
GOVERNO DO ESTAOO O€ SERGIPE

SECRETÂRIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA
EMPRESA DE DESENVOLVIMENÍO AGROPECUÁRIO DE STRGIPE

CoNTRATO Ne ttl2022

Contrato ne 7l/2O22 firmado entre a EMDAGRO

- Empresa de Desenvolvimento ABropecuário de

Sergipe e a empresa 5M soluções para gestão da

informação LTDA.

lnstrumento de Contrato que entre si celebram de um lado a EMpRESA DE

DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁR|O DE SERGTPE - EMDAGRO, pessoa jurídica de Direito

Privado, inscrita sob o CNPJ ns 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. JETFERSON FEITOZA DE CARVAIHO, brasileiro, casado, engenheiro

agrônomo, portador do CPF ns 747.2L5.654-87 e pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr.

ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o n.e 019.236.905-90 e portador do RG n.s

3.048.080-9 SSP/SE, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada simplesmente

CONTRATANTE, e de outro a empresa SM SOLUçÕES PARA GESTÃO OA INFORMAçÂO LTDA

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ ns 08.855.871/0001-07, com sede na

Rua Rosalina ne 141 Bairro Farolândia Aracaju/SE CEP:49032-150, representada neste ato pelo

Sr. SYLVIO GODINHO MAGGESSI PEREIRA, brasileiro, empresário, portador do CPF ns

672.692.067-gL e RG ns 3.386.918-9 SSP/SE, residente e domiciliado na Rua C, ne 41, Quadra 01,

Lote 07, Bairro Aeroporto, Aracaju/SE, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, de

acordo com a Lei ne. t3.3O3/t6, e sua legislação suplementar, RILCC, de forma subsidiária Lei

8.666/93, inexigibilidade 0712022, processo administrativo O17.20L.88212O22-1, regendo-se

pelas cláusulas e condições seguintes:

CúUSUtA PRIMEIRA - DO OBJETO

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, Cenúo Adminlslraüvo Gov. Augusto Franco, Baino Capuáo - Aracaju/SE CEP 49.080-510

Foner (0xx79) 323Á-2602
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
STCRETARIA DE ESTADO DAAGRICUI.TURA DESENVOLVIMENTO ÂGRARIO E DA PESCA

EMPRESÂ DE OESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

o presente contrato tem por objeto a contrâtação de empresa especializada na

área da Tecnologia da lnformação para aquisição de licença de direito de uso temporário

valido por 01 (um) ano, de software integrado, englobando manutenção corretiva, evolutiva

e adaptativa, suporte técnico, capacitação e manutenção do ambiente operacional do

software bem como, desenvolvimento de novos módulos, conforme seguintes:

o Fornecimento de licença de uso temporária valida por 01 (um) ano, da

ultima versão, considerando a data do contrato;

o Serviços de implantação e migração de dados;

. Manutenção e suporte técnico durante a vigência do contrato;

o Serviços de desenvolvimento de módulos novos;

. Ca pacitação/treina mento.

Parágrafo Único: o valor total do contrato será de Rs 455.599,44 (quatrocentos e

cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e novê reais e quarenta e quatro centavos)

conforme especificações detalhadas constantes no projeto Básico, integrante a este

independente de transcrição.

cúusutÁ SEGUNDA - DA FoRMA DE pREsrAçÃo Dos sERVtços

os serviços serão prestados em conformidade com descrição no projeto Básico e o
disposto na cláusula quinta deste instrumento.

cúusurA TERCE|RA - Do pREço E DAs coNDtçÕEs DE PAGAMENTo

o valor total do contrato é de R$ 4ss.599,44 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil,
quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), sendo que para o

fornecimento de licença de direito de uso temporária varida por 01 (um) ano e implantação do
sistema integrado é de RS 783.173,97 (cento e oitenta e três, centos e setenta e três reais e
noventa e sete centavos) em parcela única, para o licenciamento de uso temporário valido por

Av. Dr. cados RodÍúues da cruz, centro Adminisrrativo Gov. Âugustic F.nco, gaino capuóo - Arêcaju/sE cEp 49.0g0-510 
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GOVERNO DO ESTÁDO OE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DAAGRICULTURA OESENVOLVIMENTO ÂGRARIO E OA PESCA

€I\4 PRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO OE SERGIPE

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na

área da Tecnologia da lnformação para aquisição de licença de direito de uso temporário

valido por 01 (um) ano, de software integrado, englobando manutenção corretiva, evolutiva

e adaptativa, suporte técnico, capacitação e manutenção do ambiente operacional do

software bem como, desenvolvimento de novos módulos, conforme seguintes:

r Fornecimento de licença de uso temporária valida por 01 (um) ano, da

ultima versão, considerando a data do contrato;

o Serviços de implantação e migração de dados;

o Manutenção e suporte técnico durante a vigência do contrato;

o Serviços de desenvolvimento de módulos novos;

. Capacitação/treinamento.

Parágrafo Único: O valor total do contrato será de RS 455.599,44 (quatrocentos e

cinquenta e cinco, quinhentos e noventa e nove mil reais e quarenta e quatro centavos)

conforme especificações detalhadas constantes no projeto Básico, integrante a este

independente de transcrição.

cúusurA SEGUNDA - DA FoRMA DE pREsrAçÃo Dos sERvtços

O valor total do contrato é de RS 455.599,44 (quatrocentos e cinquenta e cinco,

quinhentos e noventa e nove mil reais e quarenta e quatro centavos), sendo que para o

fornecimento de licença de direito de uso temporária valida por 01 (um) ano e implantação do

sistema integrado é de RS L83.773,97 (cento e oitenta e três, centos e setenta e três reais e

noventa e sete centavos) em parcela única, para o licenciamento de uso temporário valido por

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cru4 Cenlro Administratjvo Gov. Áugusto Ftrnco, Baiío Capucho - AracajúSE CEp 49.080-5i0
Fonei (0xx79) 3234-2602

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

disposto na cláusula quinta deste instrumento.

cúusulA TERCETRA - Do pREço E DAs coNDtçôEs DE PAGAMENTo
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GOVERNO OO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO OÂ AGRICULTURA OE5ENVOLVIMENTO AGRARIO E OA PESCA

EMPRESA OE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DÉ SERGIPE

01 (um) ano será de RS 138.398,87 (cento e trinta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e

oitenta e sete centavos) em 12 parcelas mensais, bem como a prestação mensal de serviços de

manutenção corretiva e suporte técnico ao ambiente operacional no valor de RS 317.200,56

(trezentos e dezessete, duzentos mil reais e cinquenta e seis reais) em 12 parcelas mensais. 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 pelâ 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.

§ 2" - Para fazer jus ao pagamento, a Contratãda deverá apresentar, juntamente com

o documento de cobrança, prova de regularidade perante o lnstituto Nacional do Seguro Social -
INSS e perante o FGTS - CRF, ICMS das 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.

§ 5e - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

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

mencionado no coput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/lBGE.

cúUSUTA qUARTA - DA vIGÊNcIA

O presente Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 10 de

julho de 2022, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 71, da Lei 13.303/16 ou ser

rescindido, a qualquer tempo, por intêresse da administração pública.

cúusutA qurNTA - DA ExEcuçÃo Do coNTRATo

Âv. Dr. CaÍios Rodrigues da Cruz, Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, BaiÍro CapudD - Aracaju/SE CEP 49.080-510
Fone: (0odg) 3234-2602
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EMpRESA DE DESENvoLVtMENTo AGRopEcuÁRto DE SERGtpE

os serviços serão prestados conforme descrição do projeto Básico, nas condições

estipuladas nos têrmos de referência e no projeto básico, bem como, supletivamente, na

proposta de preço.

§ 19 O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73 incisos I e ll, ,,a,,e ,,b,,.

§ 2e 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.

CúUSUtA SEXTA . DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA:

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

EM DAGRO, que assim segue especificada:

CúUSULA sÉflMA. 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 discriminação

da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir:

a) Manter durânte toda a execução do contrato todâs as condições de habilitação

e qualificação exigidas na licitação;

b) Manter atualizada toda a documentação do sistema, incluindo manuar de

usuário e documentação tecnica;

c) Manter sob sua excrusiva responsabiridade toda a supervisão para prestação

completa e eficiente dos serviços necessários à execução do objeto do contrato;

d) Zelar pela boa e compreta execução dos serviços contratados, mantendo

recursos técnicos e humanos de reserva para evitar a interrupção indesejada dos mesmos;

crAsrFrcAçÃo

FUNCIONAT

PRocRAMÁTtcA

ETEMENTO DE

DESPESA

FONTE DE RECURSO

L7.30L 20.606.0037 08s 33.90.00 o270

Av. D. cados Rodrigues da cruz, cenúo Administrarivo Gov. Augusto Franco, Baiío capudro - Aracaju/sE cEp 49.0g0-5i0
Fone: (0D(79) 323Á,2602

UNIDADE

oRçAMENTÁRIA

PROJETO OU

ATIVIDADE
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTAOO OAÂGRICULÍURA DESENVOLVIMENÍO AGRARIO E DÂ PEsCA
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ÂGROPECUÁRIO OE SERGIPE

e) Facilitar, por todos os meíos ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos

prepostos designados pela Contratante, atendendo prontamente as observações e exigências

que lhe forem solicitadas;

f) Responsabilizar-se pela confidencialidade, integridade e reserva dos dados da

Contratante a que tiver acesso, sob pena das sanções cabÍveis;

g) A CONTRATADA será a única responsável pelas obrigações trabalhistas da

equipe designada para prestação dos serviços;

h) Responder perante a Contratante pela conduta dos seus empregados

designados para execução dos serviços objeto do contrato;

i) Arcar com qualquer dano ou prejuízo material causado à Contratante por

ocasião da execução do contrato;

j) Responsabilizar-se pela manutenção do perfeito funcionamento do sistema

descrito no anexo l, bem como pela compreensão de funcionamento do mesmo;

k) 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;

l) Manter os servidores com os softwares dos respectivos ambientes operacionais

atualizados com as últimas versões disponibilizadas pelos fabricantes e âjustados para melhor

desempenho e segurança e de acordo com este Anexo;

m) Controlar a rotina de backup, incluindo os dados necessários para recuperação

do Sistema em caso de problemas com os servidores;

n) Monitorar a utilização de recursos dos servidores, informando quando houver

necessidade de atualização (discos, storage, memória processador etc.);

o) Restaurar backup, quando solicitado;

p) Manter monitoramento ativo sobre a disponibilidade dos serviços, com

notificações via SMS;

q) Prover aplicação para registro e acompanhamento de solicitações de

atendimento via Web;

r) Envio periódico de relatórios detalhados de atividades realizadas em cada

Av. Dr. CaÍlo6 RodÍiguês da Cruz, Ceoüo Âdministraüvo Gor. Augusto Fnnco, Bdm Capudo - Aracaiu/§E CEP 49.0E0-510

Fone: (0xr79) 3234-2602
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EMpRtsa DE oEsENvoLvtMENTo AGRopEcuÁRto oE sERGrpE

servidor para a EMDAGRO e EMGETTS;

s) Alocar para o serviço contratado pessoal devidamente qualificado,

especializado e idôneo com formação profissional comprovada;

t) Dar ciência a EMDAGRO quanto a qualquer anormalidade que verificar na

execução dos serviços;

u) Guardar sigilo quanto a dados e informações que lhes forem fornecidos e

coletados durante a execução dos serviços, sob pena das sanções cabíveis;

v) Fornecer documentação relativa à reinstalação básica do sistema operacional;

x) rnformar a EMDAGRo o desrigamento de usuário para que se providenciem as

exclusões necessárias.

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

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada a todos os locais onde

se fizerem necessários os serviços;

b) Efetuar o pagamênto à Contratada nas condições e preço pactuado, de acordo

com o estabelecido no contrato;

c) Acompanhar, fiscalizar e gerenciar a execução do contrato, devendo

responsabilizar a contratada no ato da execução pelo não cumprimento total ou parcial deste;

d) Permitir acesso de funcionário da GONTRATADA, devidamente credenciados, às

dependências da EMDAGRO E EMGET|S, e às máquinas objeto dos serviços;

e) oferecer infraestrutura fÍsica adequada para os serviços, com ambiente

climatizado, nobreak e gerador, link para internet e demais equipamentos em cada seção que

execute o Sistema;

f) Dêstinar servidores virtuais para o srsrEMA DE DEFESA E rNspEçÃo

AGROPECUÁRtA, Banco de Dados e Relatórios;

g) Gerência e manutenção do backup, definindo suas políticas de backup e

retenções que melhor se adéquem à sua infraestrutura, bem como quaasquer outros aspectos

relacionados ao sistema backup como um todo;

h) Realizar as trocas de mídias de backup, quando necessário;

Av. DÍ. CaÍro6 RodÍluê§ dâ crul cênüo 
^dminisfôtvo 

Gov. Augusb Franco, 8aiío capudo - Àracaiu/sE cEp 49.080-510
Foí16. (tu79) 323Á.2602
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GOVERNO DO ESÍAOO D[ SERGIPE

SECRETARIA OE ESÍAOO DAÂGRICUI.TURÂ DÊSENVOI.VIMENTO AGRARIO E OÁ PESCA

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁÂIO OE SERGIPE

i) Manter um histórico de mídias de backup suficiente para atender ãs

necessidades de restauração de dados referentes ao período de dias adequados;

j) realizar operações que envolvam acesso físico aos servidores, como reboot

em caso de travamento, upgrade de algum componente no servidor e reinstalação básica do

sistema operacional;

l) manter informada a CONTRATADA sobre o cadastro ou exclusão de usuário.

CúUSULA OITAVA. oAs PENALIDADES E MULTAS

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parclal do

objeto pactuado, conforme o caso, a Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes

sanções, garantida a prévia defesa:

l- advertência;

ll - multa de O,5 % (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de

lO % (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no

fornecimento;

lll - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste contrato, no

caso de inexecução total do mesmo;

lV - 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 Administreção Pública Estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

garantindo o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, quando:

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

ll- não mantiver a proposta injustificada mente;

lll - comportar-se de modo inidôneo;

m

av. 0r. Cados RodÍisues da Cruz, cênro Adminislralivo 

8ilrü!âf-ffl, 
*'ÍIo Capucho - AÉcaju§E CEP 49.080-510
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GOVERNO OO ESTADO DE SERGIPÉ

SECRETÂRIÂ OE ESTADO OÂAGRICUI.TURÂ OEsENVOI,VIMÉNTO AGRÂRIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOI.VIMENTO AGROPECUÁRIO OE SERGIPE

lV - fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

V - falhar ou fraudar na execução do Contrato.

cúusurÁ NoNA - DA REsctsÃo

lndependentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais,

constituem motivos para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 69, da Lei ns

13.303/16.

§ 1e - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência

administrativa, a Juízo da contratante, sem que caiba à contratada qualquer ação ou

intêrpelação judicial.

§ 2e - No caso de rescisão do Contrato, a Contratente fice obrigada a

comunicar tal decisão à contratada, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 3e - Na ocorrência da rescisão prevista no ,,caput,' desta cláusula,

nenhum ônus recairá sobre a Contratante em virtude desta decisão.

CúUSULA DÉCIMA - Dos DIREIToS DA CoNTRATANTE No cAso DE REscIsÃo

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

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

73.303/2OL6 e Regulamento tnterno de Licitações e Contratos da EMDAGRO.

CúUSUIÁ DÉCIMA PRIMEIRA . DA LEGISLAçÃO APLICÁVEL Á EXCCUçÃO DO CONTRATO E OS

cAsos oMrssos

Contrato funda menta-se:

| - nos termos da

símu lta neamente:

inexigibilidade de licitação np 07 /2022 que,

a) constam do Processo administrativo np Ol7.2OL.6B2/2O22-L;

b) não contrerie o interesse público;

Página 8 de l0

P
Av. Dr. Câdos RodriJUes da Cruz, Cênfo Administrativo Go\r. Augusto Frânoo, BaiÍro Capüdto _ AracâjusE CEp 19.$O_5iO

Fqle; (0§79) 3234-2602



-:1iIl

'E.RETAR,A 
DE ÊsrÂDo &oI;lH.1"uii'â,o,?^?,TI;,iiliro ou,o*,o, oo,,,.o

EMpRESA oE DESENvolvtMENTo aGRopEcuÁRto oE sERGtpE

ll - nas demais determinações da Lei 8.666/93, Lei ne 10.520/02, Decretos

Estaduais ne 23.770/06 e 26.53112009;

lll- nos preceitos do Direito Público;

lV - supletivamente, nos princípio da Teoria Geral dos contratos e nas

d isposições do Direito Privado.

PaÉgralo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em

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

Aditivo.

CúUSUIÁ DÉcIMA SEGUNDA. 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.

cúUsUtA DÉcIMA TERCEIRA . DAs ALTERAçÕES

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

artigo 81, da Lei 13.303/16, devidamente comprovados.

§ 1e - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite le8al previsto,

calculado sobre o valor inícial atualizado do contrato.

§ 2e - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite

estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as

partes.

cúUsulÂ DÉCIMA QUARTA. Do ACoMPANHAMENTo E DA FIScALIzAçÃo

Na forma do que dispõe art. 40, Vll da Lei ne 13.303/2016 c/c art. lZ5 do RILCC, a

Contratante designará Jose Carlos de Andrade, Chefe da Assessoria de Informática, portador do

Av. Dr. Cado6 Roddguês da Cruz, Cênbo Adminislrativg Gov. Augusto FÉo.o, Baiíp Câpucho - Ârâ.ájuisE CEP 49.080-510
Foíe: (0)0(79) 3234-2602
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CPF ne 155.442.495-04, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e

que de tudo dará ciência ao credenciante.

§ 1e - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a

conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são

adequados para garantir a quelidade desejada;

§ 2e - A âção da fiscalização não exonera a contratada de suas

responsa bilidad es contratuais.
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As partes contratantes elegem o Foro da Capitel do Estado de Sergipe como único

competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente

Contrato, com renúncia expressa por qualquer outÍo.

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.


