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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2018

PROCESSO N° 201700005002081

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005 /2018

 

Aos nove dias do mês  de agosto do ano de dois mil e dezoito, pelo presente instrumento, a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO, ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços, inscrita no CNPJ sob o nº 02.476.034/0001-82, ora representada
pelo SECRETÁRIO DE ESTADO, Sr. Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita, brasileiro, portador do RG nº 5.452.371, inscrito no CPF nº
007.306.496-36, residente e domiciliado nesta capital, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo indicado, doravante
denominado FORNECEDOR, vencedor do Pregão Presencial nº004/2018, para Registro de Preços para eventual contratação de empresa
especializada para fornecimento de solução de alta disponibilidade, de segurança de dados e backup de Bancos de Dados Oracle.  Conforme
especificado no Termo de Referência, incluindo garantia e suporte pelo período de 36 (trinta e seis) meses, nos termos Lei Federal nº
10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº. 5.450/2005, Decreto Estadual nº 7.468/2011, Decreto
Estadual nº 7.466/2011, Decreto Estadual nº. 7.437/2011, Lei Estadual nº. 17.928/2012 e demais normas vigentes aplicáveis à matéria, bem como o
Edital de Licitação e seus anexos e Processo Administrativo nº 201700005012081, de 24/04/2017

 

FORNECEDOR DETENTOR DO REGISTRO:

FORNECEDOR ENDEREÇO CNPJ

EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA

Av. Doutor Chucri Zaidan, 1550, SL 2.308, Vila São
Francisco, São Paulo, SP, Brasil CEP: 04.711-130 14.139.773/0001-68

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de alta
disponibilidade, de segurança de dados e backup de Bancos de Dados Oracle.  Conforme especificado no Termo de Referência, incluindo
garantia e suporte pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para atender a demanda dos Órgãos do Estado de Goiás, de acordo com as
especificações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 004/2018 e seus anexos e Proposta apresentada pela licitante vencedora.
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo 1º – A partir desta data, ficam registrados nesta Ata, observada a ordem de classificação, os preços do FORNECEDOR vencedor, para o
valor global, conforme tabela abaixo:

Item
 

Subitem

 

Descrição

 

Métrica

Qtd

(A)

Valor Unitário

(B)

Valor Total

(C) = (AxB)

 

 

1

 

 

1.1

Solução de Alta Disponibilidade de
Bancos de Dados Oracle - Oracle
Exadata Database Machine Elastic
High Capacity – com
Garantia/Suporte/ para 36 meses

Unidade       2 4.015.000,40 8.030.000,80 

 

2

 

 

2.1

Solução de Backup de Bancos de
Dados Oracle - Oracle Zero Data
Loss Recovery Appliance – com
garantia/suporte/ 36 meses

Unidade     1 3.490.500,20 3.490.500,20 

 

3

 

 

 

3.1

 

Solução de Segurança de Dados -
Oracle Database Vault – com
garantia/suporte/ 36 meses

 

Unidade

 

     8 72.940,75  583.526,00 
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3.2

Solução de Segurança de Dados -
Oracle Data Masking e Subsetting
Pack com garantia/suporte/ 36
meses

Unidade

 
     4 72.940,75 291.763,00

4
 

4.1
Serviços de Capacitação Técnica

 

Unidade

 

100.000 1,90 190.000,00 

5
 

5.1
Serviço Técnicos Especializados
Sob-Demanda

 

UST

 

10.500

 

320,00 

 

3.360.000,00 

TOTAL GERAL R$........................................................................................................................................................... 15.945.790,00

 

Parágrafo 2º – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando facultada a
ela a utilização de outros meios previstos na Lei nº 8.666/1993. O FORNECEDOR, em igualdade de condições, tem direito à preferência para a
contratação, dentro dos limites previstos, do prazo de validade estabelecido e das condições da proposta.
 

Item Subitem Descrição Métrica Quantidade Forma de
Pagamento

Lote 01

 

1

 

1.1
Solução de Alta Disponibilidade de Bancos de Dados Oracle - Oracle Exadata Database
Machine Elastic High Capacity – com Garantia/Suporte/ para 36 meses

 

UN

 

2

 

Único

 

2

 

2.1
Solução de Backup de Bancos de Dados Oracle - Oracle Zero Data Loss Recovery
Appliance – com garantia/suporte/ 36 meses UN 1 Único

 

 

 

3

 

 

3.1
Solução de Segurança de Dados - Oracle Database Vault – com garantia/suporte/ 36
meses

                   
UN

 
8 Único

 

3.2
Solução de Segurança de Dados - Oracle Data Masking e Subsetting Pack com
garantia/suporte/ 36 meses

 

UN

 

4 Único

 

4

 

4.1

 

Serviços de Capacitação Técnica

 

UN

 

100.000

 

Único – Sob
Demanda

 

5 5.1 Serviços Técnicos Especializados

 

UST

 

10.500

 

 

Único – Sob
Demanda
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Parágrafo 3º – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, não sendo admitida qualquer
prorrogação além deste período, em obediência ao Decreto Estadual nº 7.437/2011 Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da Administração, para que se efetuem as contratações nas oportunidades e quantidades necessárias, até o
limite estabelecido.

 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DEMANDA – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DOS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

  Parágrafo 1º –  Registro de Preços com suas respectivas quantidades estimadas 

  Parágrafo 2º  –  Caberá a cada Órgão CONTRATANTE indicar o gestor .

Parágrafo 3º – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que
não seja partícipe no item específico do certame licitatório, mediante prévia consulta ao ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
Parágrafo 4º – Os órgãos e as entidades que não participaram do registro de preços quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão
manifestar seu interesse junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida a ordem de classificação.
Parágrafo 5º – Caberá ao FORNECEDOR, observadas as condições estabelecidas na ATA, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação
do serviço, desde que não haja prejuízo às obrigações anteriormente assumidas.
Parágrafo 6º – A liberação de adesão para órgãos e entidades não participantes, integrantes da administração do Estado de Goiás, não poderá
exceder, na sua totalidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos originalmente registrados na Ata de Registro de Preços. Da mesma forma, a
liberação de adesão para órgãos de outros entes federados, não poderá exceder, na sua totalidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos
originalmente registrados na Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 26, §§ 1º e 2º da Lei Estadual 17.928/2012.
Parágrafo 7º – A Ata de Registro de Preços será assinada pela autoridade competente e pelo adjudicatário, vinculando-se este último ao cumprimento
de todas as condições de sua proposta cujo preço foi registrado e às normas editalícias e legais durante toda a vigência da Ata.

 

CLÁUSULA QUARTA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA

 Parágrafo 1º - Contratação de solução de alta disponibilidade, segurança de dados e backup de Bancos de Dados Oracle, incluindo serviço de
instalação, treinamento e serviços técnicos   especializados sob demanda.

Parágrafo 2º - O fornecimento da solução deverá contemplar minimamente os itens compostos em lote único de acordo com as especificidades do
Termo de Referência.
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  DA CONTRATADA

Parágrafo 1º - Efetuar a entrega da solução em funcionamento, com produtos novos e em perfeitas condições, no prazo e local definidos neste termo,
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado das respectivas notas fiscais constando detalhadamente as indicações
da marca, Fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
Parágrafo  2º - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto.
Parágrafo 3º - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, o produto com avarias ou defeitos, nos prazos e condições previstas no Edital;
Parágrafo 4º - Atender prontamente a quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto da presente licitação;
Parágrafo 5º - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos de força
maior que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Parágrafo 6º - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
Parágrafo 7º - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
 Parágrafo 8º - Respeitar os critérios de sigilo, aplicáveis aos dados, informações e às regras de negócios relacionados com a prestação dos serviços
contratados.
Parágrafo 9º  - Apresentar as Notas Fiscais/Faturas contendo a discriminação exata e respectivos quantitativos dos serviços prestados, com os valores
contratados.
Parágrafo 10º- Executar o objeto deste projeto em conformidade com as normas técnicas pertinentes, especificações constantes na proposta
apresentada e, ainda, de acordo com as instruções emitidas pelo responsável pela fiscalização do contrato;
Parágrafo 11º -  Promover a adequação das inconformidades apontadas pela equipe técnica da CONTRATANTE, responsável pela administração e
gerencia da solução;
Parágrafo 12º - Fornecer, a qualquer momento, todas as informações pertinentes ao objeto contratado, que a CONTRATANTE julgue necessário
conhecer ou analisar;
Parágrafo 13º - Submeter seus empregados, durante a permanência nas dependências da CONTRATANTE, aos regulamentos de segurança e
disciplina por este instituído, com a devida identificação (crachá) e uniformização;
Parágrafo 14º - Substituir imediatamente qualquer empregado que se mostre inconveniente à ordem ou às normas disciplinares da CONTRATANTE,
ou que seja considerado tecnicamente incapaz à prestação dos serviços;
Parágrafo 15º  - Responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e/ou outros bens de propriedade da CONTRATANTE ou a terceiros,
ocasionados por seus empregados, em virtude de dolo ou culpa, quando estiverem nas dependências da CONTRATANTE;



14/08/2018 SEI/GOVERNADORIA - 3537595 - Ata

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5459246&infra_sistem… 4/7

Parágrafo 16º - Proporcionar toda a orientação técnica requerida pela CONTRATANTE, visando à perfeita e plena utilização dos produtos em suas
aplicações, durante todo o período de garantia;
Parágrafo 17º - Manter, durante todo o período de vigência do ajuste, todas as condições que ensejaram a contratação;
Parágrafo 18º - Demais obrigações previstas na Lei nº 8.666/1993.
 
DA CONTRATANTE
Parágrafo 1º  -  Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais.
Parágrafo 2º - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do
Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
Parágrafo 3º - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado.
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA, HOMOLOGAÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
Parágrafo 1º – O prazo de entrega e/ou execução do fornecimento consta no cronograma físico financeiro detalhado no Termo de Referência
Parágrafo 2º -  Caso a CONTRATADA julgue necessário poderá ser solicitado um exemplar do equipamento para homologação técnica, que deverá
ser entregue para homologação no endereço abaixo, em horário comercial, no prazo de até 15 dias corridos da convocação;
Parágrafo 3º – O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro previsto no item 17 do Termo de Referência.
Parágrafo 4º – O equipamento deverá ser entregue na sua versão mais atual tanto de hardware quanto de software, não sendo aceito equipamentos
com versões antigas ou desatualizadas;
Parágrafo 5º – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega em desacordo com as especificações técnicas exigidas.
Parágrafo 6º – A recusa parcial ou total no atendimento de uma Ordem de Fornecimento emitida, será oficializada à CONTRATADA pela
CONTRATANTE, que deverá prontamente prestar o fornecimento de acordo com o estabelecido na respectiva Ordem de Fornecimento.
Parágrafo 7º – Finalizada a etapa de instalação, os técnicos da SEGPLAN efetuarão a validação da solução, após o qual será lavrado o Termo
Recebimento Definitivo ou Aceite da Solução.
Parágrafo 8º - A Entrega deverá ser realizada na Superintendência Central de Tecnologia da Informação da Secretaria de Gestão e Planejamento do
Estado de Goiás, situada no endereço Complexo Fazendário – Av. Vereador José Monteiro, nº 2233 – Bloco G - Setor Nova Vila Goiânia - GO - Cep:
74.653-900, previamente agendada através do telefone (62) 3269-4222;
Parágrafo 9º – Todas as dúvidas do objeto será ajustada entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, conforme as exigências no  Termo de
Referência. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
Parágrafo 1º – A execução e o controle dos serviços serão acompanhados e fiscalizados por servidor do Estado, na condição de representante
da CONTRATANTE (especialmente designado Gestor do Contrato), o qual ficará responsável pelo atesto do cumprimento do objeto firmado, assim
que devidamente comprovada a realização das despesas, mediante a apresentação da primeira via da Nota Fiscal/Fatura.
Parágrafo 2º – O Gestor do Contrato ou servidor indicado pelo contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, comunicando à CONTRATADA, por escrito, e determinando o que for necessário à regularização das falhas e/ou defeitos
observados, fixando prazo para sua adequação quando preciso.
Parágrafo 3º – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do Contrato deverão ser comunicadas e/ou solicitadas aos seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
Parágrafo 1º – Os órgãos participantes do Registro de Preços deverão, quando da necessidade da contratação, recorrer ao ÓRGÃO
GERENCIADOR da Ata de Registro de Preços, para que este proceda à indicação do FORNECEDOR e respectivo preço a ser praticado.
Parágrafo 2º – A contratação com o FORNECEDOR registrado, após a indicação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, será formalizada pelo órgão
interessado, por intermédio de Contrato. O FORNECEDOR será convocado para, no prazo de 03 (três) dias a partir da notificação, assinar o
Contrato (conforme minuta constante no Anexo III do Edital), podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra
motivo justificado.
Parágrafo 3º – A recusa injustificada do FORNECEDOR registrado em assinar o contrato, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção feita às licitantes que se negarem a aceitar a contratação, fora da validade da Ata de
Registro de Preços.
Parágrafo 4º – O Período de vigência do Contrato será de 36(trinta e seis) meses, contados a partir de sua assinatura, e eficácia a partir da publicação
no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo 5º – Como condição para celebração do contrato e durante a vigência contratual, o FORNECEDOR registrado deverá manter as mesmas
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 
CLÁUSULA NONA – PROPOSTA DA LICITANTE
Parágrafo 1º - A proposta da LICITANTE deverá conter a especificação clara e completa dos equipamentos ofertados, obedecida a mesma ordem
constante deste documento, sem conter alternativas de preços, ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. Os
preços ofertados devem incluir também todos os insumos necessários, mão de obra, impostos e taxas e todas as leis sociais incidentes na execução dos
trabalhos.
Parágrafo 2º - Não serão aceitas propostas contendo cópia das exigências deste documento no lugar da especificação clara e inequívoca do
equipamento ofertado.
Parágrafo 3º - A proposta deverá apresentar obrigatoriamente o nome dos produtos ofertados além de: versão, país de origem, nome do fabricante
desenvolvedor (nome comercial da empresa), telefone e e-mail para contato com o fabricante.
Parágrafo 4º - A LICITANTE vencedora deverá apresentar planilha de preços, discriminando os valores total e unitário dos serviços contratados.
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Parágrafo 5º - Para comprovação das características do objeto constante deste documento, a LICITANTE deverá indicar o endereço eletrônico que
conste a especificação técnica da solução cotada.
Parágrafo 6º - A proposta da LICITANTE deverá estar integralmente preenchida, discriminando os valores unitários e totais dos bens objeto deste
documento, em conformidade com o modelo constante.
A proposta de preços deverá seguir modelo conforme Apêndice “C”.
 

1 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE EVENTOS E PAGAMENTOS

Item Evento Data % a pagar

Todos os Itens

1 Assinatura do contrato. Dia X             0%

   2 Reunião Inicial – Plano de Inserção
Dia D1, sendo D1 conforme

demanda da CONTRATANTE
            0%

CRONOGRAMA DE EVENTOS E PAGAMENTO

ITENS 01 a 03

3 Emissão OS – Ordem de Serviço
Dia D2, sendo D2 conforme

demanda da CONTRATANTE
  0%

  4 Entrega dos planos de trabalho e cronograma de atividades; D2 + 60 dias   0%

  5 Entrega dos produtos (Hardware, Software ou licenças) e emissão do Termo de Recebimento
Provisório – TRP de Produtos.

D2a = D2 + 90 dias   85%

  6 Execução dos serviços de instalação, ativação ou atualização, conforme cada caso, e emissão
do Termo de Recebimento Provisório – TRP de Serviço.

D2a + 60 dias 15%

CRONOGRAMA DE EVENTOS E PAGAMENTO

ITEM 05 a 06

7 Emissão OS – Ordem de Serviço
Dia D5, sendo D5 conforme

demanda da CONTRATANTE
0%

8 Execução integral da Ordem de Serviço e emissão do Termo de Recebimento Definitivo –
TRD de Serviço.

D5 + prazo específico de cada
item do catálogo de serviço.

100%

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

Parágrafo 1º – A rescisão do presente contrato poderá ser:
a) por ato unilateral da CONTRATANTE, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo n° 78 da Lei n.º 8.666/93, com a devida
motivação, assegurado o contraditório;
b) por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo, e desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE, tendo a CONTRATADA o direito de receber o valor dos serviços já executados.
c) por via judicial, nos termos da legislação.
Parágrafo 2º – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
Parágrafo 3º – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados à CONTRATADA o contraditório e
a ampla defesa.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Parágrafo 1º - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do Decreto Estadual 7.468/11 CONTRATADA que:

1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
3. Fraudar na execução do contrato;
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4. Comportar-se de modo inidôneo;
5. Cometer fraude fiscal;
6. Não mantiver a proposta.

Parágrafo 2º - A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e

atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
3. Impedimento de licitar e contratar com Estado de Goiás pelo prazo de até cinco anos;
4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

5. Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, pela recusa da LICITANTE adjudicatária em assinar o Contrato, e não
apresentar a documentação exigida no Edital para sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas, caracterizando o descumprimento total
da obrigação assumida, com base no art. 81 da Lei no 8.666, de 1993, independentemente das demais sanções cabíveis;

6. Multa compensatória 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecução parcial, total ou execução insatisfatória do contrato e pela
interrupção da execução do contrato sem prévia autorização da CONTRATANTE, aplicada em dobro na sua reincidência, independentemente
das demais sanções cabíveis;

7. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;

8. A incidência das glosas advindas dos níveis mínimos de serviço exigidos poderá ser aplicada juntamente com as sanções e penalidades,
facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de cinco (05) dias úteis;

9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente;

10. A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços, deixar de
entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do Contrato, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o
Estado de Goiás, pelo prazo de até dois (02) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, no Contrato e nas demais cominações legais.

11. A CONTRATADA ficará sujeita, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n. º 8.666/93, a penalidades, nos casos de inexecução total ou
parcial do objeto.

12. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução parcial (imperfeita), mora de execução e inadimplemento contratual, a
CONTRATADA ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades:

13. A declaração de impedimento para licitar com a Administração Pública dar-se-á pela autoridade máxima do órgão CONTRATANTE nos termos
da Lei 8.666 de 1993.

14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Parágrafo 1º – Integram esta Ata, a proposta vencedora do FORNECEDOR, bem como o Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 004/2018 e seus
anexos, independente de transcrição;
Parágrafo 2º – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de
Preços;
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO GERENCIAMENTO DA ATA
Parágrafo 1º – Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
Parágrafo 2º – O Gestor responsável em gerir esta Ata de Registro de Preços será o Secretário de Estado de Gestão e Planejamento com
assessoramento que julgar pertinente.
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo 1º –  Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por as partes estarem ajustadas e compromissadas, assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, em Goiânia, aos nove dias  do mês de agosto do ano de dois
mil e dezoito.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO ALEXANDRE LOPES MOREIRA, Usuário Externo, em 09/08/2018, às 11:54, conforme
art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM CLAUDIO FIGUEIREDO MESQUITA, Secretário (a), em 09/08/2018, às 14:47, conforme



14/08/2018 SEI/GOVERNADORIA - 3537595 - Ata

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5459246&infra_sistem… 7/7

art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 3537595 e o código CRC C90886C7.
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