
SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE GOIAS

SESCOOP/GO

l. O SESCOOP/GO declara:

a)qUeopresentecontratoécelebradopaÍacUmprimentoplenodostermosdoPlanodeTrabalho,relativoàrazãoabaixo
citada;

b) que a coNTRATADA logrou-se vencedoía doS itens l, lv e v do Pre8ão Presencial ne 009/2021 e, em decoííência desse

fato, teve o obieto da licitação, especificado na CúUSULA PRIMEIRA deste Contrato' a ela adjudicado'

ll. A CONTRATADA declara:

a) que às informaçôes foínecidas ao sÊscooP/Go sobre sua empresa, assim como qualificações e especializações, são

veÍdadeiías;

b) sobaspenasda Lei, que não utiliza mãodeobra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realizaÇão

detrabalhosnoturnos,perigososeinsalubres,bemcomonãoutiliza,paraqUalquertrabalho,mãodeobradiÍetaou
indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a panir de 14 (quatorze) anos (conforme

Lei ne 9854/99). Declara ainda criar um ambiente de trabalho que promova a competência, acolha â diversidade e

incentive o respeito. Garante um ambiente de trabalho saudável e seSuro com base no total cumprimento de todas as

leis trabalhistas pertinentes e que não explora sua mão de obra nem utilizã mão dê obra escrava'

cúUSUI.A PRIMEIRA . DO OBJETO

considerandoquealicitaçâodaqUaldecorreopresentecontratotemcomoobjetoaaquisiçãodeequipamentosde
informática, novos e de primeiro uso, em atendimento às necessidades do sÉscooP/Go, separados em distintos itens e

quêacoNTRATADAvenceuemrelaçãoaoSitensl,lVeV,tem-sequeoobjetodestecontratoécompostodositensabãixo
espe.ificados:

..1. ,539''?" t
5§§{00ff§"§pREGÃO pRESENCTAL Ne 00912021,

CONTRAÍO DE FORNECIMENTO DE EENS QUE ENTRE SI FAZEM

o sERvrço NACTONAL DE APRENOIZÂGEM OO

coopERATtvtsMo No EsÍAoo oE GolÁs - sEscooP/Go E R P

DE OLIVEIRA PROOUÍOS EIRELI.

PREGÃo PRESENctAL Ne oo9/2021

Pelo presente instÍumento particular, de um lãdo, o sERvlço NACIoNAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO

ÉsTADo DE GotÁs - sEscoop/co, órgão descentralizado, com personalidade jurídica de direito privado, instituído pelo

seu Conselho Nacional nos termos da Medida Provisória ne 1715, de 03 de setembío de 1998, e suas reedições, e

regulamentado pelo Decreto n9 3017, de OG de abril de 1999, é integrante do Sistema Cooperativista Nacional, inscrito no

cNpJ/MF sob o ne 07 .077.268/0001-92, com sede na Av. H com a Rua 14, ne 550,lardim Goiás, Goiânia - Go, nesta ato

representado por seu superintendente,lubrair Gomes caiado.lúnior, com poderes a 5i atribuído' pelo art. 4s da Resoluçâo

ne 07l2o1a do sEscooP/Go (Regimento lnterno), doravante denominado CoNÍRAÍANTE e, de outro lado, R P DE

oltvEtRA PRODUTOS ElREtl, pessoa iurídíca de dareito privado, inscrita no cNPJ sob o ns 13.729.630/0001-43, com §êde

na Rua pátria, n-. 239, quadrâ 73, lote 18. Setor santa Gênoveva, Goiânia/Go, cEP: 74 670-300, neste ato Íepresentãdà

por Rafaela passaglia de Oliveirâ, de acordo com os poderes a si atribuídos pêle cláusúla Sétima de seu Ato constitutivo

;egistrado na Junla Comercial do Estado de Goiás - IUCEG, em 21 de setembro de 2020, doravante denominerlã

CõrufnnrlOA, considêrando o resultado do PrêBão Presencial np OO9/2021 e o despacho que homologou e adjudicou o

objeto desse processo de licitaçâo à coNÍRATADA, têm entre 5i, jUsto e acordado, o presente contrato, nos termos do

Regulamento de Licitaçôes e contratos do sescoop, Resolução np 850/2012, estando sujeitos às seguintes condiçõe3 e

declaraçôes:

DECLARAçÕE5

nPor §H*tr
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ESPECTFTCAçÃO

NOÍEBOOK
O notebook deveíá pertencer à linha corporativa do fabricante'

1. TELA

1,1, No mÍnimo 14 (quatorze) polegadas.

1.2. Resolução de no mínimo 1920x1080 pixels FULL HD'

1.3. PossuiÍ sistema Antirreflexo. Não será aceita â solução glare

adesivos antirreÍlexos

(brilhante ou polida) ou

I
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2. PROCESSADOR

2,1. Frequência baseada em processador de no mÍnimo 1.8Ghz

2.2. Memóriâ cache de no mínimo 8MB

2.3. Mínimo de 4 (quatro) núcleos

2.4. O processador deverá atingir pontuação de no minimo 6687 (seis mil e seiscentos e oitenta

e sete) no Índice do Passmark

2.5. Processadores descontínuados, ou em vias de descontinuidade não serão aceitos

3. MEMóRIA
3.1. Possuir no mínimo 8Gb de memóriã DDR4

3.2. Suportar frequência de no mínimo 2400Mhz

3.3. Suportar no mínimo 24GB de memória

4. ARMAZENAMENTO

4.1. Capacidade minima de armazenàmento de 256 (duzentos e cinquenta e seis Gigabytes),

interface padíão PCle NVME M.2

5. CÂMERA

5.1, Resoluçâo no mínimo HD 720

6. PORTAS DE COMUNICAçÃO

6.1, Possuir no mínimo 2 Portas USg

6.2, No mÍnimo 1 {uma) porta USB Tipo C

6.3. 1 (uma) porta HDMI

6,4. 1 (uma) pona de rede RJ45 integrâda com velocidade giEabit

6,5. 1 (uma) conexão sem fio no mínimo 2x2 AC

6.6. 1 {uma) conexão bluetooth minimo 4.1

7. TECI.ADO

7.1. Possuirtecladofull-size retro iluminado, compatívelcom o padrão ABNT-2 Oequipãmento

deverá funcionar corretamente quando o Sistema Operacional estiveÍ confiSurado para o

Íeclado Brasileiro ABNT-2. Possuir todos os caracteres da Língua Portuguesa, inclusive "ç"

7,2, possuir presença de, no mínimo, doze teclas de funções (F1-t12) situadas na porção

superior do teclado

7.3. A impressão sobre â5 teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar

desgaste por ãbrasão ou u5o prolongado

8. MOUSE

8.1. Touchpad

9. BATERIA

9.1. No mínimo 3 células

9.2. No mínimo 42 watts
10. acEssÓRlos
10,1. Mochila ou maleta com alça removivel:

. Píópria paÍa o equipamento portátil, em couro, poliéster ou nylon, com bolso

individual interno ou erterno que acomode a fonte, o cabo de alimentação, mouse e

leitor de DVD externo
. Cor preta.
o Ser do mesmo fabricante do notebook.

10.2.5uporte para mesa com as seguintes características:

. Dimensões: (LxPxA) 26cm x 16cm x 2cm

. Material: Aço na cor Preta ou Prata

. Suportar notebooks de 14 a 17 polegadas

11. SOFTWARES

11.1. Sistema Operacional original pré-instalado, Microsoft Windows no mínimo com a versão

10 Professional êm Português (Brasil) 64 bits, em Regime oEM, fornecido com o

equipamento, número de série e do CoA (Certificado de autenticidade, etiquetâ fixadâ ao

equipamento, onde consta a chave de licença)

11.2.Todos os drivers e firmwares aplicáveis para os equipamentos propostos devem estar

disponíveis no site do fâbricante

11.3. suíte de aplicativos office Home and Business 2019 em regime de oEM

12. GARANTIA ê SUPoRTE

12.1. Gârantia de no mínimo 36 {trinta e seis) meses on site inclusive na bateria

12.2. Atendimento aaa hârdware e software com assistência 24 horas

t
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12.3, Atendimento no local após diagnóstico por telefone
12.4.Possuir website disponibilizando drivers, atualizaçôes e correções e recurso para â

verifícação da garantia do equipamento após a inserção do número de série ou deverá

possuir número de teleÍone para âbertura de chamâdos técnicos atrãvés de 0800

13. CERTTFTCAçÕES

13.1. Eneígy Star 7.1
13.2. Epeat Silver

13.3. Restrictaon of Hãzardous Substances (RoHS)

14. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE:

Modelo cotado: Marca Lenovo, modelo Thinkpad E14

UNIDADE DE ARMAZENAMENÍO SSD M.2 22AO 24OGB

. ssD M.2 2280 240G8

. lnterface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev 2 0 (3Gb/s)

. Velocidade de leitura sequencial mínima de 500M8/s

. Capacidade minima de 240 GB

. Dimensõesi 1,5 mm x 22,0 mm x 80 mm

. Expectativa de vida útil (MTBF) mínima de 1 milhâo de horàs

. Garântia do hardware: mínimã de 1 ano pelo fabricante

Modelo cotado: Marca WD, modelo WD5240G2G0B

KIT MOUSE E TÊCTÂDO SEM FIO

. Cor preta - frequência de operação: 2 4 GHz; - raio de operação de até 9 metros

. Receptor uSB único para atender o mou5e e tecladoi acompanhaí as pilhas necessárias ao

pleno funcionamento dos produtos (mouse e teclado)

. Compatibilidade: Windows 7, 8, 10

. Teclado sem fio: alfanumérico, padrão ABNT 2, possuir teclas de iniciar e dê Atalho do MS

- Windows, Possuií mudança de inclinação do teclado, Possuir bloco numérico separado

das demais teclas, possuir a impressão sobre âs teclas, devendo ser do tipo permanente,

não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongâdo, 12 meses de duração da

bateria do teclado (base 2 milhões keystrokes/ano)

. Mouse óptico sem fio: Possuir dispositivo dotado com 3 {três) botões (sendo um botão para

rolagem de telas - "scroll") e íesolução mínima de 1000dpi, Ser da mesmà mârca e cor do

teclado a ser fornecido, 5 meses de durâção da bateria do mouse (base 2 milhões

keystrokes/ano)
. Deve ser fornecido mouse-Pad

. Gârantia mínimar 12 (doze) meses

Modelo cotado: Marca itech, modelo K270

10
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parágrafo único - Passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de trânscrição, o Êdital do

Pregão Presencial ne 009/2021, seus anexos e a proposta da CONTRATADA, datada de 10 de agosto de 2021'

cúusuLA sEcuNDA - Do tocaL E Do PRAzo DE ENTREGA E DAs coNDlçÕEs oE AcElrA6o

os itens descritos na cláusula Primeira, objeto deste contrato, deverão ser entregues na sede do CoNTRATANÍE,

localizadâ na Avenida H, esquana com Rua 14, ns 550. quadra C-9, lote 09, Jardim Goiás, Goiânia - GO. A entrega será

sr]pervisionadaporempregadodesisnadoparatantopeloCONTRATANTE'5endodeinteiraresponsabilidadedâ
CONTRAÍADA as despesas com Írete, segtrro de transporte e outras poÍventuíâ neces5áÍiàs'

ParágraÍoPrimeiro.AcoNTRAÍADAdevêráentregarosequipamêntosemUmaúnicaremessaporitem,nocasodehàver
mais de um, em suas caixas/embalagens originais e no pÍazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após à

assinaturâ deste instrumento contratuâ1. o píazo de entregâ podeíá ser prorrogado uma única vez, quando solicitado pela

CoNTRATADAduranteoprazopíevistoparaentresadosbens,desdequeocorramotivoquepossasercomprovâdoê
aceito pelo CONTRATANTÊ. pàgrna 3 de 9

pnoouros fiÍllI.,*

f"

14.1. Com todos os acessórios e cabos necessários ao seu pleno funcionamento

14.2. Com mochilâ ou maleta de transoorte inclusa, com a5 caracteríSticas inÍormadas no item

t 0.1 desta tabela.
14.3. Com suporte oara mesa com as características informadas no ítem 10 2 desta tabela 
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parágrafo segundo - Caso hajà mora na(s) referida(s) entrega(s), incidirá a multa previstà na Cláusula Oitava deste

contrato

parágraÍo TeÍceiÍo - No ato da entrega será verificada a conformidade com as especificações contidas no Edital do Pregâo

Presencial 009/2021 e seus anexos, momento em que o empregado responsável por supervisionar a entÍega dos

equipamentos anotará todat as ocorrências íelacionadas com a execúção do mesmo, determinando o que for necessário

à regularização das Íalhas ou defeitos observados.

parágrafo Quarto - Caberá à CONTRATADA o ônus da substituição dos itens entregues fora dos padrôes definidos, devendo

realizar essa substituição, às suas expensas, no pra20 máximo de 20 (vinte) dias corridos a contâr da data de comunicaçào

da necessidade de substituição do(s) bem(ns), sem prejuízo do cabimento da multa estipulada na Cláusula Oitava deste

instrumento contratual.

parágraÍo Quinto - A entrega deverá ocorrer no prazo estipulado no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, sendo que a

CONTRATADA deverá agendar horário para entrega dos itens junto à Assessoria de Tecnologia dã lnformação e

Comunicâção do CONTRATANTE.

cúusut-A TERCETRA - DA GARANÍ|a E DA AsslsÍENcla rÉcNlca
para além das obrigações definidas noutras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA se obriga especificamente a entregar

os itens identificados na Cláusula Primeira com garantia não infeÍior àquela mencionada na especificação de cada item.

O{s) prazo(s)aqui reÍerido(s)conta(m)-se a panií do recebimento deíinitivo do itêm

parágraÍo primeiro - Caso àlgum dos itens venha a ser substituído, por qualqueí que seja o motivo, seu prazo de garantiâ

iniciará â partir da data de seu recebimento definitivo.

parágrafo segundo - A garantia deverá ser prestada em Goiânia-GO, com indicação da empresa autorizada na cidade (com

nome, endereço e telefone).

parágraÍo Terceiro - paÍa os itens l, ll e Vl, quais sejam, Notebook, Monitor e Switch, respectivamente, desde que constem

na Cláusula primeira deste contrato, os serviços durãnte o período de garantia, conforme o equipamento, deverão seí

prestados "or, slte", ou seia, nâ 5ede do CONTRATANTÊ.

cúUSutÂ qUARTA - DAS OERIGAçÕEs DA CONTRATADA

As obrigações da CONTRATADA, §em prejuízo de outra5 previstas neste ContÍato, são as sê8uíntes:

a) Efetuar a entrega dos equipamentos (cada item), em uma única remessa, em perfeito estado e de ôcoído com as

especificações constantes no Termo de RefeÍência e neste contrato, dentío do prazo estipulado, contado a partií dã

essinatura do contrato;
b)

c)

Entregar equipamentos novos, de primeiro uso e em suas embalagens/caixas originais;

Entregar os bens, objeto deste contrato, na sede do coNÍRATANÍE, localizada na cidade de Goiánia-Go, sendo de sua

intêira responsabilidade as deSpesas COm frete, seguro de trânsporte e outras porventura necessária5;

comunicar antecipadamente a data e horário da entre8a dos equipamentos, Íicando estabelecido que não 5erá aceito

equipâmento em desacordo com as especificações constantes neste documento, nem quaisqueí pleitos de

f aturamento extraordinários sob qualquer pretexto;

Dar ciência ao CoNTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da

entrega dos equipamentos;
Responder pelas despesas relativas a impostos, taxas, frete, seguros e qÚaisquer outras que forem devidas, referentes

ao objeto deste contrato;
lndicar preposto que será seu representante e responsável pela execução deste contrato, com o obietivo de Sarantir

o bom andamento do mesmo com a obrigàção de se reportar, quando houver necessidade, ao íiscal do contrato,

adotando as píovidências pertinentes para que sejâm corri8idos todos os pÍoblemas detêctados;

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CoNTRATANTE ou â terceiros em razão de ação Ou

omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos 5eu5 píepostos, independentemente de outrâ5 cominações contratuais oU

legais a que estiver suieita;

Dispôr de meios que permitam a comunicação imediata entre os seus profissionâis de atendimento e o coNTRATANTt

através de telefonia cêlular e/ou fixa e/ou outra forma célere;

d)

e)

f)

c)

PRoouros §llÍl;.,,"

h)

i)
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O valor total deste contrato é de RS 103.410,00 (cento e três mil, quatrocentos e dez reais), sendo composto pelos valores

unitários descritos nesta Cláusula e será pago na forma discriminada na Cláusula 5étima, deste instrumento.

IT EM QUANT. ESPECTFTCAÇAO
var-oR uNrÍÁRro (RS) varoR rorAr- (Rs)

10
NOTEBOOK RS 9.000,00 (nove mil

reais)

RS 90.000,00 (noventa mil

reais)

30
UNIDADÊ DE ARMAZENAMENTO

ssD M.2 2280 240G8

R$ 395,00 (trezentos e

noventa ê cinco reais)

RS 11.850,00 (onze mil,

oitocentos e cinquênta
reais)

10 KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO

RS 156,00 (cento e

cinquenta e seis reais)

Rs 1.560,00 (hum mil,
quinhentos e sessenta

reais)

parágrafo único - Nos valores acima dispostos, que sâo fixos e irreaiustáveis durante a vigência do Contrâto, estão inclusos

todos os custos, despesas e/ou tributos incidentes sobre o objeto deste Contrato, independentemente de sua natureza:

administrativa, operacional, trabalhista, previdenciáíia, securitária, fiscal, tíibutária, seguros, frete ou quãlquer outra,

direta ou indireta, assim como todas as despesas com a entrega e garantia, se for o caso

cúusut-A sÉÍMA - DA roRMA DE PAGAMENTo

o pagamento da importância referida na cláusula anterior será efetuado em parcela única, após a entrega dos

equipamentos, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento e aprovação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is),

devidamente atestada por representônte autorizado pelo CONÍRATANTE, mediante crédito do valor devido, na conta

corrente da CONTRATADA ou através de boleto bancário'

parágÍafo primêiro o CoNTRATANTE, por sua natureza jurídica de entidade parâêstatal, está impedido de realizàr

qualquer tipo de pagamento antecipado.

parágraÍo segundo No caso de o objeto deste contrato não ser entrêgue na forma acordada, o CoNTRATANÍE se

resgúrda ao direito de suspender o pâgamento, sem que disso resulte qualqlter ônus para si, recaindo, sobre a

CONÍRAÍADA, as penalidades de que trata a Cláusula Oitava deste Contrato'

PalágfafoÍerceho-A{s)nota(s)fiscal{i5)/fatura(s)deverá(ão)considerarinclusos05impostos,frete,garantia,seguros,
bem como todos o5 tributos, encargos e quaisquer outÍas despesas inerenteS ao cumpíimento da obíigação, assim como

conter os valores expresso{s)em moeda corrente nacional e, ãinda, a descrição dos equipamentos (cada item), bem como

o valor unitário e total.

parágrafo quarto - o coNÍRATANTE poderá deduzir do montante a pagar valor referente às penalidades devidas pela

CONiRAÍADA nos termos da Cláusula Oitava do contrato, em razão de dêscumprimento do objeto

parágrafo Quinto - Nenhum pagamento seíá realizado a coNÍRATADA enquanto e5tiver pendente de liquidação qualquer

obrigaçãoexigívelpelocoNTRATANTE,semqUeissogeredireitoareajustamentodepreçose/oucorreçãomonetária'

parágraío sexto - os documentos fiscais/faturas não aprovados pelo coNÍRATANÍE serão devolvidos à coNTRATADA,

juntamente com os motivos de 5ua rejeição, parã que sejam providenciadas a5 correções necessárias, reiniciando-se a

contôgem do prazo para pagamento estabelecido nesta cláusula, a partir da reapresentação, sem qualquer tipo de

correçâo.

parágrafo sétimo - o pagamento será realizado mediante o cumprimento ou adimplemento de todas as obriga(ões

previstas neste Contrato.

parágrafo oitavo - Ao efetuar o pagamento do valor pactuado na cláusula sexta do pre5ente contrato, nos casos em que

a legislação tributária e previdenciária vigente assim o determinar, o coNTRAÍANTE ficará obrigado a reter os tributos

devidos.

PaíágraÍoNono_onãocumprimentodequaisquerobrigaçõescontratuaisoulegaissujeitaráaCoNÍRATADA,à5
penalidade5 previstas na Cláusula Oitâva dêste coÔtrato'

RPDE
ouvarRÂ *ls":âiú
PnOOUTOS e' ,À{ÚI
ÉrÂÉLr:r]729 iL,)a,
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PREGÃo PRESENcTAL Np oo9/202L

cúusuLA otrAva - oAs PENALTDADES

Na hipótese de recusa injustificada da CONÍRATADA em assinaÍ este instrumento, se negâr à entrega do objeto do
presente Contrato, ou ainda, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contrâtual que resulte em rescisâo do contrato,
o CONTRATANTE poderá optaí pela adjudicação às licitantes remanescentes, observada a ordem de clàssificaçâo e o
atendimento às previsões do edital, ou pela realizàçâo de novo procedimento licitatório sujeitando-se, a CONTRATADA,

ainda, a critério do CONTRATANTE, à aplicação dàs seguintes penalidades:

advertência;
multa de até 10% do valor total deste Contràto;
suspensão temporárià de participar em licitâções e impedimento de contratar com o SESCOOP/GO por prazo não

superior a 02 (dois) anos.

Parág.alo Primeiro - Em caso de descumprimento total da obrigação as5umida, prática de ilicitos em quaisquer das fases

do procedimento licitatório, descumprimento de prazos e condições e/ou a inobservância das demais disposições do
presente contrato, a CONÍRATADA se sujeitará â multa de alé 1O% ldez por cento) sobre o valor total deste contrato, a

possibilidade de perda do dareito à contratação e/ou suspensão do direito de licitar e contratar com o SÊSCOOP/GO por
prazo não superior a 02 (dois) anos.

Parágrafo Segundo - Em caso de atraso na entíega do objeto deste instrumento contratual, a CONÍRATADA se sujeitaíá
a multa de mora de 1% (um por cento) sobrê o vâlor total deste contrato, por dia de atraso, limitado a 15 (quinze) dias.

Parágrafo TeÍceiro - Para aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada para apresentação de

defesa prévia no prazo de 5 (cinco)dias úteis, contados da notificação.

Parágrafo Quarto - As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou
cumulâtivamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

ParágÍafo quinto - O valor de multas aplicadas à CoNTRATADA será descontado dos pagamentos e/ou, se for o caso,

cobrado judiciâlmente, sendo assegurada a ampla defesa.

Parágrafo Sexto - Se quôlquer das situações elencadas nesta Cláusula ocorrer por motivo de força maior ou caso Íortuito,
bem como impedimento lustificado com as devidas comprovações, situações sujeitas a aceitâçâo do CONTRATANTE, â

CONTRATADA poderá íicar isenta das penalidades mencionadas.

cúusutA NoNA - Do acoMpaNHAMENTo E HscAt-rzaÇÃo
A execuÇão deste ContÍato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(a) empregado(a) Alexandre Tavares Roncolato,
inscrito no CPF/MF n9 021.*' *. ** * -33, na condição de tiscalTécnico, que será responsável por acompanhar e avâliar a

e)(ecução do objeto deste contrato, bem como pelo{a) empregado(a) lullyano Martins Felipe Mendes, inscrito(a) no
CPF/MF ne na condição de Fiscal Administrativo, que será responsável por acompânhar os aspectos
administrativos da execução do presente contràto. A Gestão do contrato deverá seí realizada pelo(a) em pregado(a ) Frank
Philson Santos de sousa, inscrato no CPF/MF n9 891.***.***-87, que será responsável pela celebração do contrato e por
sua gestão adminístrativa.

PaÍá8rafo Único - A fiscalizaçâo por parte do CONÍRATANTE não excluirá e nem reduzirá a responsâbilidade da
CoNTRATADA pelo correto cumprimento das obri8açôes decorrentes desta contratação, tampouco por danos causados
ao CONTRATANTE ou a terceiíos, decorrentes de ato ilícito ou outra irregularidade praticada na execução deste Contíato,
ficando certo que, na ocorrência destes, não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE.

cúusur-A oÉoMA - DA rNExEcuçÃo E REsctsÃo coNTRAÍuaL
A inexecução, total ou parcial, pela CONTRAÍADA, do previsto neste Contíato, dará ao CONTRATANTE o direito de
considerá-lo rescindido, mediante notificação previa, independentemente de qualquer providência judicial ou
extrajudicial, sujeitando-se às 5anções previstas, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo,
espêcialmente se houver:

descumpíimento de cláusulas deste Contrato;
cumprimento irregular de cláusulas deste Contrato;
cometimento reiteràdo dê falhâs nâ sua execuçào;

a)

b)

c)
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d) a decretação de falência, pedidode recuperação judiciôl oua instauração de insolvência civil, a dissolução judicial e

liquidação extrajudicial da CONTRATADA;

e) a subcontratação totalou parcial do seu objeto, a cessão ou transíerência total ou parcial de obrigaçôes;

f) a dissolução da sociedade.

parágraÍo único - Além da5 condições estipulàdas no coput, em caso de falta de interesse do CONTRAÍANTE na prestàçào,

pela CONTRATADA, dos seÍviços objeto do presente Contrato, caberá rescisão contÍatual do presente instrumento, no

todo ou em parte, mediante notificação prévia de no mÍnimo 30 {trinta) dias, dando a plena quitação dos serviços até a

data da rescisão.

cúusuLA DÉcrMA pRtMEtRA - DA vlcÊNclA
O contrato terá início a partir da data de sua assinatura, com vigência de 12 (doze) meses ou quando exauridas as

responsabilidades das partes, sem prejuízo da continuidade das coberturas e garantias concedidas pelo fâbricante dos

equipamentos.

cúusuu oÉcrua sEGUNDA - DAs aLrERAçÕEs

Este Contrato poderá ser alterado mediante Termo Adítivo, com as devida5 justificativas e de acordo com os casos nele

previstos, e ainda com a concordância expressa do CONTRATANTE e CONTRATADA, desde que atendido o disposto no

Regulamento de Licitaçôes e Contratos do Sescoop, aprovado pela Resolução ns 850, de 28 de Íevereiro de 2012.

parágraÍo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contrâtuâis e mediante Termo Aditivo, os

acréscimos ou sopressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco poÍ cento) do valor inicial

atualizado deste Contíato, de acordo com o artigo 30 do mesmo Regulâmento.

cLÁusurA DÉcrMA TERCEtRA - acElÍAçÃo ao cÓDlGo DE ÉTlca

A assinatura deste contrato, bem como a participação no certame, evidencia anuência e adesão a todas as condíções

previstas no Edital que originou a pÍesente minuta, mormente dos píincípios fundêmentais e éticos que norteiam a

conduta dos conselheiros, dirigentes, empregados, estagiários, aprendizes, prestadores de serviços e demais pessoa5 que

com o SESCOOP/GO se relacionem ou que em seu nome atuem, preceituados no Programa de lntegridade do Sescoop,

que poderá ser acessado no portal do SESCOOP/GO, através do link
8t 91512 dÍscoooerativo.coo br/ãror.rivos/download s/ôropra ma .de-in oridade-d -sutcoo

CúUSUt-A oÉc|MA QUARTA - oO SlclLo DAS INFoRMAçÔES E oA PoLÍÍCA DE PRoTEçÃO DE DADoS PESSOAIS

A CONÍRAIADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em vi.tude dos trabalhos a serem

executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto sem autorização por escrito

do CONTRATANÍE, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos.

parágÍaIo primeiro - A este instrumento se aplicarão, no que couber, as disposições da tei ne 13.709/2018 ("Lei Gerâl de

proteção de Dados - LGPD") e outras que vieram a alterá-la, em especial quanto ao uso e guarda dos dados pessoàis e

equivalente, obtidos nas atividades a serem executadas.

parágrafo Segundo - A CONTRATADA 5erá exclusivamente responsabilizada pelos eventuais ilicitos causados a partir do

descumprimento das disposiçôes contidas na LGPD e outras normas correspondentes, sendo lícito ão CONTRATANTE o

direito irrestrito de regresso caso 5eja demandada em ação judicial ou extrajudicial por ato praticado por representante

da CONTRATADA.

parágrafo Terceiro - O descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta cláu5ula, podeíá ocasionar a aplicação das

sanções previstas neste contrato, sem prejuízo de a CONTRATADA submeter-se às medidas judiciais cabíveis.

parágraÍo euarto - A CONTRATADA declara estar ciente dê que o CONTRATANTE está obrigado a divulSar no "Portal da

Transparência" da instituição, dados obtidos em razão da licitação de que decorre o presente contrato. especialmente,

mas não só, no que concerne à contratação, podendo haver ainda o envio e disponibilizâção aos órgâos de auditorià e

controle de cópias dos contratos celebíados e documentos correlatos, razão pela qual autoíiza expressamente à

pLrblicidade dos dados aqui refeíidos.

cúusurA DÉctMA QUTNTA - oAs DlsPoslçÕEs GERAIS

os termos e disposições constantes deste contrato prevalecerão sobre quaisquer outros entêndimentos ou acoÍdos que

eventualmente tenham sido firmados entre as partes, expressos ou implícitos, reÍerentes às condições nele estabelecidas;
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todos os avisos e comunicações previstos neste instrumento deverão 5eÍ feitos por escíito (com exceção dos chamado5

telefônicos para esclârecimento extraoficial de dúvidas) e enviados aos endereços das parres;

fica bem certo que nada no presente Contrato poderá ser interpretado de forma a criar quaisquer vinculos

empregatícios e encârgos trabalhistas entre CONTRATADA e CONÍRAÍANTE, e;

eventual toleráncía do CONTRATANTE a qualqueÍ conduta que a CONTRATADA adote em desacordo com o que

preconiza este Contrato, mesmo que ãceita pontualmente, não desnaturô as obrigações dâ CONÍRATADA, mantendo-

se inâlterado este instrumênto e não caracterizando aditivo, novação oú renúncia permanente de direito por parte do

CONTRAIANÍÊ,

a)

b)

c)

CúUSUI.A DÉCIMA sEXTA. DO IORO

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia - GO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir

quaisquer questôes oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de ôcordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, Íirmam as partes o presente

Contrato, em 2 (duas)vias de igualteor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas,

cujo instrumento ficará arquivado na 5eção competente das entidades si8natáíias.

ruBRArR ::lli'.::;,fllil
GOMES CAIADO cónri cereoo

IUNIOR:01 3245 luNroR:or32as46s30
Dados: 2021 .08.2l
09,06:37 -03 00'

R PDF ÔLIVEIRA

PÂODUÍOS úônnÕ\
FIRFI l:l172963ír0O
0t 4346530

cienreemQJ9UZ4l

/k t xtr*,det- f. k*-4- /o -

Nome: Alexandre Tavaaes Roncolato

CPFIMF: 021. ***.*** -33

Fiscal Técnico do contrato

Ciente frrJ-JÀ

sÉscooP/Go
Jubrair Gomes Caiado Júnior

Superintendente
CONTRATANÍE

R P DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI

RaÍaela Passaglia de Oliveira
Sócio Proprietário

CONTRATADA

Nome:lul êlipe Mendesa

CPF IMF: 04 ** **+,30

Fiscal Administrativo do Contrato

ran

F: 891 ***.r **-87

Gestor do trato

Testemunhas

Nome: r

CPF|MF ?<;l L#. *+* - 1f)
W"t ü5^.&t

,11",'$r(.*1,1-
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MODALIDADE DA LICITAçÃO: Pregão Presencial 009/2021

OBJETO; Aquisição de equipamentos de informática, novos e de primeiro uso, em atendimento às necessidades

do SESCOOP/GO, conforme especificações e condiçôes constantes no Edital do PÍe8ão Presencial 0O9/2O2O e

seus anexos.

A Comissão de Licitação do Serviço Nacional de Aprendizagem do cooperativismo no Estado de Goiás -
SESCOOP/GO, neste ato, ratifica o julgamento do processo licitatório, modalidade Pregão Presencial ne

OOgl212t, propondo a contratação das pessoas jurídicas R.P. de Oliveira PÍodutos Eireli inscrita no CNPJ/MF

sob o ne 13.729.630/0001-43, Publitek Tl Tecnologia Ltda inscrita no CNP.i/MF sob o ne 40.192.09110OOf-29,

com o objetivo acima descrito e, conforme documentação juntada aos autos do processo ora citado Assim

sendo, esta comissão propõe a adjudicação à contratação das pessoas jurídicas: 1) R'P' de Oliveira Produtos

Eireli para o ttem l, pelo valor unitário Rs 9.OOO,OO (nove mil reais) e valor total de R5 90.000,00 (noventa mil

reais); para o item lv, pelo valor unitário de R5 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) e totalde Rs 11.850,00

(onze mil e oitocentos e cinquenta reais)e para o ltem V pelo valor unitário de RS 156,00 (cento e cinquenta e

seis reais) e total de Rs 1.560,00 (mil, quinhentos e sessenta reais). perfazendo o total de Rs 103.410,00 (cento

e tÍês mil e quatÍocentos e dez reais);2) Publitek Tl Tecnologia Ltda para o item ll, pelo valor unitário de Rs

1.0g7,00 (mil e noventa e sete reais) e total de Rs 7.679,00 (sete mil seiscentos e setenta e nove reais); para o

item lll, pelo valor unitário de RS 32O,OO (trezentos e vinte reais) e total de RS 3.200,00 (três mil e duzentos

reais); para o item vl, pelo valor de Rs 23.5OO,OO (vinte e três mil e quinhentos reais), para o item vll o valor de

Rs 1.600,00 (mil e seiscentos reais), para o item vlll pelo valor de Rs 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos

reais) e para o item lx pelo valor de Rs 8.5oo,oo {oito mil e quinhentos reais). perfazendo o total de Rs 70.279'oo

(setenta mil e duzentos e setenta e nove reais), conforme especificado nas propostas Íinais que são parte

integrante deste processo.

Fica ressalvado que os pagamentos serão efetuados, após a entreSa dos equipamentos, conforme condições

estabelecidas no edital deste processo, mediante apresentação da fatura/nota fiscal e documentos

complementares posterior à homologação do presente julgamento e da análise e emissão do parecer favorável

por parte da Assessoria Jurídica do SESCOOP/GO.

A presente decisão desta comissão de Licitação é baseada no disposto no artigo 5e, inciso v; art. 20 inciso xlll do

Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP, aprovado pelo Conselho Nacional do Serviço Nacional de

Aprendizagem do cooperativismo - sescoop, através da Resolução ne 850 de 28102/2012, publicada no D.o.u

em26l03/2012.

Goiânia, 16 de agosto de 2021

coMrssÃo DE LrctrAçÃo:
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