
                                   
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2019 SESI/SENAI-DR/TO 

 
Considerando que o julgamento da licitação é MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR 
LOTE e com base no Regulamento de Licitações e Contratos do SERVIÇO SOCIAL DA 
INDÚSTRIA – SESI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob o nº 03.777.433/0001-46, neste ato 
representado pelo seu Superintendente, Sr. Charles Alberto Elias, e o SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob o 
nº 03.777.465/0001-41, representado neste ato pela sua Diretora Regional, Sra. Márcia 
Rodrigues de Paula, ambos com sede na com sede na Rua SE 03, Lote 34-A, Quadra 104 
Sul, S/N, Centro, Palmas - TO, fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a Ata de Registro de 
Preços, do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 012/2019 do SESI/SENAI-DR/TO, 
aos preços da empresa abaixo relacionada e classificada no certame e demais 
especificações constantes em sua Proposta de Preço, anexada ao autos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FORNECEDORA E PREÇOS REGISTRADOS 
1.1. Empresa: AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº: 22.233.581/0001-
44, com sede na Rua Florida, nº 1738 – 5º Andar, Conj. 51 - Jardim Cidade Moções, São 
Paulo - SP, CEP: 04.565-001, representada neste ato pelo seu Sócio Administrador, Sr. 
Antonio Cesar Felix de Sousa, CPF nº 216.458.588-71, RG nº 27.930.435-3 SSP/SP, 
compromete-se a fornecer os itens especificados abaixo, nas condições estabelecidas no 
edital do certame licitatório e cláusulas aqui descritas: 
 

LOTE 1 

Item Especificações Técnicas 
Desconto 

Mínimo 

1 

Percentual de desconto linear a ser aplicado sobre lista oficial ERP 

(Estimated Retail Price), vigente de Produtos Microsoft – Contrato 

Microsoft Produtcts and Services Agreement (MPSA Acadêmico) 

com Software Assurance para 36 meses. 

(Especificação conforme proposta comercial da Fornecedora). 

10% 

2 

Percentual de desconto linear a ser aplicado sobre lista oficial ERP 

(Estimated Retail Price), vigente de Produtos Microsoft – Contrato 

Microsoft Produtcts and Services Agreement (MPSA Acadêmico) 

– Assinatura válida por 12 meses 

(Especificação conforme proposta comercial da Fornecedora). 

10% 

 

1.2. Especificação detalhada para o Item 1 do Lote 1, referente ao contrato Microsoft 
Products and Services e Agreement (MPSA Academic), licenciamento perpétuo, com 
Software Assurance 36 meses: 
 

 A lista oficial ERP vigente de produtos MICROSOFT poderá ser variável, sendo 

alterada periodicamente pela Microsoft, para refletir mudanças de versão de softwares 

e serviços provisionados, criação de novos softwares e extinção de antigos, conforme 

especificações e condições constantes no edital de licitação. 

 Os produtos deverão ser fornecidos através do contrato MPSA Academic baseado na 

lista oficial ERP da Microsoft vigente na época da emissão do Pedido de Compra pelo 

SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, onde deverá ser aplicado o percentual do desconto 

licitado.  

 A licença adquirida deverá ser disponibilizada através do portal da Microsoft VLSC ou 

Microsoft Business Center dos Contratantes, onde deverá ser possível realizar os 



                                   
downloads dos softwares bem como acesso a chave de ativação, sem quaisquer 

custos adicionais ao SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO. 

 Todos os softwares deverão ser fornecidos com a última versão disponível no 

mercado, independentemente da versão mencionada nas especificações deste 

instrumento. 

 Os produtos licenciados devem possuir possibilidade de downgrade e upgrade sem 

quaisquer custos adicionais ao SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO. 

 O percentual de desconto não é variável ou passível de reajuste durante a vigência 

do contrato/ata de registro de preços. 

 Os Softwares deverão ser fornecidos no Português do Brasil (PT-BR) em 

licenciamento perpétuo. 

 Caso a Microsoft ainda não tenha disponibilizado os produtos no idioma Português do 

Brasil (PT-BR) no momento em que as propostas forem apresentadas para análise, o 

licitante poderá apresentar a proposta para a linguagem em inglês. Porém, deverá 

assumir compromisso, através de documento oficial da Microsoft, de que, tão logo os 

softwares estejam disponíveis, no idioma (PT-BR) a Contratada poderá realizar a 

instalação e ativação da licença que foi adquirida sem nenhum ônus a mais para o 

SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO. 

 A proposta apresentada para licenciamento na modalidade de contrato MPSA 

Academic com software assurace 36 meses, deverá conter percentual de desconto 

aplicado com base nos produtos informados na tabela abaixo: 

 

ITEM PRODUTOS MICROSOFT QUANT. 

1 Microsoft Office Professional Plus (AAA-03510) 800 

2 Microsoft Project Professional (AAA-03470) 300 

3 Microsoft Visio Professional (AAA-03916) 300 

4 Microsoft Windows Server – Datacenter 16 Core (AAA-90053) 20 

5 Microsoft Windows Server – Datacenter 2 Core (AAA-30380) 20 

6 Microsoft Windows Server - Standard 16 Core (AAA-90060) 40 

7 Microsoft Windows Server - Standard 2 Core (AAA-28635) 80 

8 
Microsoft Windows Remote Desktop Services – por usuário (AAA-
03873) 

90 

9 Microsoft SQL Server Standard 2 Core (AAA-03752) 20 

10 Microsoft SQL Server Enterprise 2 Core (AAA-03757) 24 

11 Microsoft Windows Server CAL – por dispositivo (AAA-03787) 600 

 
1.3. Especificação detalhada para o Item 2 do Lote 1, referente ao contrato Microsoft 
Products and Services e Agreement (MPSA Academic), serviço de assinatura válido por 12 
(doze) meses: 
 

 A lista oficial ERP vigente de produtos MICROSOFT poderá ser variável, sendo 

alterada periodicamente pela Microsoft, para refletir mudanças de versão de softwares 

e serviços provisionados, criação de novos softwares e extinção de antigos, conforme 

especificações e condições constantes no edital de licitação. 

 Os produtos deverão ser fornecidos através do contrato MPSA Academic baseado na 

modalidade (subscrição) Assinatura Anual na lista oficial ERP da Microsoft vigente na 

época da emissão do Pedido de Compra pelo SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, onde 

deverá ser aplicado o percentual do desconto licitado.  

 A licença adquirida deverá ser disponibilizada no portal da Microsoft VLSC ou 

Microsoft Business Center dos Contratantes, onde deverá ser possível realizar o 



                                   
download das imagens licenciados e acesso às chaves dos produtos, sem quaisquer 

custos adicionais ao SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO. 

 Todos os softwares deverão ser fornecidos com a última versão disponível no 

mercado, independentemente da versão mencionada nas especificações deste 

instrumento. 

 Os produtos licenciados devem possuir possibilidade de downgrade e upgrade sem 

quaisquer custos adicionais ao SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO. 

 O percentual de desconto não é variável ou passível de reajuste durante a vigência 

do contrato. 

 Os Softwares deverão ser fornecidos no Português do Brasil (PT-BR) em 

licenciamento por assinatura anual. 

 Caso a Microsoft ainda não tenha disponibilizado os produtos no idioma Português do 

Brasil (PT-BR) no momento em que as propostas forem apresentadas para análise, o 

licitante poderá apresentar a proposta para a linguagem em inglês. Porém, deverá 

assumir compromisso, através de documento oficial da Microsoft, de que, tão logo os 

softwares estejam disponíveis, no idioma (PT-BR) a Contratada poderá realizara a 

instalação e ativação da licença que foi adquirida sem nenhum ônus a mais para o 

SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO. 

 A proposta apresentada para licenciamento na modalidade de contrato MPSA 

Academic subscrição, deverá conter percentual de desconto aplicado baseando-se 

nos produtos informados na tabela abaixo: 

 

ITEM PRODUTOS MICROSOFT QUANT. 

1 Microsoft Office 365 Professional Plus (AAA-11828) 600 

2 Microsoft Project Online Professional (AAA-22457) 200 

3 Microsoft Visio Online Professional Plan 2 (AAA-11869) 200 

4 Microsoft Power BI Pro – por usuário (AAA-12630) 100 

5 
Dynamics 365 For Customer Svc Ent Per User - 12 Meses (AAA-
31224) 

60 

6 Dynamics 365 For Team Members Per User (AAA-57944) 100 

7 DYN365 for Sales Ent DEV (AAA-31238) 100 

8 Dynamics 365 For Field Service Ent USR (AAA-31168) 100 

9 Microsoft Power BI Premium Plan 1 for EDU (AAA-55187) 10 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS 
2.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogada por igual período.  
 
2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o SESI/SENAI Tocantins 
não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para contratação pretendida, sendo assegurado à 
beneficiária do Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser objeto de adesão por 
outro Serviço Social Autônomo. 
 
3.2. Caberá ao Órgão Gerenciador/SESI/SENAI autorizar ou não a adesão de terceiros, de 
que trata o item 3.1. 
 
3.3. Caberá à fornecedora beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições aqui estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente 



                                   
dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações assumidas. 
 
3.4. As aquisições ou contratações a que se refere este item não poderão exceder, por 
entidade/aderente, a 100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
4.1. Após a emissão e envio do PEDIDO DE COMPRA (ordem de fornecimento) a empresa 
deverá entregar o material solicitado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir do 
recebimento do mesmo. 

 
4.2. O objeto contratado deverá ser entregue através do portal de gestão de licenciamento 
da Microsoft (VLSC ou Business Center) dos CONTRATANTES.  
 
4.3. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para setor de compras da Unidade Operacional 
SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, que realizou a aquisição assim que confirmada a entrega do 
objeto pela FORNECEDORA.  
 
4.4. Após o recebimento do objeto contratado e Nota fiscal, o fiscal do contrato, ou gestor 
da área demandante, deverá realizar a verificação e validação (atesto de recebimento na 
nota fiscal e Termo de Aceite) dos bens e serviços entregues, podendo ser assessorado por 
um técnico da Unidade de Tecnologia da Informação. 
 

 Sede Administrativa do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO na cidade de Palmas – TO, 
situada na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, CEP: 77.020-016, Plano Diretor 
Sul – Edifício Armando Monteiro Neto, Fone: (63) 3229-5700, horários de 
funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min. 

 CETEC – Palmas - Centro de Educação e Tecnologia do SENAI-DR/TO na cidade de 
Palmas – TO, situada na: 201 Norte Avenida LO-04 Rua NO 13 Lote 05, Plano Diretor 
Norte – Palmas – TO, CEP-77.001-132 – Fone: (63) 3229-5760, horários de 
funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min. 

 CET - Centro de Educação do Trabalhador na cidade de Palmas – TO situada na 
Quadra 104 Sul, R. SE 05, LT 02, CEP-77.020-018 – Palmas - TO – Fone: (63)3229-
5600, horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. 

 CETEC – Araguaína - Centro de Tecnologia do SENAI-DR/TO na cidade de Araguaína 
– TO, situada na Av. Dom Emanuel nº 1347, Bairro Senador, CEP: 77.813-520 – Fone: 
(63) 3549-2500, horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário 
comercial das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. 

 CAT - Centro de Atividades do Trabalhador / SESI-DR/TO na cidade de Araguaína – 
TO, situada na Rua Fortaleza, QD 48, Lote 01, nº 010, Bairro Cimba, CEP: 77.824-
340 – Araguaína-TO, Fone: (63)3549-2400 horários de funcionamento de segunda a 
sexta-feira em horário comercial das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min. 

 CIAT - Centro Integrado de Atividade do Trabalhador na cidade de Gurupi – TO, 
situada na Rua Joaquim Batista de Oliveira, nº161, Vila Alagoana – CEP: 77.403-170 
Gurupi-TO, Fone: (63)3311-1150, 3311-1154, horários de funcionamento de segunda 
a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min. 

 CFP - Paraíso – Centro de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho na 
cidade de Paraíso do Tocantins-TO, situada na Rua Residencial 06, Quadra 26, APM 
nº 01, Nova Fronteira, CEP: 77.600-000, Paraíso do Tocantins – TO, Fone: (63) 3361-
3030 horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. 



                                   
 CFP - Palmas - Centro de Formação Profissional Senador João Ribeiro na cidade de 

Palmas-TO, situada na Avenida Tocantins, Nº 06-A, Quadra 09, Setor Morada do Sol, 
CEP: 77.066-044, Palmas – TO, Fone (63) 3225-1403, 3225-1800 horários de 
funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min. 

 
4.5. O recebimento será provisório, 10 dias, caso haja alguma divergência do objeto 
entregue em relação a Ata de Registro de Preços/Contrato e informações na Nota Fiscal, a 
FORNECEDORA terá um prazo máximo de 05 dias úteis para corrigir o problema, sob pena 
de perder a proposta registrada na Ata de Registro de Preços, e demais sanções previstas 
neste instrumento. 
 
4.6. Estão inclusas na proposta de preços todas as despesas relativas a impostos, taxas, 
frete e demais valores não especificados nesta Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 
5.1. Compete aos CONTRATANTES, dentre outras obrigações: 

 

 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela FORNECEDORA, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 Solicitar a Microsoft Lista ERP (ESTIMATED RETAIL PRICE) para aplicação do 
Desconto no momento da aquisição; 

 Disponibilizar e indicar um técnico do quadro de funcionários para o recebimento, 
conferência e aceite do objeto entregue pela FORNECEDORA; 

 Fornecer à FORNECEDORA toda e qualquer informação pertinente aos itens objetos 
deste instrumento; 

 Conferir todos os itens entregues pela FORNECEDORA, checando e certificando suas 
especificações, quantitativos e conformidade com o objeto contratado; 

 Informar a FORNECEDORA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição 
dos serviços prestados. 

 
5.2. Compete à FORNECEDORA: 

 

 Cumprir fielmente as condições, e prazos de entrega estabelecidos no presente 
instrumento; 

 Aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos que se fizerem 
necessários no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, obedecendo aos limites estabelecidos no artigo 30 do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO; 

 Manter, durante o período de vigência do contrato/ata de registro de preços, todas as 
condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade 
fiscal e qualificação técnica; 

 Deverá fornecer proposta baseada na lista oficial ERP vigente de produtos 
MICROSOFT aplicando o percentual de desconto que for informado em contrato; 

 É de inteira responsabilidade da FORNECEDORA, apurar todas as condições e tomar 
as medidas técnicas e administrativas necessárias para a entrega dentro do prazo dos 
itens contratados. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO  
6.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após entrega das Licenças de 
Software e o aceite técnico dos CONTRATANTES, mediante emissão e atesto da nota fiscal 
de (serviço) pelo fiscal ou gestor da Unidade contratante e apresentação da Certidão 
Negativa de Tributos Federais e FGTS, mediante depósito bancário em conta corrente 
indicada pela Fornecedora. 
 
6.2. As notas fiscais de SERVIÇO deverão ser emitidas entre os dias 01 a 25 do mês. 



                                   
 

6.3. A CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL DE SERVIÇO para o fornecimento das 
licenças de software, em conformidade com o objeto contratado constantes nesta Ata de 
Registro de Preços. 

 
6.4. A emissão da nota fiscal deverá ser de acordo com o pedido de compra confirmado, 
obedecendo às prerrogativas contidas no procedimento e norma financeira interna destes 
Regionais. 
 
6.5. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente em nome 
da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos objetos e serviços contratados, 
em conformidade com as prerrogativas desta Ata de Registro de Preços. 

 
6.6. A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento, os seguintes 
documentos, em vigência na data do pagamento da nota fiscal: 

 
a) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS; 
b) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS (CRF) EMITIDO PELA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - PARA PESSOA JURÍDICA. 
 

6.7. A CONTRATADA deverá manter durante todo o período relativo à execução do objeto 
contratado as mesmas condições de habilitação exigidas do edital de licitação. 
 
6.8. Constatando-se a perda da regularidade fiscal no curso da execução do contrato/ata de 
registro de preços, a Contratada será notificada por escrito, para no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis regularizar sua situação, ou apresentar defesa. 

 
6.9. O prazo do item anterior poderá ser prorrogado a critério do SESI-DR/TO e SENAI-
DR/TO. 

 
6.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Administração adotará as medidas necessárias à rescisão do contrato/ata de registro de 
preços em execução, nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
CONTRATADA a ampla defesa. 
 
6.11. Dados para emissão das notas fiscais: 

 

 SESI DR/TO - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA na cidade de Palmas – TO, 
situada na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, CEP: 77.020-016, Plano 
Diretor Sul – Edifício Armando Monteiro Neto, CNPJ: 03.777.433/0001-46. 

 

 SENAI-DR/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 
na cidade de Palmas – TO, situada na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, 
CEP: 77.020-016, Plano Diretor Sul – Edifício Armando Monteiro Neto, CNPJ: 
03.777.465/0001-41. 

 

 SENAI-DR/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
CENTRO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA na cidade de Palmas – TO, 
situada na: 201 Norte Avenida LO-04 Rua NO 13 Lote 05, Plano Diretor Norte 
– Palmas – TO CEP-77001-132, CNPJ: 03.777.465/0002-22. 

 

 SESI DR/TO - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – CENTRO DE 
EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR na cidade de Palmas – TO situada na 
Quadra 104 Sul, R. SE 05, Lote 02, CEP-77.020-018 – Palmas, CNPJ: 
03.777.433/0002-27. 

 



                                   
 SENAI-DR/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SENADOR JOÃO RIBEIRO na 
cidade de Palmas – TO, situada na Avenida Tocantins, Nº 06-A, Quadra 09, 
Setor Morada do Sol, Taquaralto, CEP-77.066-044 – Palmas, CNPJ: 
03.777.465/0007-37. 

 

 SENAI-DR/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ANTÔNIO CONCEIÇÃO 
CUNHA FILHO na cidade de Paraíso do Tocantins – TO, situada na Rua 
Residencial 06, Quadra - 26, APM nº 01, Nova Fronteira, Paraíso do Tocantins, 
CEP-77.600-000 – Palmas, CNPJ: 03.777.465/0006-56. 

 

 SESI DR/TO - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – CENTRO DE 
ATIVIDADES DO TRABALHADOR na cidade de Araguaína – TO, situada na 
Rua Fortaleza, QD 48, Lote 01, nº010, Bairro Cimba, CEP-77824-340 – 
Araguaína-TO, CNPJ:  03.777.433/0003-08. 

 

 SENAI-DR/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 
CENTRO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA na cidade de Araguaína-TO, 
situada Av. Dom Manuel nº 1347 Bairro Senador CEP- 77.813-520, CNPJ: 
03.77.465/0004-94. 

 

 SENAI-DR/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 
CENTRO DE TREINAMENTO - na cidade de Gurupi – TO, situada na Rua 
Joaquim Batista de Oliveira, Vila Alagoana, CEP: 77403-170, CNPJ: 
03.777.465/0003-03. 

 

 SESI DR/TO - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – CIAT - CENTRO 
INTEGRADO DE ATIVIDADE DO TRABALHADOR na cidade de Gurupi – 
TO, situada na Rua Joaquim Batista de Oliveira, n. º 161, CEP-77403-170, Vila 
Alagoana, CNPJ: 03.777.433/0004-99. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO  
7.1. A Gestão Administrativa no âmbito do Processo do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, será 
a Unidade Administrativa – UNIAD (Central de Contratos). 
 
7.2. O Gestor da Ata de Registro de Preços no âmbito do Processo do SESI-DR/TO e 
SENAI-DR/TO, será o colaborador WILLIAMS MACÊDO DE SOUZA, Gerente da Unidade 
de Tecnologia da Informação – UNITI. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. Por se tratar de um Registro de Preços, a indicação de dotação orçamentária com saldo 
para suporte da despesa será informada no momento de formalização do contrato 
decorrente da Ata de Registo de Preços. 
 
CLÁUSULA NONA – DO SUPORTE TÉCNICO 
9.1. As Licenças de Software deverão ter suporte gratuito da Microsoft através de telefone 
ou e-mail, sem limites de abertura de chamado durante o período de vigência do contrato 
de Subscrição ou do Software Assurance. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA AVALIAÇÃO DA FORNECEDORA 
10.1. A CONTRATADA deve passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do 
pagamento pelos CONTRATANTES conforme procedimentos internos do SESI-TO E 
SENAI-DR/TO PS. CP. 01 – itens 6.4.3 de aquisição de Bens e Serviços, nos critérios: 
Atendimento, Pontualidade, Qualidade e Cumprimento de cláusulas contratuais. 
 



                                   
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 
11.1. O inadimplemento das obrigações previstas ensejará a aplicação à 
empresa/fornecedora registrada, conforme o caso, das sanções previstas do Edital do 
Pregão Presencial nº 012/2019 SESI/SENAI-DR/TO e Instrumento Contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial nº 012/2019 SESI/SENAI-DR/TO, 
seus anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar como se transcrito fosse. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ASSINATURAS 
13.1. Assinam a presente Ata de Registro de Preços, a empresa abaixo discriminada, 
através de seu Sócio Administrador, juntamente com o Superintendente do SESI-DR/TO e 
a Diretora Regional do SENAI-DR/TO. 

 
Palmas - TO, 21 de novembro de 2019. 
 
 

 
MÁRCIA RODRIGUES DE PAULA 
Diretora Regional do SENAI-DR/TO 

 
CHARLES ALBERTO ELIAS 

Superintendente do SESI-DR/TO 
 

 
 

ANTONIO CESAR FELIX DE SOUSA 
Sócio Administrador da AX4B Sistemas 

de Informática Ltda 
TESTEMUNHAS: 
NOME:                                                                 
CPF: 
 
NOME:                                                                 
CPF: 


