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CONTRATO N°. 10/2018

Contrato n°. 10/2018 firmado entre a

EMDAGRO — Empresa de Desenvolvimento

Agropecuário de Sergipe e a Empresa

Intersystems do Brasil LTDA.

Instrumento de Contrato que entre si celebram de um lado a EMPRESA DE

DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, pessoa jurídica

de Direito Privado, inscrita sob o CNPJ n° 13.108.295/0001-66, com sede no Centro

Administrativo Governador Augusto Franco, BR 235, KM - 4, Aracaju/SE, representada neste

ato por seu Diretor-Presidente o Sr. JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO, brasileiro,

casado, engenheiro agrônomo, portador do CPF n° 141.215.654-87, residente e domiciliado na

Rua Elísio Azevedo, n° 248, Bairro Suissa, Aracaju/SE, doravante denominada simplesmente

CONTRATANTE, e de outro a empresa INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ n° 00.233.883/0001-80, com sede na Praça

Professor José Lannes, n° 40, 10° Andar, Bairro Brooklim Novo, São Paulo/SP. representada

neste ato pelo Sr. CARLOS ALBERTO MARCICANO, brasileiro, casado, contador,

portador do CPF n° 001.695.228-65 e RG n° 8.331.292-4 SSP/SP, domiciliado na Cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dom José de Barros, 177, 2° andar. República, CEP:

01.0308-100, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo com a Lei n°.

13.303/2016 e sua legislação suplementar, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Locação e Suporte Técnico ao Banco de Dados

Cachê Concurrent User Single Server para 04 (quatro) usuários, diretamente com a

Intersystems do Brasil, permitindo ao fabricante, detentor dos direitos de propriedade do

software corrigir eventuais falhas oriundas de erros de concepção e de sua produção, além

de mantê-lo atualizado tecnicamente e efetuar atendimentos de suporte, conforme

especificações detalhadas constantes no Projeto Básico, integrante a este independente de

transcrição.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão prestados em conformidade com descrição no Projeto Básico e o

disposto na cláusula quinta deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor total do contrato é de R$ 1.529,07 (hum mil, quinhentos e vinte e nove reais e

sete centavos). A contratante somente pagará à contratada pela efetiva execução dos serviços,

após liquidação da obrigação.

§ 1° - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio

de crédito em conta corrente indicada pela contratada, e se dará após a efetivação dos serviços

nos locais e datas indicados, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente

atestada pelo setor responsável pelo recebimento da contratante.

§ 2° - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar,

juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional

do Seguro Social - INSS e perante o FGTS - CRP, Fazendas Federal, Estadual e Municipal de

seu domicílio.

§ 3° - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver

pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência

contratual.

§ 4° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§ 5® - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

§ 6° - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do
valor mencionado no caput desta Cláusula, o índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC/IBGE.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência 12 (doze) meses, com início a partir da data de

sua assinatura.

Parágrafo único. Respeitados os limites do art. 71 da Lei 13.303/2016, o presente contrato

poderá ser prorrogado, por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a

Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
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Os serviços serão prestados nas datas e horários definidos no Projeto Básico, bem

como, supletivamente, na proposta de preços.

§ 1° - O seu recebimento dar-se-á de acordo com as especificações contidas no
Projeto Básico;

§ 2° - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do
contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação

orçamentária abaixo especificada:

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROJETO OU

ATIVIDADE

ELEMENTO

DE DESPESA

FONTE DE

RECURSO

17.301 20.122.0037 1012 33.90.39 0270

CLAUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a
executar o serviço objeto deste contrato em estrita observância às disposições do Projeto
Básico e na discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a
seguir:

a) Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no procedimento;

b) Responsabilizar-se por todos os custos necessários à realização dos serviços;

A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

a) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições e preço pactuado;

b) Planejar, acompanhar, fiscalizar e gerenciar a execução dos serviços devendo
responsabilizar a contratada no ato da execução pelo não cumprimento total ou parcial do
contrato;

c) Alocar os recursos facilitadores à execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total
ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a Contratante poderá aplicar à Contratada as
seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

I - advertência;
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II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia, até o trigésimo
dia de atraso sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no
fornecimento;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no
caso de inexecução total do mesmo;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

Sem prejuízo de qualquer outra disposição do presente Contrato, poderá
este instrumento ser rescindido de forma pactuada pelas partes, judicial ou extrajudicialmente,
por descumprimento de qualquer dos seus termos, cláusulas ou condições dos referidos
serviços.

§1®. Se a rescisão deste Contrato, por culpa de uma das partes, provocar
prejuízos e/ou danos, promoverá a prejudicada a responsabilidade da outra, visando o
respectivo ressarcimento.

§2°. A desídia, a incúria ou inércia da CONTRATADA na realização das
tarefas profissionais ajustadas neste instrumento e descritas no Projeto Básico, gera a
possibilidade de rescisão contratual.

§3®. A rescisão contratual reger-se-á pelo disposto na Lei 13.303/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

A Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do
presente Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da
modalidade de licitação e de seu número de referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 81
da Lei n® 13.303/2016.

Paragrafo único. A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos dos parágrafos 1® e 2® do art.
81, da Lei n® 13.303/2016

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO

Os serviços serão fiscalizados por um gestor especialmente designado
pela Administração, na oportunidade a Contratante designará José Heraldo de Araújo Sousa,
Chefe da Assessoria de Informática, portador do CPF n° 068.182.935-49, o qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará ciência ao credenciante.
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§  1° - Á fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a
conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são
adequados para garantir a qualidade desejada.

§ 2° - A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas
responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe
como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do
presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento de
Contrato em três (03) vias de igual teor para que surta os mesmos efeitos legais, na presença
das testemunhas abaixo.

Aracaju/SE, 13 de ̂  qe 2018.

jeffersontxitoza dl carvalho

>0iretor-Presiden/e
SÉRGIO

ir

GUERRA SILVA

trativo Financeiro

K  j

CARLOS ALBERTO MARCICANO

Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:

T- cU- jjtb

CPF:

CPF: f ̂*1 OT'^Z
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