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GOVERNO DO ESTÂDO DE SERGIPE

SECRETÂRIA DE ESTAOO OA AGRICUITURÂ DESENVOI.VIMENÍO AGRÂRIO E OÂ PESCÂ

EMPRESA DE OESENVOIVIMENÍO AGROPECUÁRIO DE S[RGIPE

Contrato n" 0112022

Contrato no 0l /2022 firmado entre a
EMDAGRO - Empresa de Desenvolvimento
Agropecuário de Sergipe e o Sergipe Parque
Tecnológico - Sergipe Tec.

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

DESEI{VOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - f,MDAGRO, pessoa jurídica de

Direito Privado, inscrita sob o CNPJ n" 13.108.29510001-66, com sede no Centro Administrativo

Govemador Augusto Franco, BR 235, KM - 4, Aracaju/SE, representada neste ato por seu

Diretor-Presidente o Sr. JEFFERSON Ff,ITOZA DE CARVALHO, brasileiro, casado,

engenheiro agrônomo, portador do CPF no 141.215.654-87 e pelo Diretor Administrativo e

Financeiro, Sr. ANDERSON SOUZA DE OLMIRÁ, portador do CPF n" 019.236.905-90,

residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e

de outro a empresa SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita sob o CNPJ n" 06.93 8.508/0001- l l, com sede na Rua Avenida José

Conrado de Araújo, n'731, Bairro Rosa Elze, São Cristóvão/SE, CEP 49.100-000, representada

neste ato pelo Diretor-Presidente o Sr. EDUARDO PRADO MELO, brasileiro, solteiro,

Engenheiro Eletricista, portador do CPF no 116.372.935-34 e RG n" 54.513.880-2, residente e

domiciliado na Rua Nourival da Silva, no 201, Bloco 01, Apt. 104, Condomínio Bossa Nova,

Bairro Jabotiana CEP: 49.095-815, Aracaju/SE, dorayante denominada simplesmente

CONTRATADA, de acordo com a Lei n". 13.303/16, e sua legislação suplementar, RILCC, de

forma subsidiária Lei 8.666/93, dispensa presencial, processo administrativo

017 .201 .03085/2021 -6, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços em tecnologia da informação

e comunicação, compreendendo as áreas de trabalho de Desenvolvimento de Sistemas,

Suporte Técnico, Modelagem de Processos, Administração de Dados e Base de Dados e
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Teste de software, devendo manter, planejar, conceber, implementar e implantar novos

módulos do sistema Integrado de Gestão de Atividades - SIGA, de acordo com a evolução

tecnológica, bem como as manutenções corretivas e evolutivas dos módulos já implantados,

Realizar apoio técnico especializado aos seguintes módulos: sistema de Rastreamento de

Agrotóxico (SIAGROS); Sistema de Integragão Agropecuária (SIApEC); Gestão de

Processos de Administrativos; Acompanhamento aos sistemas de Anater (Emissão de DAp,
SGA).

Parágrafo Único: O objeto compreende Serviços Rotineiros de Sustentação e

Inovação e serviços de Desenvolvirnento de Novos Projetos, conforme descrição detalhada

contida no Projeto Básico.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão prestados em conformidade com descrição no Projeto Básico, integrante

a este instrumento independente de transcrição, e do disposto na cláusula euinta deste

instrumento.

cLÁusuLA TERCETRA - Do pREÇo E DAs coNDrÇÕes »n p.LceMENTo

O valor mensal do contrato é de Rli 59.041,67 (cinquenta e nove mil, quarentâ e um

reais e sessenta e sete centavos), e anual perfazendo um total de Rl$ 708.500,04 (setecentos e

oito mil e quinhentos reais e quatro centavos). A contratante somente pagará à contratada pela

efetiva execução dos serviços, após liquidação da obrigação.

§ 1" - O pagamento será efetuado mensalmente, após liquidação da despesa por meio de

crédito em conta corrente indicada pela contratada, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a

partir da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor responsável pelo

recebimento da contratante, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe;
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§ 20 - 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 - CRF, ICMS das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu

domicílio;

§ 30 - 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 ineajustáveis;

§ 6'- No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor

mencionado io caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

CLÁUSULA QUARTA _ DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Os serviços serão prestados conforme descrição do Projeto Básico, nas condições
estipuladas nos termos de referência e no projeto básico, bem como, supletivamente, na proposta
de preço.

CLAUSULA SEXTA - DOTAÇÀO ORÇAMENTARIA:

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária da

EMDAGRO, que assim segue especificada:

u.o. PROJETO
OU

ATIVIDADE

ELEMENTO
DE DESPESA

FONTE DE
RECURSO
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O presente Contrato entra em vigor a partir de 24 ile janeiro de 2022, podendo ser

prorrogado, nos termos do art. 71, da Lei 13.303/16 ou ser rescindido, a qualquer tempo, por

interesse da administração pública.

CLASIFICA
ÇÃo

FUNCIONAL
PROGRAMÁ
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TICA
17.301 20.122.0037 49 3.3.90.00 010y0270

CLÁUSULA SÉTIMA - Do DIREITo E RESPONSABILIDADE DAs PARTES

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

D

D

m)

Iv)

D

vD

\/ID

vrrD

Ix)

Executar o serviço objeto deste contrato em estrita observância às disposições do
Projeto Básico e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades
dispostas a seguir:

Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e
qualifi cação exigidas na licitação;

Manter atualizada toda a documentação do sistema, incluindo manual de usuário e
documentação técnica;

Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão para prestagão
completa e eficiente dos serviços necessários à execução do objeto do contrato;

Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, mantendo recursos
técnicos e humanos de reserva para evitar a intemrpção indesejada dos mesmos;

Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos
prepostos designados pela Contratante, atendendo prontamente as observações e
exigências que lhe forem solicitadas;

Responsabilizar-se pela confidencialidade, integridade e reserva dos dados da
Contratante a que tiver acesso, sob pena das sanções cabíveis;

A CONTRATADA será a única responsável pelas obrigações trabalhistas, fiscais e
tributárias da equipe designada para prestação dos serviços;

Responder perante a Contratante pela conduta dos seus empregados desigaados
para execução dos serviços objeto do contrato;

D Arcar com qualquer dano ou prejuízo material causado à Contratante por ocasião
da execução do contrato;

)il) Responsabilizar-se pela manutenção do perfeito funcionamento do sistema descrito
no anexo I, bem como pela compreensão de funcionamento do mesmo;
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A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

f) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se
fizerem necessários os serviços;
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xID Manter sigilo sobre os conteúdos dos processos em relação aos quais, por força do
exercício de suas funções, venha a ter acesso e conhecimento, sob pena das sanções
cabíveis;

Xrrf) Manter os servidores com os softwares dos respectivos ambientes operacionais
atualizados com as últimas versões disponibilizadas pelos fabricantes e ajustados
para melhor desempenho e segurança e de acordo com este Anexo;

)oY) controlar a rotina de backup, incluindo os dados necessários para recuperação do
Sistema em caso de problemas com os servidores;

XV) Monitorar a utilização de recursos dos servidores, informando quando houver
necessidade de atualização (discos, storage, memória processador etc.);

XYf) Restaurar backup, quando solicitado;

XVIf) Manter monitoramento ativo sobre a disponibitidade dos serviços, com notificações
via SMS;

XVrl)Prover aplicação para registro e acompanhamento de solicitações de atendimento
via Web;

XrX) Envio periódico de relatórios detalhados de atividades realizadas em cada servidor
para a EMDAGRO e EMGETIS;

XX) Alocar para o serviço contratado pessoal devidamente qualificado, especializado e
idôneo com formação profissional comprovada;

XXI) Dar ciência à EMDAGRO sobre a ocorrência de qualquer anormalidade que
verificar na execução dos serviços;

XXrr) Guardar sigilo quanto a dados e informações que lhes forem fomecidos e coletados
durante a execução dos serviços, sob pena das sanções cabíveis;

XXIII)Fomecer documentação relativa à reinstalação básica do sistema operacional;

XXIV) Informar a EMDAGRO o desligamento de usuário para que se providenciem as
exclusões necessárias.
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II) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições e preço pactuado, de acordo com
o estabelecido no Contrato;

IID Acompanhar, fiscalizar e gerenciar a execução do contrato, devendo
responsabilizar a contratada no ato da execução pelo não cumprimento total ou
parcial deste;

IV)Permitir acesso de funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, às
dependências da EMDAGRO e EMGETIS, e às máquinas objeto dos serviços;

v) oferecer infraestrutura fisica adequada para os serviços, com ambiente climatizado,
nobreak e gerador, link para intemet e demais equipamentos em cada seção que
execute o Sistema;

Vl)Destinar servidores virtuais para o SISTEMA DE DEFESA E INSPEÇÃO
AGROPECUÁRIA, Banco de Dados e Relatórios;

VII) Gerência e manutengão do backup, definindo suas políticas de backup e
retenções que melhor se adéquem à sua infraestrutura, bem como quaisquer outros
aspectos relacionados ao sistema backup como um todo:

VIID Realizar as trocas de mídias de backup, quando necessário;

IX)Manter um histórico de mídias de backup suficiente para atender as necessidades
de restauração de dados referentes ao período de dias adequados;

X) Realizar operações que envolvam acesso fisico aos servidores, como reboot em
caso de travamento, upgrade de algum componente no servidor e reinstalação
básica do sistema operacional;

Xl)Manter informada a CONTRATADA sobre o cadastro ou exclusão de usuário.

CLÁUSULA OITAVA - DÂS PENALIDADES E MT]LTAS

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;

II - multa de 0,5 o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de l0 % (dez por
cento) sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fomecimento;

III - multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de
inexecução total do mesmo;
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IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública.

Parágrafo Único - A Contratada ficará impedida de licitar e de contratar com os órgãos e
entidades pertencentes à Administração pública Estadual, pelo prazo de até 5 (cinco)"anos,
garantindo o direito prévio da citação e de ampla defesa, enqúanto perdurarem os Áotivos
determ,inantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçâo p".-t. u própria autoridade
que aplicou a penalidade, quando:

I - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato:

I - não mantiver a proposta injustificadamente;

III - comportar-se de modo inidôneo;

IV - fazer declaragão falsa ou cometer fraude fiscal;

V - falhar ou fraudar na execução do Contrato.

CLÁUSULA NoNA - DA RESCISÃo

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem
motivos para rescisão do Contrato as situações previstas da Lei n" 13.303/16.

§ 1" - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência
administrativa, a Juízo da CONTRATANTE, sem que caiba à contratada qualquer ação ou
interpelação judicial;

§ 2" - No caso de rescisão do Contrato, a Contratante fica obrigada a comunicar tal decisão
à CONTRÂTADA, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência;

§ 3" - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus recairá
sobre a CONTRATANTE em virtude desta decisão.

CLÁUSULA DECIMA
RESCISÃO

DOS DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a contrakda reconhece, de

logo, o direito da contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas na Lei no

13.303/2016 e Regulamento Intemo de Licitações e Contratos da EMDAGRO.

Av. Dr. Carlos Roddgues da Cruz, Cenbo Administ ativo Gov. Augush Franco, Baiío Capudlo - ÀracajuisE CEp 49.080-5í0
Fone: (0xr79) 3234-2602

Páglnâ 7 d€ l0



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE EsÍADO DA AGRICUIÍURA DESENVOI.VIMENTO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESÂ OE OESENVOI-VIMENÍO AGROPECUÁRIO OE S€R6IPE

cLÁusuLA DÉctruA rRTMETRA - DA LEGTSLAÇÃo ÂpLIcÁvEL Á rxrcuçÃo no
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS

O presente instrumento contratual fundamenta-se:

I) No Processo administrativo n" 017.201.03085 /2021-6;

If) Nos termos do artigo 29,Yll e XIV, da Lei 13.303/16;

m) Subsidiariamente na Lei n.o 8.666193;

fV)No Regulamento Intemo de Licitações e Contratos da EMDAGRO;

V) Nos preceitos do Direito Público;

Vl)Supletivamente, nos princípio da Teoria Geral dos contratos e nas disposições do

Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente

Contrato no pnuo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de

licitação e de seu número de referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DAS ALTERAÇoES

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo

81, da Lei 13.303/16, devidamente comprovados.

§ 1" - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre o

valor inicial atualizado do contrato;
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Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em

decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, Iavrando-se, na ocasião, Termo

Aditivo.
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§ 2' - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta

condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO

Na forma do que dispõe aLein'13.303/2016 c/c arr. 125 do RILCC, a GONTRATANTE
designa José carlos de Andrade, chefe da Assessoria de Tecnologia da Informação, poÍador
do cPF/IvíF n' 155.442.495-04, ao qual competiftí dirimir as dúvidas que surgirem no curso da

execução e que de tudo dará ciência à EMDAGRO.

§ l" - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da

execução do contrato com as normas especiÍicadas, se os procedimentos são adequados para

garantir a qualidade desejada;

§ 2' - A ação da fiscalização não exonera a contratâda de suas responsabilidades

contratuais.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - Do SIGILo
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os partícipes obrigam-se a manter sob o mais estrito sigilo os dados e informações

sigilosas (assim consideradas as protegidas por sigilo legal e cuja restrição de acesso esteja

prevista nos termos da Lei n" 12.52711I e da Lei no 13.70912018 - Lei Geral de Proteção de Dados

Pessoais - LGPD), eventualmente compartilhados na vigência deste Acordo de cooperação,

vedada a sua comunicação a terceiros, seja direta ou indiretamente, sob pena de responsabilidade

por violação de sigilo legal, conforme normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - Do CoMPARTILHAMENT0 DE DADos

É facuttado o compartilhamento com outros órgãos de controle, quanto ás informações e

- dados gerados por meio dos processos preditivos apontados, respeitando-se o disposto na Lei no

13.709/208 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGpD.
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SECREÍARIA DE ESTAOO OÂÂGRICULÍURA OE5ENVOLVIMÉNTO AGRARIO E DA PESCA
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PaÉgrafo Unico: O compartilhamento de que trata esta cláusula deverá ser estabelecido

por outros acordos de cooperação técnica, em que sejam previstas as questões de caráter

confidencial, exigindo - se igualmente dos participantes os aspectos de confidencialidade no

presente acordo descrito.

CLÁUSULA DE,CIMÂ SÉTIMA. 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 pÍesença das testemunhas

abaixo.

Aracaju/SE, l9 de janeiro de 2022.

PELA EMDAGRO,

JEFFERS E CARVALHO ANDERSO
Diretor

DE OLIVEIRÂ
Presidente nlstrativo e Financeiro

PELO SERGIPE TEC,

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:
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EDUARDO DO PRADO l!dahá*rFq/^@
MELO:1 1637293514 *»u,.nlrrrri:m
EDUARDO PRÀDO MELO

Diretor-Presidente


