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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS
 
 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2018

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 – SEGPLAN/NUSLF
 

PROCESSO N° 201800005009161

              

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezoito (2018), 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(s) fornecedor(es) abaixo indicado(s), doravante
denominado(s) FORNECEDOR(ES), vencedor(es) do Pregão Eletrônico SRP Nº 006/2018,
pelo Registro de Preço para eventual fornecimento água mineral para atender ao consumo dos
servidores, colaboradores e visitantes às dependências dos órgãos e entidades da Administração
Pública do Estado de Goiás pelo período de 12 (doze) meses, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Lei
Estadual nº 17.928/2012, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Lei
Complementar Estadual nº 117/2015, Decreto Estadual nº 7.437/2011, Decreto Estadual nº 7.466/2011 e
Decreto Estadual nº 7.468/2011 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como o Edital
de Licitação e seus anexos e Processo Administrativo nº 201800005009161, de 30/05/2018.

 

FORNECEDOR DETENTOR DO REGISTRO:

ITEM

 

FONECEDOR   
                             
              

CNPJ ENDEREÇO

01-03
Monteiro
Empreendimentos
EIRELI-ME

 25.201.320/0001-30     
                                

Rua E, Nº 133, Qd 09, Lt 05, Setor Campinas, CEP:
74.523.040, Goiânia-GO                                                 
                                                                                         
                    

02-04
Saraiva
Distribuidora
EIRELI-ME

03.818.333/0001-10
Rua Dona Maria Cecília M. de Figueiredo, Nº 544, Qd
C-01, Lt 7/15, Conjunto Caiçara, CEP: 74.775-017,
Goiânia/GO
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação empresa especializada no
fornecimento de água mineral para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às
dependências dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de Goiás de acordo com as
especificações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 006/2018 e seus anexos e Proposta(s)
apresentada(s) pela(s) licitante(s) vencedora(s).

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO 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 primeiro colocado, para o Item, conforme tabela abaixo:

 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM CÓDIGO                           DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

 

VALOR
UNIT.

  (RS)

 

VALOR
TOTAL

    (RS)

 1  2628 Água Mineral INDAIÁ -
Embalagem plástica de    20 litros Galão  c/ 20 L.   45.468   4,60 209.152,80

 2  32388 Água Mineral CRISTALINA sem
Gás - Embalagem plástica de 500 ml Pct. c/ 12 Un.   1.548   7,44  11.517,12

 3  38368 Água Mineral INDAIÁ com Gás -
Embalagem plástica de 500 ml Pct. c/ 12 Un.    237   13,94  3.303,78

 4  57777 Água Mineral CRISTALINA -
Embalagem plástica de 200 ml Cx. c/ 48 Un.   4.148   17,10  70.930,80

TOTAL GLOBAL :  294.904,50

 
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.
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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 7.562/2012. 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 QUANTIDADE ANUAL POR ÓRGÃO

 

Parágrafo 1º – Os Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços com suas respectivas quantidades
estimadas são:

 

ITEM CÓDIGO          
 DESCRIÇÃO

 UNIDADE 
 SEFAZ ABC CASA

MILITAR FAPEG SED SEDUCE  
TOTAL  

  1    2628

Água Mineral -
Embalagem
plástica de 20
litros

Galão           
 c/ 20 L. 14.484 4.500     744    40 700 25.000 45.468

  2   32388

Água Mineral
sem Gás -
Embalagem
plástica de 500
ml

Pct.             
  c/ 12 Un.  1.080     2  50    416   1.548

  3   38368

Água Mineral
com Gás -
Embalagem
plástica de 500
ml            

Pct.             
 c/ 12 Un.    70    156    1  10      237

  4   57777

Água Mineral -
Embalagem
plástica de 200
ml

Cx.             
 c/ 48 Un.      3.996   100      52   4.148

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DOS ÓRGÃOS NÃO-
PARTICIPANTES

 

Parágrafo 1º – Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato.
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Parágrafo 2º – 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 3º – 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 preço a ser
praticado.
 
Parágrafo 4º – Caberá ao FORNECEDOR, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento ou prestação do serviço, desde que não haja prejuízo às obrigações
anteriormente assumidas.
 
Parágrafo 5º - A liberação de adesão às atas de registro de preço 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.
 
Parágrafo 6º - A liberação de adesão às atas de registro de preço resultantes de licitações promovidas pelo
Estado de Goiás a outros entes federados, não poderá exceder, na sua totalidade, a 100% (cem por cento)
dos quantitativos originalmente registrados.
 
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 QUINTA – ENTREGA, CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

 

Parágrafo 1º - A entrega deverá ser fracionada, respeitando as quantidades solicitadas pela Administração
Pública;
 
Parágrafo 2º - A entrega será semanal de acordo com o Apêndice I do Termo de Referência, podendo
sofrer alterações de acordo com as necessidades da Administração Pública do Estado de Goiás, com aviso
prévio pertinente; 
 
Parágrafo 3º - O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue aos Participantes da Ata, de
acordo com com o "APÊNDICE I" deste Termo de Referência, no horário das 9h às 16h, com devido
agendamento;
 
Parágrafo 4º - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de
até 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação
das penalidades;
 
Parágrafo 5º - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado;



27/09/2018 SEI/GOVERNADORIA - 4166034 - Ata

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6202274&infra_sistem… 5/9

 
A - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
 
Parágrafo 6º - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
 
Parágrafo 7º - A Contratante poderá, após o fornecimento do objeto pela Contratada, para efeito de
verificação da qualidade dos produtos e conformidade às especificações técnicas definidas, proceder à
realização de ensaios/testes que, de acordo com complexidade serão executados internamente, ou
encaminhados para o INMETRO ou institutos/laboratórios credenciados pelo mesmo e/ou pela
Associação Brasileira de Controle de Qualidade – ABCQ;
 
Parágrafo 8º - A Contratada fica autorizada a colher aleatoriamente até 02 (duas) amostras fechadas e
lacradas, por lote ou item, e enviá-las ao INMETRO ou a 01 (um) dos institutos/laboratórios credenciados
pelo mesmo e/ou pela Associação Brasileira de Controle de Qualidade – ABCQ, observado o disposto da
Lei. 8666, de 21/06/1993 e legislação pertinente.
 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

 

Parágrafo 1º – A entrega do objeto será  acompanhada e fiscalizada 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 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 representante/Gestor do
Contrato deverão ser comunicadas e/ou solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
 

CLÁUSULA SÉTIMA – 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 05 (cinco) 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.
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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 12 (doze) 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 OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 
Parágrafo Único – As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos
consignados no orçamento dos Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços, para os exercícios
alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do contratante, cujos programas
de trabalho e elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.
 

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

 

Parágrafo 1º – A Ata de Registro de Preços, exceto quanto aos acréscimos quantitativos, e
excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, poderá sofrer alterações, obedecidas
as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993 quanto às alterações contratuais;
 
Parágrafo 2º – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos FORNECEDORES;
 
Parágrafo 3º – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
 
I - convocar o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
 
II - frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido;
 
III - convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
 
Parágrafo 4º – Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO
GERENCIADOR poderá:
 
I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;



27/09/2018 SEI/GOVERNADORIA - 4166034 - Ata

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6202274&infra_sistem… 7/9

 
II - convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
 
Parágrafo 5º – Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

 

Parágrafo 1º – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

 

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;

 

IV - tiver presentes razões de interesse público;

 

V - por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de
substancial alteração das condições do mercado.

 

Parágrafo 2º – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do ÓRGÃO
GERENCIADOR.
 
Parágrafo 3º – O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

 

Parágrafo 4º – A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:

 

a)  por decurso de prazo de vigência;
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b) quando não restarem fornecedores registrados.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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, Sr. Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita com assessoramento que julgar
pertinente.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

 

Parágrafo 1º – Integram esta Ata, a proposta vencedora do FORNECEDOR, bem como o Edital do Pregão
Eletrônico SRP n° 006/2018 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;

 

Parágrafo 3º – 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 GESTÃO E PLANEJAMENTO, em Goiânia, aos vinte e cinco dias
do mês de setembro de dois mil e dezoito.

 

 

Documento assinado eletronicamente por GESY SARAIVA DE GOIAS, Usuário Externo, em
25/09/2018, às 09:45, 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 MARCELO KAYQUE MONTEIRO DINIZ, Usuário
Externo, em 25/09/2018, às 09:48, 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,
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Secretário (a) de Estado, em 25/09/2018, às 16:40, conforme 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 4166034
e o código CRC 0E743F17.

 
 
 

GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS 
AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO - Bairro SETOR OESTE - CEP 74125-125 - GOIANIA -

GO 0- Nº 1945, Setor Oeste 32016676
 

Referência: Processo nº 201800005009161 SEI 4166034
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