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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 
 
 

ERRATA/TERMO DE RETIFICAÇÃO

 

PROCESSO Nº 201800004031749, de 17/05/2018 - RETIFICAÇÃO AO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2016, DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA
SUPRIR A DEMANDA DE SISTEMAS E SOLUÇÕES DE TIC DO
PROFISCO-GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A
EMPRESA ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S.A.
 

Considerando que verificamos que houve equívoco ao informar o valor total do contrato
atualizado após os acréscimos de serviços (horas estimadas) definidos no Segundo Termo Aditivo
contratual (5185511);

Considerando que em 28/08/2018 foi formalizado apostilamento contratual nos autos de
nº 201500004022161, referente aos reajustes dos preços solicitados pela contratada e que o valor
complementar foi de R$ 492.937,00 (quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e trinta e sete  reais),  o
valor total do contrato passou de R$ 6.540.834,12 (seis milhões e quinhentos e quarenta mil e oitocentos e
trinta e quatro reais e doze centavos) para  R$ 7.033.771,12 (sete milhões, trinta e três mil setecentos e
setenta e um reais e doze centavos), conforme informado no apostilamento (3825756);

Considerando que o acréscimo do valor em decorrência do Segundo Termo Aditivo
formalizado em 04/12/2018 foi de R$ 1.054.764,23 (um milhão e cinquenta e quatro mil setecentos e
sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), o valor total atualizado do contrato passou de R$
7.033.771,12 para R$ 8.088.535,35 (oito milhões, oitenta e oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e
trinta e cinco centavos) e não R$ 7.595.598,35, como equivocadamente informado no referido termo
aditivo;

Considerando que os documentos orçamentários e respectivos cadastros no sistema
Comprasnet foram corretamente emitidos, não havendo necessidade de complementação ou supressão;

Considerando a clareza dos fatos, devidamente comprovados com os documentos
anexados aos supracitados autos e diante do poder/dever da administração de rever seus atos, c/c o
princípio da autotutela, da obrigação de sanear os vícios e restabelecer o primado da legalidade em
hipótese na qual se depara com equívocos cometidos;

Considerando, por fim, a ausência de lesão ao interesse público ou a terceiros e por
tratar-se de mero erro material (erro na composição da coisa), que é corrigível a qualquer tempo,
procedemos a presente ERRATA/RETIFICAÇÃO para sanar o equívoco e adequar o contrato às reais
disposições definidas nos autos, com efeitos retroativos ao início da vigência do Segundo Termo Aditivo.

Assim sendo, no Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2016, onde se lê:
“O valor total do Contrato passa para R$ 7.595.598,35 (sete milhões, quinhentos e

noventa e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos).”
Leia-se:
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“O valor total do Contrato passa para R$ 8.088.535,35 (oito milhões, oitenta e oito mil
quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos).”.                 

Este Termo de Retificação passa a ser parte integrante do Contrato nº 028/2016. As
demais Cláusulas e condições permanecem inalteradas.

 
GABINETE DA SECRETÁRIA DA ECONOMIA
 

                  CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT 
                Secretária de Estado da Economia

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT,
Secretário (a) de Estado, em 12/04/2019, às 09:47, 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 6637597
e o código CRC 7C220781.
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