
GOVERNO DO ESÍADO DE 5ERGIPE
SECRETARIA DE ESTAOO OA AGRICULTURA DESENVOLVIMENIO AGRARIO E DA PEsCA

EMPRESA DE DESENVOLVII,TENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

CoNTRATO Ne 1312022

Contrato ne L3/2022 firmado entre a EMDAGRO

- Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de

Sergipe e a empresa NETWORK SECURE

SEGURANçA DA INFORMAçÃO LTDA. 3õ
f-

i
!

lnstrumento de Contrato que entre si celebram de um lado a EMpRESA Df;
E

DESENVOTVIMENTO AGROPECUÁR|O DE SERG|PE - EMDAGRO, pessoa jurídica de Direit§
E

Privado, inscrita sob o CNPJ ne 13.108.295/0001-66, com sede no Centro Administrativ8
€

Governador Augusto Franco, BR 235, KM - 4, Aracaju/SE, representada neste ato por se.fi
3

Diretor-Presidente o Sr. JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheirê
I

agrônomo, portador do CPF np L41.2L5.654-87 e pelo Diretor Administrativo e Financeiro. Sf,
a

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

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

CONTRATANTE, e de outro a empresa NETWORK SECURE SEGURANçA DA INFORMAçÃO LTD#

pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ ne 05.250.79610001-54, com sede nt
:

Avenida Pontes Vieira, 2340 - Dionísio Torres, UNO - Medical & Office - Sala 510 à 514 - 5E
§

andar - Fortaleza/CE, CEP: 60.135-238, representada neste ato pelo Sr. YURE LEOPOLDÇ
-3

SABINO DE FREITAS - CEOQ brasileíro, empresário, portador do CPF ns 525.285.023-20 e RG ng

559056187 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Ruã
I

General Tertuliano Potiguara, N' 00158, APT 701, Aldeota - CEP:60135-280, doravantp
õ

denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo com a Lei ns. 13.303/16, e sua legislaçãã

suplementar, RILCC, de forma subsidiária Lei 8.666/93, pregão eletrônico Ol/2O22, vinculada §
3

Ata de Registro de Preço n.e O4/2O22 - Tribunal de Contas do Estado do Ceará, process€

dministrativo OL7.2Ot.Ot.654l2O22-L, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:
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GOVERNO OO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTÂDO DA AGRICULTURA DESENVOLVIM€NTO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPÉCUÁRIO DE SERGIPE

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente é a contratação de 400 (quatrocentas) licenças de uso de

Software Antivírus para Servidores e Estações de Trabalho, Estações Móveis e Smartphones com

atualização continuada por 36 (trinta e seis) meses, cujo fabricante é Kaspersky Lab, versão de

Kospersky Endpoint Security lor Business Advanced, conforme especificações detalhadd^

constantes na Ata de Registro de Preço n.e O412O22, Pregão Eletrônico n' Ll2O22 - Tribunal

Contas do Estado do Ceará, integrantes a este independente de transcrição.

cúusutA SEGUNDA - DA FoRMA DE pREsrAçÃo Dos sERvtços

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

disposto na cláusula quinta deste instrumento.

cúusulA TERcEtRA - Do pREço E DAs coNDtçÕEs DE PAGAMENTo

O valor total do contrato é de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). É.^
ô

contrâtante somente pagará à contratada pela efetiva execução dos serviços, após liquidação dE

obrígação. I
€

§ 1'- O pagamento será efetuado em uma única parcela, após liquidação d§

despesa por meio de crédito em conta corrente indicada pela GoNTRATADA, no prazo de até 3§

(trinta) dias, contados a partir da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificadB
E

pelo setor responsável pelo recebimento e âtestada pelo setor responsável. Êg
§ 2' - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente coffi

€
o documento de cobrança, prova de regularidade perante o lnstituto Nacional do Seguro Socialà

,g
INSS e perante o FGTS - CRF, ICMS das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio. f
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GOV€RNO OO ESTAOO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO OA AGRICUTTURA DESENVOLVIMENTO AGRÂRIO E DA PESCA

EMPRESA OE OESENVOTVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SÉRGIPE

§ 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.

§ 5p - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

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

mencionado no coput desta cláusula, o índice Nacional de preços ao consumidor - lNpc/lBGE.

*f-
cúusutA euARrA - DA vtcÊNcte Ê

=!
,o

O presente Contrato vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a partir do di§
I

17 de setembro de 2022, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 71, da Lei 13.303/16 ofi
-q

ser rescindido, a qualquer tempo, por interesse da administração pública. 
Ê
g

3

cúusutA QUTNTA - DA ExEcuçÂo Do coNTRAro :
E
g

ã
Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato, devendõ

,Í
ser observados integralmente as especificações constantes do Projeto Básico, Especificaçõe6

.0)

Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela CONTRATADA, bem como nas especificaçôS
o

contidas na Ata de Registro de Preço n.e 04/2022, Pregão Eletrônico n' l/2022 - Tribunal dE
€

Contas do Estado do Ceará, passando tais documentos a fazer parte integrante do present§
o

instrumento para todos os fins de direito, independente de transcrição. B

Parágrafo Único - O prazo de entrega do software será de, no máximo 10 (dez) dias apó§

77/osl2l22. 3
z.

cúusurA sExrA - DorAçÃo oRçAMENTÁR|A' §
g
€

As despesas decorrentes deste contrato correrão poÍ conta da Dotação Orçamentária dã

EMDAGRO, que assim segue especificada:

P

Av. Dr. Carlos Roddgues da Cruz, Cenlro Administrativo Gov, Augusto Franco, Bairo Capudrc - Ara.aju/SE CEP 49.080'510
Este documento Íoi assinado digitalmente por Yure Leopoldo S&im po('g@.2ütse documento foi assinado eletronicamente por
Thiago Teles.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9293-5E26-BF 13-1CAD.
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GOVERNO DO ESTADO OE SERGIPÉ

SECREÍARIA DE ESTÂDO DA AGRICULTURA DESENVOTVIMENTO AGRARIO E DA PESCA
EMPRESA DE DESENVOI.VIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPÉ

cúUsUtA sÉTlMA - Do DIREITo E RESPoNSABITIDADE DAs PARTES

{
A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a executar o servi--.

objeto deste contrato em estrita observância às disposições do Projeto Básico e discriminaçãE

da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguír: ,t
a) Substituir os produtos entregues com eventuais defeitos de fabricação ou qu

apresentem adulteração;

b) A substituição de que trata o item ,.1,, deverá ser feita no prazo máximo de

(cinco) dias, a contar da data do recebimento da notificação formal do setor responsável

Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, sujeitando-se, na inobservância,

Âv. Dr. cados Rodriouesda cruz. cênlrc Administrati\o Gov. Auguslo Franco, Baino capudo - Ardcaju/SE cEp 49.080-5ioEste documento foi âssinedo diorlâlmê;te po. vri" l"àpoião ódã Éiffilimg" oo"rmento Íoi assinâdo elelronrcamenreThiaqo Teles.

penalidades previstas em Lei; ã Ê

c) Os produtos deverão ser entregues à Assessoria de Tecnologia Ua tnformaçãü {
,iÍda EMDAGRO, Avenida Dr. carlos Rodrigues da cruz, s/ne, Centro Administrativo eov. lugust§ |

Franco, Bairro capucho, Aracaju/se - cEp 49080-51 - Fone: (079) 3234-2603, no horário d& *
segunda-feira à sexta-feira das 07:00 às 13:00, no máximo, 10 dias após a data 17.09.2022; ã.E@2

d) os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desae qu€ §
â€

comunicados em até 24 (vinte e quatro) horas após o término do prazo previsto no item ,,lvi 
§5!analisados e aceitos pela EMDAGRO, não serão considerados como inadimplemento contratuali §

e) Responsabilizar-se pela confidencia lidade, integridade e reserva dos dados dfif
Contratante a que tiver acesso, sob pena das sanções cabíveis, U U.gg) A CONTRATADA será a única responsáver peras obrigações trabarhistas df; [
equipe designada para prestação dos serviços;

h) Responder perante a Contratante pela conduta dos seus empregados
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GOVERNO OO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARA DE ESTADO DAAGRICUI.TURA OESENVOLVIMENTO AGRARIO E OA PESCA
EMPRESA DE DESENVOI.VIMENÍO A6ROPECUÁRIO DE SER6IPE

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;

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

a) Designar o servidor titular da Assessoria de Tecnologia da lnformação da

EMDAGRO como responsável pelo recebimento dos produtos, o que acompanhar o pessoal da

CONTRATADA durante o fornecimento ou para comprovar eventuais irregu laridades, caso ha$

necessidade; E'
É

b) Comunicar por escrito à CONTRATADA, por meio do servidor designado no iterà.
I

l, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução do fornecimento; E
3

c) Surta qualquer fornecimento que esteja sendo executado em desacordo com §

especificado, sempre que essa medida seja necessária; ê
g
I

d) Efetuar o pagãmento nos termos estabelecidos na Cláusula Terceira; à
€

e) Aplicar as penalidades previstas em Lei e na Ata de Registro de Preço n.§
I

04/2022 - Tribunal de Contas do Estado do Ceará, consoante descritas na Cláusula Oitava dest§
a

Contrato, na hipótese da CONTRATADA não cumprir com o compromisso assumido, mantidas a6

situações normais, arcando a Empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar ô
o

CONTRATANTE. C
E

2
!

cúusurA olrAVA - DAs pENAr.lDADEs E MUrrAs ãi
:

Pelo atraso injustificado na execução do Contrâto, pela inexecução total ou parcial dft

. objeto pactuado, conforme o caso, a Contratante poderá aplicar à Contratada as seguíntd
I

sanções, garantida a prévia defesa: :
l- advertência; 
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6OVERNÔ DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE OESENVOLVIMENÍO A6ROPECUÁRIO DE SERGIPE

Este documento foi
Ihiago Teles.

Av. Dr' carlos Roddguês da cru2, centro Adminisrraürc Gov, Augusto Franco, BairÍo capucho - Âracaju/sE cEp 49.080.5j0assinadô digitâlmente por yurê Leopordo s&irp p,.B)fu.2ffie documeúo foi assrnaoo eretronicêmenre

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

LO o/o ldez 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. :.^
ParágraÍo Único - A Contratada ficará impedida de licitar e de contratar com os órgãos iF

entidades pertencentes à Administração pública Estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) ano§
I

garantindo o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivoE riP
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a próprii §

õtL
autoridade que aplicou a penalidade. quando: : s

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

ll - não mantiver a proposta injustificadamente; :9
58

ttt - comportar-se de modo inidôneo; 
5 [o=

lV - fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; ; ;
V - falhar ou fraudar na execução do Contrato. 

H i
§-Â.
""

CúUsUTA NoNA. DA REscIsÃo ?
ã
3
i

lndependentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciaigó

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

L3.3O31L6. à
Ê

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

administrativa, a Juízo da contratante, sem que caiba à contratada qualquer açao ofl
interpelação judicial. 

-E

§ 2s - No caso de rescisão do Contrato, a Contratante fica obrigada

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

€

:E

,õ
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Para verificâr as assinaluras vá ao site httpsJ/www.portaldeassinâturas.com.br:443 e utilize o código 5A77-3343-F3g5-78F8
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sEcREÍaRrA DE EsrAoo ,:^T:l["ri':;:'1,'r?i"T:,lfill'"ro ou*o*,o , oo ,,r.o
EMPRESA DE oEsENvotvtMENTo AGRopEcuÁRto oE sERGtpE

§ 3s - 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 previstas na Lei r$

13.303/2016 e Regulamento tnterno de Licitações e Contratos da EMDAGRO. Ê
Ê

*'
cúusulA DÉqMA pRTMETRA - DA LEGrsrÁçÃo ApucÁvEL Á execuçÃo Do coNTRATo E oEr
cAsos oMrssor 

E Éõ+

contrato fundamenta-se: Êü
3s

| - nos termos do processo Administrativo ne 017.201.01.6s+/2022-1 qu§9
simu ltanea mente: ç;

3ê
a) constam da Ata de Registro de preços ns O4l2O22 do Tribunal dE ã

Contas do Estado do Ceará, decorrente do pregão ne O1VZO2Z; : i
Ê:b) não contrarie o interesse público; t E

ll - nas demais determinações da Lei 8.666/93, Lei ne 10.520/02, DecretoS i
Estaduais ne23.77O/o'e26.53t/2009; zfr

lll - nos preceitos do Dlreíto público; 
!ãÊ

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

disposições do Direito Privado. f g

€B
óo

Parágrafo Único - os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, erfr'§

decorrência deste contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, rermfii
Aditivo. Ê B

úusuu DÉcrMA sEGUNDA - DA puBucAçÃo

Páglna 7
Av. Dr. Câdos RodÍiguos da Cruz, Centro Adminisuativo Gov. Augusto Franco, Batío Capuóo - AracajdsE CEp 49.080§10

ssinado digitalmente por Yure Leopoldo S&im psBffirme documento foi assinádo eletronjcamente poÍ

naturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5A77-3343-F395-78F8.
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GOVERNO DO ESÍADO DE SER6IPE

SECRETARIA DE ESTADO OA AGRICUTTURA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOTVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

. . Av. Dr. Carlos Rodrigues da Ctuz, Centro AdministÍativo Gov. Augusto Franco, BairÍo Capuctrc - Aracaju/SE CEp 49,080§1 0csle doc!lmento Íoi assinâdo digitalmente por Yure Leopoldo SárirD Pp(Bffi.2ffie documenlo Íoi assinádo elelronicamente
Thiago Teles.
Para veriflcar as assinaturas vá ao site httpsr/www.portaldeassinaturas.com.br:443 e ulilize o códiao 5A77-3343-F39S-78F8.

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.

cúusuLA DÉcrMA TERCEIRA - DAs ATTERAçÕES

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados nS
artigo 81, da Lei 13.303/16, devidamente comprovados. !

Ê

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

contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previst{ f
calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato. E É

tq
§ 2e - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limitÊ§

ã9
estabelecido nêsta condição, salvo as supressões resultantes de acordo cetebrados entre aã§

partes. € gÊ9
cúusurA DÉcrMA quARrA - Do AcoMeANHAMENTo E DA FtscAltzAçÃo q 

ã
ÊÊ

Na forma do que dispõe art. 40, Vll da Lei ne t3.303/ZOt6 c/c art. I25 do R|LCC, i I
'i-Contratante designará Jose Carlos de Andrade, Chefe da Assessoria de lnformática, portador dã i:!,

CPF np 75s.M2.495-04, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução f;Ãoã
que de tudo dará ciência ao credenciante. I ;

.ãE
,x;§ 1e - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar t $

conformidade da execução do Contrato com as normas específicadas, se os procedimentos sã€'Ê

adequados para garantir a qualidade desejada; .g Êr§
§ 2e - A ação da fiscalização não exonera a contratada d" sua$=4

t-c
PPresponsabilidades contratuais. t B

cúusutA DÉcrMA qutNrA - Do FoRo 3 §
I ,!'
H§

Eo

§
À
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GOVERNO DO ESÍÂDO OE SERGIPE

SECRETARIA OE ESTADO DA AGRICULTURA DESENVOTVIMENTO AGRARIO E OA PESCA
EMPRESA DE DEs€NVOTVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

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.

juliE,28 de julho de 2022.

J EFFE VALHO ANDERSON

Diretor Admini
DE OLIVEIRA

Diretor-P e nte a DAGRO tivo e Financeiro da

YURE LEOPOLDO SABINO DE FREITAS

Represênta nte da Contratada

DAGRO

oNJEq il563

56.025-a
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CPF:

CPF: Y
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Este documento íoi assinado digitalmente por Yure Leopoldo S&ip Pa(lgffirme documênto foi assinado eletronicamente por
Thiago Teles.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://w1íw.portaldeassinaturas.com.bn443 e ulilize o código 5477-3343-F395-78F8.
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PROTOCOLO DE ASSTNATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldêassinaturas.com.brA/e ri,ficart'ATT -3343-
F395-78F8 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Hash do Documento
99745A7í í 3ED 1B.C6E0427 01 C2A9033F23675E895BAAF67DDA285í COí 8As1 I 41 1

o(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em l6/0g/2022 é(são) :

s YURE LEoPoLDo sABlNo DE FRE|TAS (cEoo - chief operating officer) - s25.28s.023-20
em 1610812022 17:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

s Thiago Gomes Teles (Testemunha) - 607.722.003-s1 em 16to\t2o22 12..10 urc-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

ldentificaçao: Por email: thiago.teles@networksecure.com.br

Evidências

client rimestamp Tue Aug 16 2022 13:10:02 GMT-0300 (Hora padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -3.7440918 Longitude: -3B.49s4941Accuracy: 11199.18981s907037
tP 189.36.197.62

Assinatura:

Hash Evidências:
7 1 EB 1 97 07 AC1 C0C01 CD 1 57C280958991 92642D4EA4AB684DD2C1 9BF8C6092í F4

Cód i go para verifi c ação: 5 A7 7-3343-F39S-78 F8
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