
CoNTRATO Ne.7112022

CONTRATO PARA UTTLIZAÇÃO DE
stsTEMA ELETRÔN|CO DE L|C|TAÇOES
QUE ENTRE SI CELEBRAM EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE
SERGIPE - EMDAGRO E O BANCO DO
BRASIL S.A.

A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERG]PE - EMDAGRO,
pessoa jurídica de Direito Privado, sito na Avenida Carlos Rodrigues da Cruz no 401, Bairro
Capucho - Aracaju (SE), inscrito(a) no CNpJ/MF sob o no 13.108.295/OOO1-66,
representada neste ato pelo seu Diretor Presidente, o Sr. Jefferson Feitoza de Carvalho,
brasileiro, casado, carteira de ldentidade n" 1039132 ssp/sE e cpF/MF no 141 .21s.6s4-
87, e pelo DiretorAdministrativo e Financeiro, o Sr. Anderson Souza de Oliveira, brasileiro,
solteiro, carteira de ldentidade no 3.048.080-9 ssp/sE e cpF/MF no 019.236.905-90,
conforme delegação de competência que lhe foi atribuídos pelos Decretos de 11t0212018 e

_ 2910112021 , respectivamente, doravante denominado CONTRATANTE, e o Banco do Brasil- s.A., sociedade de Economia Mista, com sede no setor Bancário sul, Bloco c,lote 32,24o
andar, Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o número oo.ooo.ooo/ooo1-91 ,

neste ato representado pelo Gerente Geral do Escritório Setor Público Sergipe, Sr. Luciano
Airton Moretto Tumelero, brasileiro, casado, bancário, Carteira de ldentidade no 3815758
sESP/sc e CPF/MF no 023.512.109-64, doravante denominado BANco, ajustam entre si
o presente Acordo de Cooperação Técnica, doravante simplesmente ACORDO, para
utilização de sistema eletrônico de licitações, de acordo com o processo de dispensa de
licitâção no00712022 mediante as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo

| - O BANCO fornecerá à EMDAGRO e seus representantes legalmente designados acesso
ao Licitações-e, assim como prestará apoio técnico necessário para o seu correto uso,
por meio de manuais disponibilizados na página www.licitacoes-e.com.br e suporte técnico
via telefone.

ll - O BANCO poderá cobrar das empresas fornecedoras, no momento do cadastramento
de seus representantes para utilização do SISTEMA LICITAÇÔES-E, os custos gerados
pela disponibilização da tecnologia da informação, com base no inciso lll do artigo 5o da Lei
no 10.52 O, de 1710712002, e informaçÕes constantes no Regulamento do sistema.
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O presente ACORDO tem por finalidade dispor sobre as condiçÕes de utilização pela
EMDAGRO de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo BANCO, doravante
denominado Licitaçôes-e, que possibllita realizar, por intermédio da lnternet, processos

- licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO DO SISTEMA



cúusuLA TERcETRA - DAs coNDrçÕes oe uso

| -A EMDAGRO e seus representantes somente ficarão habilitados a utilizar o Licitações-
e após o cadastramento em agência do BANCO. No processo de cadastramento, a
EMDAGRO deverá fornecer documentos com a relaçáo de seus representantes, com
identiÍicaçáo dos respectivos perfis de acesso (apoio, pregoeiro e autoridade competente),
os quais seráo reconhecidos como legitimos para realizarem transações eletrônicas no
Licitações-e;

ll - A partir do cadastramento, a EMDAGRO e seus representantes legais estarão
habilitados para operarem as funcionalidades do Licitações-e que lhes forem atribuídas;

lll - A utilização do Licitações-e exigirá o uso de chave e senha pessoal; e

lV - O Licitações-e poderá ser acessado diretamente nos endereços eletrônicos
www.bb.com.br, opção Licitações, na área salas de negócios ou www.licitacoes-e.com.br,
podendo a EMDAGRO providenciar, no seu próprio portal da lnternet, conexão com aqueles
endereços, observadas as instruções técnicas e de segurança do BANCO.

CúUSULA QUARTA - TRATAMENTo DE DADos PESSoAIS

Parágrafo Único - o BANGO poderá manter e tratar, tanto eletrônica quanto manualmente,
os dados pessoais relacionados aos usuários do licitações-e que sejam necessários para
a execuçâo deste Acordo ou para cumprimento de obrigações legais.

| - Está estruturado em funcionalidades gerais e específicas. As funcionalidades gerais são
de acesso comum a todos os interessados. As específicas são de acesso restrito aos
compradores e aos fornecedores cadastrados;

ll - Contará com, no mínimo, as funcionalidades previstas no Decreto 10.OZ4, de 23.09.201g,
classificadas em:

a) funcionalidades de acesso exclusivo da EMDAGRO;

| - As Partes reconhecem que no âmbito dos serviços deste Acordo, armazenam, coletam,
processam ou de qualquer outra forma Tratam Dados Pessoais na categoria de
Controladores, considerados individualmente em relação aos Tratamentos de dados
pessoais que realizam, conforme seus próprios e individuais critérios de gestão, controle e
atribuição de finalidades ("Controladores lndependentes").

CLAÚSULA QUINTA. DAs CARACTERíSTICAS Do LICITAÇÕES.E
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e) Prestar, à EM AGRO, supo e técnico via teleÍone, serviço de e-mail ou, havendo
necessidade, sita domiciliar pela agência dê relacionamento;

f) Disponibilizar c ais de com nicação para informações, sugestões, reclamações ou
quaisquer outr s esclarecime tos que se Íizerem necessários;

g) Suspender o a esso ao Licit ções-e em caso de tentativa de violação ao respectivo
sítio, não obs rvância da que normatiza as compras e contratações via
lnternet, descu primento d ões previstas neste ACORDO ou qualquer outra
ctrcu nstância q e possa vtr em risco a segurança e a integridade do serviço
disponibilizado aos usuário ou da licitação em curso, mediante comunicação à
EMDAGRO e, uando nece ário, aos fornecedores cadastrados e

h) Manter atmaze ado por 30 (tri ta) dias os dados dos processos licitatórios concluídos.

CLÁUSUL SÉTIMA - Do RESSARCIMENTo

lef istação
aq obrigaç
a colocar

A EMDAGRO
disponibilização

R$ 1-66,89 (cen

licitatório aberto

sarctra men almente o BANCO das despesas e custos pelaS

ia clald tecnolog

oi e sessenta seis reais e oitenta e nove centavos) por processo
o !-icitações acrescido de R$ 8,83 (oito reais e oitenta e três

centavos) por lote ue tenha alc çado sua situação Íinal.

ParágraÍo PÍimei rcirnento dos valores previstos nesta Cláusula será
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AGRO até o
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ParágraÍo Segun o - Rs despJsas previstas nesta Cláusula, para o exercício corrente,
serão previstas e dotação or$amentária à conta do programa no (número/nome do
programa), de ac rdocoma ta de Empenho no As despesas a serem
executadas nos xercicros se intes, serão supridas em orçamentos de exercícios
futuros, de acordo com notas de empen hos a serem emitidas e entregues ao BANCO a
cada exercício Íisc
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informação, os seguintes valores:



Fica assegurado à EMDAGRO e ao BANC. o direito de anunciar ao mercado o presente

ffi:?:üi":elebrado, 
de rorma e m"n.i,.u u uúnder a estratégia o;maiketins oe

Parágrafo Único - A EMDAGRO, ao divurgar quarquer redução de custos diretos ouindiretos ou eventual ganho gerados pelo uso do Licitações-e, compromete-se a destacarque o Licitaçôes-e foi disponibilizado pelo BANCO.

CLÁUSULA NoNA. DA cESSÃo

Fica vedado a quarquer das partes, sem a expressa anuência da outra, transÍerir ouceder, a qualquer título, os direitos e obrigações assumidos neste ACoRDo.

cLÁusuLA DÉctMA _ DA RESILTÇÃo

As partes, uniraterarmente, poderão resirir o presente ACoRDo, independentemente domotivo, mediante prévio aviso cle g0 (noventa) dias.

Parágrafo único - Da resirição não caberão direitos indenizatórios, Íicando as partesobrigadas ao cumprimento das obrigaÇoes assumidas, até o finar do prazo referido nestacláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO

o presente ACoRDo vigerá. pelo prazo de 0L (um) ano, a partir da data da suaassinatura, podendo ter sua duração prouoguou pà, mais 01 (um) ano e ser resirido aqualquer tempo, nos termos da cláusula anteior.

CLÁUSULA OITAVA. DA PUBLICIDADE

cLAUSULA DÉCtMA SEGUNDA - DA puBLtcAÇÃo

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Do FoRo

A EMDAGRO pubricará extrato do presente ACoRDo no Diário oÍiciar do Estado, o quedeverá ocorrer alé 20 (vinte) dias após a ,*'r..inutrr", podendo ser alterado ouprorrogado mediante lavratura de termo aditivo.

As partes elegem o o de Aracaju (SE), com renúncia expressa a qualquer outro, por mais



b) funcionalidades de acesso exclusivo dos fornecedores cadastrados; e

c) funcionalidades de ajuda e de consultas diversas de interesse dos usuários e dos
cidadãos em geral.

lll - O BANCO poderá agregar novas funcionalidades ao Licitações-e e analisar a
viabilidade técnica de implantação de sugestôes da EMDAGRO;

V - As modalidades de licitação passíveis de serem efetuadas por meio do Licitaçôes-e
serão aquelas permitidas em Lei. O Licitações-e possibilitará, ainda, auxiliar na aquisição
de bens e contrataçáo de obras e serviços, nos casos de dispensa de licitaçâo previslos
nos incisos I e ll do arligo 24 da Lei de Licitações; e

Vl - O Licitações-e d ispon ibilizará, após o êncerramento do processo licitatório, caso haja
interesse da EMDAGRO, arquivo retorno com as informaçÕes relativas aos processos
licitatórios homologados.

cLÁusuLA sExrA - Dos DtREtros E DAS oBRtcAÇÕES

I- DA EMDAGRO

a) responsabilizar-se pelo uso sigiloso e correto das chaves e senhas, não cabendo ao
BANCO a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido,
inclusive por terceiros;

b) observar as disposiçÕes legais vigentes para a realização dos procedimentos de cada
modalidade de licitação ou os referentes à aquisição de bens, obras e serviços nos
casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, por intermedio de meio eletrônico;

c) responsabilizar-se pelo correto uso e por todas as transações eletrônicas efetuadas nas
funcionalidades especiflcas restritas ao seu âmbito, no Licitações-e, por parte de seus
representantes legais;

d) homologar os resultados das licitaçÕes no Licitações-e;

e) utilizar a rede de agências do BANCO, para efetuar os pagamentos aos licitantes

lV- Todas as transações realizadas nas funcionalidades específicas registrarão os usuários
que as realizaram e utilizarão procedimentos de segurança, tais como: autenticação,
assinatura digital de documentos eletrônicos, segurança criptográfica, histórico de
chaves/senhas, cópia de segurança, dentre outros;
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b) funcionalidades de acesso exclusivo dos fornecedores cadastrados; e

") 
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"i'0" e de consultas diversas de interesse dos usuários e dos

lll - o BANCO poderá.agregar novas funcionaridades ao Licitações-e e anarisar aviabitidade técnica de imptaíta[ao oã Liã"J,.ãJ à"'!,,rtoecno,

lV- Todas as transações realizadas nas funcionalidades especÍficas registrarão os usuáriosque as rearizaram e utirizarão proceoimeniós'ãi"grr"nç", tais õomo: ãuienticação,assinatura digital de documentos etetronüos,-legurança criptográÍrca, histórico dechaves/senhas, cópia de segurança, dentre ouiros;

v - As modaridades de ricitação. passíveis de serem eÍetuadas por meio do LicÍtações_eserão aqueras permitidas em Lei. o Li"ihçã;;üssibiritará, ainã" 
"1r"riiià'rii 

aquisiçãode bens e contrataÇão de obras e-sãffi:, il.ffis de dispensa de rÍcitaçâo previstosnos incisos I e lt do atligo 24 oa r_ei aà r_ic-iiaçà"., ;"'

Vl - o Licitações-e disoonrbirizará. após o encerramento do p_rocesso ricitatório, caso haja
iltfjirltf. i:rtfl?âGio a rq u ivo'étornà .oã"J."inro,maçoes rerativas aos processos

ctÁusula sExrA _ Dos DtREtros E DAS ognrcaçÕes

I- DA EMDAGRO

a) responsabilizar-se oelo uso sigiloso e correto das chaves e senhas, não ca
f; âXSB ;"i::l:Jffi"'o 

a o e [o i ;;;ü; ; J':"' o"'o""ntã. àã ;.fi J;

b) observar as disposicões legais vigentes para a realização dos procedimentos de cadamodatidade de ticitácão ou os referentes a aquisiçao,u" oã.{,ãorJ.,"=ràriço, ,o.casos de dispensa oü inur[iú,riáã;;êjiiã&X: por intermédio de meio 
"Êtrôni.o;

c) responsabilizar-se oelo correto uso e por todas as transações eletrônicas efetuadas nas
[#:::?Hi"T,:;:::'0.,"..à'],,it"i ; ã;ãi,ilt", no Lictaçóes_e, por farte de seus

d) homologar os resultados das licitaçôes no Licitações-e;

bendo ao
indevido,

e) utilizar a rede de agências do BANCO, para efetuar os pagamentos aos licitantes



privilegiado que seja, para dirimir dúvidas que possam decorrer do presente ACORDO.

E pOr estarem justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
foima, que lerám e acharam conÍorme, na presença das testemunhas que também o

assinam.

Aracaju (SE), 13 de junho de 2022.

Anderson e Oliveira

Di Presidente Diretor Administrativo e Financeiro

Pelo BANCO

Carvalhode

L

Luciano Airton Moretto Tumelero

GerenterGeral

Testemunhas:

Pela Administraçáo
soL 11t, 9oa- 15

/'Ct
Pelo Banco

Pela EMDAGRO


