
ESTADO DE GOIAS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

PREGAO ELETRONICO SRP N° 01/2017

PROCESSO N° 201700003003034, de 14/02/2017
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01/2018

AosA6 dias do més de ff' %-"L 'W de 2018, pelo presente instrumento, a PROCURADORIA-
GERAL DO ESTADO (PGE), Orgdo Gerenciador desta Ata de Registro de Precos, inscrita
no CNR1 sob o n° 01.409.697/0001-11, representada pelo seu titular o Procurador-Geral do
Estado, Dr. WALTER RODRIGUES DA COSTA, CPF/MF sob o n° 391.536.141-00,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/GO sob o n° 14.800, residente e domiciliado em
Goidnia-GO, RESOLVE REGISTRAR OS PRECOS do fornecedor abaixo indicado,
doravante denominado FORNECEDOR, vencedor do Pregdo EletrOnico SRP no 01/2017, pelo
sistema de registro de precos para EVENTUAL CONTRATA00 DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAC "AO, CONCERNENTES A MODELAGEM, DIAGNOSTICO,
REDESENHO E AUTOMACAO DOS PROCESSOS ENCARTADOS POR ORGAOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRA00 PIJBLICA DO ESTADO DE GOIAS,
CONTEMPLANDO, CONFORME DEMANDA, 0 DESENVOLVIMENTO E/OU
APERFEICOAMENTO DE DIVERSOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMA
DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DENOMINADO
"SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDA — SGD", vigente pelo periodo de 12
(doze) meses, objeto do Processo Administrativo de n° 201700003003034, de 14/02/2017 e nos
termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de julho de 1993; Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho
de 2002; Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Estadual n°
17.928, de 27 de dezembro de 2012; Decreto Estadual n° 7.425, de 16 de agosto de 2011;
Decreto Estadual n° 7.468, de 20 de outubro de 2011; Decreto Estadual n° 7.437, de 06 de
setembro de 2011 ; Instrucao Normativa n° 004-GS, de 07 de dezembro de 2001 expedida pela
Secretaria de Estado de Gestao e Planejamento (SEGPLAN). publicada no D.O.E no dia 20 de
dezembro de 2011, p-2-3 e demais normas regulamentares aplicaveis a especie.

DO OBJETO

Cliusula Primeira - A presente ata tem por objeto a EVENTUAL CONTRATACAO DE
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EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO, CONCERNENTES A MODELAGEM, DIAGNOSTICO, REDESENHO E
AUTOMACAO DOS PROCESSOS ENCARTADOS POR ORGAOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAC "AO PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS, CONTEMPLANDO,
CONFORME DEMANDA, 0 DESENVOLVIMENTO E/OU APERFEICOAMENTO DE
DIVERSOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMA DISPONIBILIZACAO DE
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DENOMINADO -SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE DEMANDA — SGD", para atender a demanda dos Orgdos e entidades
da administrayao pnblica do Estado de Goias, elencados no Anexo II do Edital de Licitacdo.

DOS PRECOS REGISTRADOS E DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS

Clausula Segunda — A partir desta data ficam registrados na presente Ata de Registro de
Precos, observada a ordem de classificacdo, os precos do FORNECEDOR primeiro colocado
do lote inico do Pregdo EletrOnico SRP n° 01/2017-PGE, conforme tabela abaixo:

Nome do Fornecedor e CNPJ: MEMORA PROCESSOS 1NOVADORES S.A. 36.765.378/0001-23

Late
Unica

Descriccia Quaid.	 Valor Unit. (RIC) Valor Total (R$)

Servicos Tecnicos Especializados 1

Item 01

Item 02

Item 03

de Modelagem, DiagnOstico,
Redesenho e Automaccio —
Complexidade Baixa

Servicos Tecnicos Especializados
de Modelagem, DiagnOstico,
Redesenho e Automacdo —
Complexidade Intermediaria

Servicos Tecnicos Especializados
de Modelagem, Diagnastico,
Redesenho e Automacdo
Complexidade Alta

124.448 34,97 4.351.946,56

UST

473.936 63.83 30.251.334.88

UST

373.480 71,98 26.883.090,40
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Clausula Terceira — A existencia de precos registrados ndo obriga a administracdo a firmar as
contratacOes que deles poderdo advir. 0 FORNECEDOR, em igualdade de condicOes, tern
direito a preferencia para a contratacdo, dentro dos limites previstos, do prazo de validade
estabelecido e das condicOes da proposta, tantas vezes quantas necessitar a administracdo.

ClAusula Quarta — 0 prazo de validade da ata de registro de precos sera de 12 (doze) meses a
contar da data de publicacdo de seu extrato. Durante o prazo de validade a proposta
selecionada no registro de precos ficara a disposicao da administracdo para que se efetuem as
contratacOes nas oportunidades e quantidades necessarias, ate o limite estabelecido.

ORGAOS PARTICIPANTES E DOS ORCÄOS NÄ0 PARTICIPANTES

ClAusula Quinta— Os Orgdos e entidades participantes do registro de precos corn suas
respectivas previsOes para prestacdo dos servicos comp -Oem o Anexo 11 do Edital de Licitacdo,
que e parte integrante desta ata.

ClAusula Sexta — A ata de registro de precos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por
qualquer Orgdo ou entidade da administracdo p6blica que ndo seja participante do item
especifico do certame licitatOrio, mediante previa consulta ao Orgdo Gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem.

ClAusula Setima — Os Org -dos e entidades que ndo participaram do registro de precos quando
desejarem fazer use da ata de registro de precos deverao manifestar seu interesse junto ao
Orgao Gerenciador da ata, para indicacdo do possivel FORNECEDOR e respectivos precos a
serem praticados, obedecida a ordem de classificacdo.

Clausula Oitava — Cabera ao FORNECEDOR, observadas as condicOes estabelecidas nesta
ata, optar pela aceitacao ou nao da prestacdo de servico, desde que ndo haja prejuizo as
obrigacOes anteriormente assumidas.

ClAusula Nona — A adesdo a ata de registro de precos por Orgdos e entidades da administracdo
pablica ndo participantes do registro de precos, não podera exceder a 100 % (cem por cento)
dos quantitativos registrados nesta ata.
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Chiusula Decima — A ata de registro de precos sera assinada pelo Procurador-Geral do Estado
de Goias e pelo adjudicatario, vinculando-se o ultimo ao cumprimento de todas as condicOes de
sua proposta cujo preco foi registrado e as normas editalicias e legais durante toda vigéncia
desta ata.

Cläusula Decima Primeira — No procedimento de adesäo ao item da ata de registro de precos
é permitida a contratacdo parcial, desde que isso nao desequilibre a proposta cujo preco foi
registrado para o item.

DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES 1)0 FORNECEDOR DETENTOR
DOS PRECOS REGISTRADOS

ClAusula Decima Segunda — Todos os encargos decorrentes de possiveis contratos, tais como
obrigagOes civeis, trabalhista, fiscais, previdenciarias ou quaisquer outran, serdo de exclusiva
responsabilidade do FORNECEDOR.

ClAusula Decima Terceira — 0 FORNECEDOR se obriga a cumprir os termos previstos
desta ata e a responder todas as consultas feitas pelo Orgdo Gerenciador ou CONTRATANTE
no que se refere ao atendimento do objeto.

Chiusula Decima Quarta — 0 FORNECEDOR ficard obrigado a manter, durante a vigéncia
desta ata e contrato, todas as condicOes de habilitacdo exigidas pela Lei.

Clausula Decima Quinta — 0 FORNECEDOR obriga-se a atender ao objeto desta ata de
acordo corn as especificacOes e criterios estabelecidos no Edital de Licitacao, seus anexos,
proposta apresentada, e ainda:

1) realizar o servico conforme proposta apresentada e especificacOes exigidas nesta ata, assim
como no Edital, executando fielmente o objeto contratado em observancia as recomendaceies
aceitas pela boa tecnica, normas e legislacao;

H) responder prontamente as solicitacOes do CONTRATANTE, pessoalmente ou mediante
telefone, fax, e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio eficiente para resolucdo de
problemas, bem como para esclarecimentos de davidas inerentes ao objeto desta ata;
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Clausula Decima Sexta - E de responsabilidade da CONTRATADA indenizar todo e
qualquer prejuizo, pessoal ou material. causado no exercicio de sua atividade. que possa advir
direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer de seus
funciondrios, representante e/ou preposto.

DAS OBRIGACOES DO ORGAO GERENCIADOR E DO GERENCIAMENTO DA
ATA

Chiusula Decima Setima— Cabera ao Orgdo Gerenciador a pratica de todos os atos de controle
e administracao do Sistema de Registro de Precos nos termos da Lei.

ClAusula Decima Oitava — 0 gestor responsavel ern gerir esta ata de registro de precos é o
Procurador-Geral do Estado de Goias, ou pessoa por ele designada.

Chiusula Decima Nona — Ao final de cada més a CONTRATADA apresentara ao
CONTRATANTE relatOrio indicando a faixa da tabela atingida, corn base no volume global
de sessOes de atendimento alcancada pelos Orgaos e Entidades do Poder Executivo Estadual,
no decurso do referido periodo, e o quantitativo de sessOes de atendimento atingida
individualmente.

Cliusula Vigesima - 0 CONTRATANTE apreciard as informacOes dispostas no relatOrio
encaminhado pela CONTRATADA e averiguara a sua conformidade com a correspondente
faixa indicada, conforme tabela da Clausula Segunda desta Ata de Registro de Precos, para fins
de pagamento.

DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Clausula Vigesima Primeira — Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA
possa desempenhar seus servicos dentro das normas do contrato, inclusive prestando as
informacOes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados.
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ClAusula Vigesima Segunda — Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA as suas
dependéncias para execuedo dos servieos referente ao objeto do contrato, quando se fizer
necessario, desde que estejam devidamente identificados.

ClAusula Vigesima Terceira — Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos realizados em
desacordo corn as obrigagOes assumidas pela empresa CONTRATADA, assegurando a boa
prestacdo e o born desempenho dos servicos prestados.

ClAusula Vigesima Quarta — Acompanhar e fiscalizar a execuedo do contrato, por meio do
servidor representante da administracdo especialmente designado como gestor do contrato,
exigindo sua feel e total cumprimento.

Cliusula Vigèsima Quinta — Efetuar os pagamentos nas condicaes e preeos pactuados
mediante a aprovacdo e atesto das faturas pelo gestor do contrato, verificando se os precos
apresentados Sao os mesmos praticados no mercado.

Chiusula Vigesima Sexta — Assegurar de que os precos contratados estdo compativeis com os
praticados no mercado pelas demais empresa do ramo, de forma a garantir que continuem
sendo os mais vantajosos para o CONTRATANTE.

DAS CONTRATACOES DECORRENTES DO REGISTRO DE PRECOS

ClAusula Vigesima Setima — Os Orgdos e entidades participantes do registro de precos
deverdo, quando da necessidade da contratacdo, recorrer ao Orgdo Gerenciador da ata de
registro de preeos para que este proceda a indicacdo do FORNECEDOR e respectivo preco a
ser praticado.

ClAusula Vigesima Oitava — A contratacdo corn o FORNECEDOR registrado sera
formalizado pelo Orgdo interessado, por intermedio do contrato correspondente. 0
FORNECEDOR sera convocado para assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias, podendo
ser prorrogado, por igual period°, a criterio da administraedo, desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administraedo.

Chiusula Vigesima Nona - A recusa injustificada do FORNECEDOR registrado em assinar
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o contrato caracteriza o descumprimento total da obrigaydo assumida, sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

ClAusula Trigesima — Como condicdo para celebracdo do contrato o FORNECEDOR devera
manter as mesmas condiyeies de habilitaydo e qualificacdo exigida.

DOS RECURSOS ORCAMENTÂRIOS

ClAusula Trigesima Primeira - As despesas decorrentes da contrataydo do objeto do Pregdo
EletrOnico SRP n° 01/2017-PGE, correrdo a conta dos recursos consignados no orcamento dos
Orgdos e entidades participantes do registro de precos, cujos programas de trabalho e elementos
de despesas especificos constardo na respectiva Nota de Empenho.

DA ALTERAC 'AO DOS PRECOS REGISTRADOS

ClAusula Trigesima Segunda - A ata de registro de preyos podera sofrer alterayeies, mediante
justificativa da autoridade competente, exceto quanto aos acrescimos de quantitativos,
obedecidas as disposicOes da Lei Federal n° 8.666/93, quanto as alterayOes contratuais.

Chiusula Trigesima Terceira - 0 preco registrado podera ser revisto em decorréncia de
eventual reducdo daqueles praticados no mercado, cabendo ao organ gerenciador da ata
promover as necessarias negociaceies junto ao fornecedor.

ClAusula Trigesima Quarta - Quando o preyo inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o Orgao Gerenciador devera:

convocar o fornecedor visando a negociacdo para reduydo de preyos e sua adequacdo ao
praticado no mercado;

frustrada a negociaydo, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido;

III) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacdo.
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CIAmnia Trigesima Quinta - Quando o preco de mercado tornar-se superior ao precos
registrados e o fornecedor, em razdo desse fato, comprovar, mediante requerimento, a sua
impossibilidade de cumprir o compromisso, o Orgdo Gerenciador podera:

1) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicacdo da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicacâo ocorrer antes do
pedido de fornecimento;

11) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacdo.

ClAusula Trigesima Sexta - Ndo havendo éxito nas negociacOes, o 0rgdo Gerenciador devera
proceder a revogacao da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo
da contratacdo mais vantajosa.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

ClAusula Trigesima Setima - 0 FORNECEDOR tern seu registro cancelado quando:

descumprir as condicOes da ata de registro de precos;

n'ao retirar a respectiva nota de empenho. no prazo estabelecido pela administracdo, sem
justificativa aceitavel;

nao aceitar reduzir o seu preco registrado. na hipOtese do valor se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

estiverem presentes razaes de interesse publico, devidamente justificadas;

V) por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficial* ou ainda, no
caso de substancial alteracdo das condicOes de mercado.

Cliusula Trigesima Oitava - 0 cancelamento do registro, nas hipOteses previstas no
paragrafo 1° da Clausula Decima — Do Cancelamento do Registro desta Ata, assegurados o
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contraditOrio e a ampla defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente do
Orgdo Gerenciador.

ClAusula Trigesima Nona - 0 FORNECEDOR poderd solicitar o cancelamento do seu
registro de precos na ocorrencia de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execucao contratual, decorrentes de caso fortuito ou de forca maior devidamente comprovado.

Chiusula Quadragesima - A ata de registro de precos, decorrente da presente licitacao, sera
cancelada automaticamente:

por decurso do prazo de vigencia;

quanto nao restarem FORNECEDORES registrados.

SANCOES ADMINISTRATIVA

ClAusula Quadragesima Primeira - 0 FORNECEDOR que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de entregar documentacao exigida
para o certame ou apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento da execucao do seu
objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de
modo inidOneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito ao contraditOrio e a ampla defesa,
ficard impedido de licitar e contratar corn a Administracao e sera descredenciado junto ao
CADFOR, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a prOpria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuizo das multas previstas na cldusula quadragesima segunda deste
instrumento e demais cominacOes legais, inclusive advertencia.

ClAusula Quadragesima Segunda - A inexecucao contratual, inclusive por atraso
injustificado na execucao do contrato, sujeitard a CONTRATADA, alem das cominaceies
legais cabiveis, a multa de mora, graduada de acordo corn a gravidade de infracao, obedecidos
os seguintes limites maximos:
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10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigacalo, inclusive no caso de recusa da adjudicataria em firmar o contrato, dentro de 10 (dez)
dias contados da data da sua convocacao;

0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
servico nao realizado;

III) 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do servico nao realizado, por cada dia
subsequente ao trigesimo.

Clausula Quadragesima Terceira- 0 valor da multa poderd ser descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou na ausencia de debitos em aberto, abatido
na prOxima Nota Fiscal/Fatura apresentada para quitacao, sendo possivel tambem, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

ClAusula Quadragesima Quarta - Antes da aplicacão de qualquer penalidade, sera garantido
a CONTRATADA a ampla defesa e o contraditOrio.

Chiusula Quadragesima Quinta — As sancOes previstas neste instrumento sdo independentes
entre si, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulativa, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

ClAusula Quadragesima Sexta — Nab sera aplicada multa se o atraso na prestacdo do servico
resultar de caso fortuito ou de forea maior devidamente comprovado.

DO FORO

Cliusula Quadragesima Setima — Integram esta ata de registro de precos, o edital do Pregdo
EletrOnico SRP n° 01/2017-PGE e seus anexos, a proposta vencedora do FORNECEDOR e os
demais documentos que compOem o processo que, independentemente de transcriedo, fazem
parte integrante e complementar deste instrumento.

Chiusula Quadragesima Oitava — Todas as alteracOes que se fizerem necessarias sera()
registradas por intermedio de Termo Aditivo a presente ata de registro de precos.
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Clausula Quadragesima Nona — As partes elegem o foro da Comarca de Goidnia, capital do
Estado de Goias, corn renUncia a qualquer outro, para solucionar qualquer litigio referente ao
presente instrumento.

E, por estarem ajustadas e compromissadas, as partes assinam a presente ata de registro de
precos.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania*aos
dias do mes de i'illut, 0C"	 de 2018.

Pelo Gerenciador:

Walter R I i igues da Costa
Procurador-Geral do Estado

Pelo Fornecedor:

Jeova Ferreira	 ao
Memora ro essos Inovadores S.A.
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