
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SESI - CN
N° 007/ 2019, REFERENTE AO PROCESSO N°
CN01391 2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA - CONSELHO NACIONAL E A
EMPRESA DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA
LTDA, NA FORMA ABAIXO.

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) - CONSELHO NACIONAL, com sede no Setor
Bancário Norte (SBN), Quadra 01, lote 28, Bloco 1, 60 e 70 andares, no Edifício Armando Monteiro
Neto, Brasília - DE, inscrito no CNPJ 03.800.479/0001-39, neste ato representado por seu
Superintendente Executivo,

, doravante denominado CONTRATANTE, e DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA
LTDA, com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco G, Sala 1115, Ed. Rossi Esplanada
Business, Brasília - DE, CEP 70.711-000, inscrita no CNPJ 06.052.373/0001-92, inscrição estadual
n° 10.432.564-0 neste ato representada por seu preposto, 

 doravante denominada
CONTRATADA,

CONSIDERANDO a nota técnica da Coordenação de Suporte Administrativo - COSUPAD
do Conselho Nacional do SESI informando que a contratação de suporte técnico, garantia e
manutenção do software Docflow; Gerenciador Eletrônico de Documentos e Processos - GED se
faz necessário para a continuidade aos serviços de produção, tramitação, arquivamento,
recuperação, busca e acesso de documentos da instituição para evitar eventuais riscos e garantir a
integralidade da informação documental;

CONSIDERANDO ainda que resta comprovado que o fornecedor possui os direitos autorias e
exclusivos de comercialização, manutenção, suporte técnico e treinamento do DocFlow (GED),
além de ser o único habilitado para a realização de tais serviços, por ser desenvolvedor e
proprietário dos códigos fontes;

CONSIDERANDO a expertise da CONTRATADA no tocante a prestação dos serviços objeto
deste instrumento, comprovada através de documentos que comprovam seu notório saber através
de sua experiência e atuação;

CONSIDERANDO a disposição do Artigo 10 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI,
que prevê os casos de contratação por meio de inexigibilidade de licitação;

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela CONTRATADA, atestando sua regularidade
fiscal.

RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, oriundo de
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO QBTO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços de garantia e manutenção do
software DocFlow. Gerenciador Eletrônico de Documentos e Processos - GED.

Parágrafo Primeiro - O software é uma ferramenta institucional de elaboração, tramitação e
busca de documentos, visando o controle de produção, tramitação, arquivamento, recuperaç
busca, pesquisa e acesso de documentos institucionais.
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Parágrafo Segundo - São partes integrantes do presente CONTRATO, independente da
transcrição, o termo de confidencial idade e sigilo e a proposta comercial da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Em decorrência da execução do objeto do presente CONTRATO serão obrigações da
CONTRATADA:

a) Executar os serviços objeto deste CONTRATO rigorosamente de acordo com a sua
proposta, respondendo direta e exclusivamente por todos os seus atos ou omissões, assim
como de seus funcionários, ou terceiros a seu serviço;

b) Executar o objeto deste CONTRATO coordenadamente com o CONTRATANTE, de forma
a obter rendimento adequado para todos os serviços, observando, rigorosamente, as
orientações estabelecidas, corrigindo qualquer falha apresentada ou apontada;

c) Assumir o pagamento de quaisquer multas impostas pelas autoridades, motivadas por
falhas na prestação dos serviços, obrigando-se a saldar de imediato a dívida, evitando
entraves no andamento dos serviços;

d) Ressarcir o CONTRATANTE por prejuízos decorrentes de atos culposos de seus
funcionários, ou terceiros a seu serviço;

e) Cumprir e respeitar as normas, os horários e os procedimentos administrativos adotados
pelo CONTRATANTE, responsabilizando-se por quaisquer transgressões de seus
funcionários, ou terceiros a seu serviço;

O Responder por processos, ou ações judiciais ou administrativas surgidas em decorrência do
objeto deste CONTRATO, causadas por ação, omissão, negligência, imprudência ou
imperícia de seus funcionários, ou terceiros a seu serviço;

g) Assumir plena e irrestrita responsabilidade por qualquer acidente ou incidente ocorrido em
razão da prestação dos serviços, bem como indenização que possa vir a ser devida a
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados;

h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do objeto deste CONTRATO, eximindo, expressamente, o
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

i) Manter sigilo absoluto sobre o serviço, ou sobre qualquer informação, operação,
documento, comunicação, equipamento ou material do CONTRATANTE que venha a ter
acesso durante a prestação dos serviços;

j) Prestar os serviços objeto deste CONTRATO por meio de profissionais especializados;

k) Responsabilizando-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários relativos
aos seus funcionários, ou terceiros a seu serviço, inclusive quanto a transporte, estadia e
alimentação, isento totalmente o CONTRATANTE de quaisquer ônus;

1) Efetuar a apuração e o recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciá rios,
comerciais, resultantes da execução do objeto deste CONTRATO,
expressamente, o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;
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Crítica /Alta

Média

Baixa

Imediatamente

Em até 02 (duas)
horas úteis

Em até 04 horas
úteis

m)Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar os
respectivos comprovantes de recolhimento;

n) Responder por ônus decorrentes de eventuais condenações trabalhistas, autorizando desde
já, a retenção dos valores correspondentes aos créditos existentes;

o) Oferecer suporte no regime 8x5 (oito horas por dia, durante cinco dias por semana - de
segunda a sexta) para o software Docflow e seus componentes, via telefone, ou Internet,
durante o período do CONTRATO;

p) Realizar os serviços de suporte técnico e manutenção da versão licenciada do software
pelo período de 12 (doze) meses, contatos a partir da data de assinatura do presente
CONTRATO;

q) Atender os chamados de Suporte Técnico abertos nos seguintes formatos:

Por meio de ligações telefônicas ou por e-mail;

- Mediante sistema de registro de chamados via Internet.

r) Disponibilizar número telefônico de acesso nos dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira,
no horário comercial (8h às 18h, horário de Brasília);

s) Manter cadastro das pessoas indicadas pela CONTRATANTE que poderão efetuar
abertura de chamados e autorizar o fechamento dos mesmos. Cada pessoa cadastrada
no sistema deverá receber identificação e senha que permitam acesso seguro ao sistema,
de maneira a evitar que pessoas não autorizadas possam acionar o serviço;

t) Atender aos seguintes requisitos de Acordo do Nível de Serviço (ANS):

PRAZO DE PRAZO DERESPOSTA RESOLUÇÃOGRAU DE	 CONTADO CONTADO A PARTIR CARACTERIZAÇÃO DASEVERIDADE	 PARTIR DO	 SEVERIDADEDO REGISTRO DOREGISTRO DO CHAMADOCHAMADO
Em até 04 (quatro)
horas úteis, contadas a
partir do início do
atendimento	 para
solução . -_________
Em até 8 (oito) horas
úteis, contadas a partir
do início do atendimento
parasolução.

Em até 02 (dois) dias
úteis, contadas a partir
do início do atendimento
para solução.

Paralisação	 total	 do
software.

Paralisação	 parcial	 do
software.

Esclarecimento de dúvidas,
sugestões de melhorias e
pequenos erros ou falhas
que não impeçam a
execução de nenhuma
funcionalidade do software.

- O encaminhamento da solução dos problemas registrados como chamado
CONTRATADA deverão ocorrer dentro dos prazos estipulados, de acordo com
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severidades especificadas na tabela acima. Entende-se por solução dos problemas a
disponibilidade do Gerenciador de Documentos Eletrônico Documentos e Processos -
GED perfeitas condições de funcionamento;

. A reclassificação de um chamado somente poderá ser efetuada em comum acordo
com o CONTRATANTE, por intermédio de pronunciamento formal de seus técnicos.
Caso o CONTRATANTE não concorde, o chamado não poderá ser reclassificado.

u) Comunicar e solicitar prévia autorização ao CONTRATANTE caso seja necessário uma
parada programada para os serviços de manutenção corretiva, não obstante o
cumprimento dos prazos estabelecidos na tabela acima;

v) Deverá, em caso de impossibilidade de solução definitiva ou de contorno do problema
dentro dos prazos estabelecidos na tabela acima, dentro dos prazos avançados, iniciar
atendimento "ON-SITE" em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, permanecendo
à disposição da CONTRATANTE até que seja normalizada a situação;

w) Disponibilizar durante a vigência do CONTRATO de garantia a versão de software mais
atual para os componentes da Solução ofertada, a ser instalada após anuência da
CONTRATANTE;

x) Atualizar a versão do software em até 15 (quinze) dias úteis após a disponibilização para
o mercado, salvo por decisão da CONTRATANTE;

y) Disponibilizar as Release Notes (Notas de Lançamento de Versões) em até 10 (dez) dias
úteis antes da disponibilização do software para o mercado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGACÃO DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento devido à CONTRATADA nos dias dos
respectivos vencimentos, desde que observadas às condições estabelecidas na Cláusula Sexta do
presente ajuste, bem como:

a) Proporcionar as facilidades necessárias à execução dos serviços objeto deste CONTRATO;

b) Fornecer à CONTRATADA, quando solicitado, informações necessárias à execução dos
serviços;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, nos casos de irregularidades, imperfeições ou
falhas verificadas na execução dos serviços, a fim de que sejam corrigidas;

d) Avaliar e aprovar ou reprovar o serviço executado, indicando, quando necessário,
alterações que visem a sua melhoria;

e) Permitir o acesso dos colaboradores da CONTRATADA em suas dependências, após a
devida identificação, para o fim de prestação dos serviços contratados;

Fiscalizar os serviços executados e verificar o cumprimento das especificações técnicas,
podendo rejeitá-las, no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não
atenderem ao especificado neste CONTRATO, sendo certo que a fiscalização por parte do
CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quantoà
perfeita execução dos serviços contratados;
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

O presente CONTRATO vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual, menor ou maior período, até o máximo de 60
(sessenta) meses, mediante a assinatura de Termos Aditivos específicos.

Parágrafo Único - Se a CONTRATANTE optar pela prorrogação do CONTRATO, consignará nos
próximos exercícios, em seu orçamento, as dotações necessárias ao atendimento das despesas.

CLÁUSULA OUINTA - DO PRECO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, já inclusos todos os custos relativos a tributos e
demais despesas diretas e indiretas, o valor global de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)
pelos serviços contratados.

Parágrafo Primeiro - Os preços apresentados nesta proposta já estão acrescidos de todas as
despesas relativas aos seguros, fretes, taxas e impostos de acordo com a legislação vigente e
quaisquer outras despesas que incidam sobre os custos dos materiais e serviços ofertados.

Parágrafo Segundo - Para demandas relacionadas à implementação de melhorias,
treinamento/capacitação, monitoramento que não estejam expressamente descritas nesse
CONTRATO, se darão sob demanda, de forma a serem tratadas e faturadas à parte,
unitariamente de acordo com o CONTRATO, precificada de acordo com a tabela abaixo:

ITEM	 DESCRIÇÃO	 UNIDADE	 VALOR UNITÁRIO
Capacitação - Opções:
(Usuário	 Padrão;
Administrador;1	 Protocolista;	 Turma	 R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)

Arquivista). Turma até
15 alunos.

2	 Atendimento "Cail" 	 Hora	 R$ 142,47 (cento e quarenta e dois reais e
quarenta e sete centavos)

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento à CONTRATADA será realizado mensalmente, após a assinatura do CONTRATO
mediante a apresentação da Nota Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente
a ser indicada pela CONTRATADA no corpo da nota fiscal, valendo o respectivo recibo como
quitação.

Parágrafo Segundo - A realização do pagamento dependerá de prévia e indispensável
aprovação, por parte da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE, dos serviços executados.

Parágrafo Terceiro - Qualquer pagamento à CONTRATADA fica condicionado à apresentação
das Notas Fiscais acompanhadas de cópia dos comprovantes de regularidade fiscal da
CONTRATADA (Fazenda Federal, Estadual, Municipal, INSS e FGTS), dentro de seus respectivos
prazos de validade.

Parágrafo Quarto - A recusa ou impugnação dos serviços pela FISCALIZAÇÃO D	 LTQ

CONTRATANTE, bem como eventual erro na emissão da Fatura, ou sua instrução deficien °
interromperá o prazo de pagamento até que a falta seja sanada pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pagamento dos encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução deste CONTRATO, bem como daqueles relacionados à
prevenção de acidentes do trabalho, não gerando, em nenhuma hipótese, o objeto deste
CONTRATO, vínculo empregatício de seus dirigentes, prepostos ou funcionários para com o
CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE poderá exigir a comprovação do cumprimento desta
obrigação, como condição para o pagamento dos créditos da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - Havendo qualquer reclamação de natureza trabalhista em face do
CONTRATANTE, envolvendo funcionário dos quadros da CONTRATADA, na remota hipótese de
condenação do CONTRATANTE, a CONTRATADA reembolsará os valores porventura pagos.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA se compromete a dar ciência do conteúdo do presente
CONTRATO aos funcionários envolvidos na prestação dos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS

Os tributos que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente CONTRATO, ou de
sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na norma
tributária, sem direito a reembolso. O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará e
recolherá, nos prazos da lei, os tributos a que estejam obrigados pela legislação vigente.

Parágrafo Único - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer tempo, a apresentação das
Certidões Negativas das Dívidas Ativas Federal, Estadual e Municipal, sob pena de rescisão
contratual, bem como de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira.

CLÁUSULA NONA - DO GESTOR DO CONTRATO

O Gestor do CONTRATO, responsável por acompanhar o desenvolvimento das atividades e
fiscalizar o integral cumprimento das cláusulas deste instrumento é a Sra. FLAVIA OLEZIA
SOUSA CAVALCANTE, Gerente Administrativo e Financeiro do SESI - Conselho
Nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZACÃO

A fiscalização da execução dos serviços será exercida pelo CONTRATANTE, circunstância que não
eximirá a CONTRATADA de sua total e indivisível responsabilidade.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões,
métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações e
esclarecimentos de que necessitar, julgados valiosos ao desempenho de suas atividades.

Parágrafo Segundo - A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE em
nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne	
aos serviços contratados, à sua execução e às suas implicações próximas ou remotas, perante o
CONTRATANTE ou terceiros, de modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execjZ\
dos serviços contratados não implique em sua corresponsabil idade, ou de seus prepostos. 	 ((i,9J
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Parágrafo Terceiro - Caberá à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no CONTRATO e na Proposta, e em tudo mais
que, de qualquer forma relacione-se, direta ou indiretamente, com os serviços objeto deste
instrumento.

Parágrafo Quarto - Poderá a FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE, a seu exclusivo critério,
determinar a imediata substituição do pessoal que entender incompetente ou prejudicial ao bom
desenvolvimento dos trabalhos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução parcial ou total do CONTRATO, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força
maior, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, inclusive cumulativamente:

a) Advertência por escrito;

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO; e/ou

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as
entidades integrantes do Sistema Indústria pelo prazo de até 02 (dois) anos.

Parágrafo Primeiro - A aplicação de qualquer penalidade deverá ser devidamente
fundamentada, garantida à CONTRATADA prévia defesa.

Parágrafo Segundo - Aplicada a pena de multa, a mesma deverá ser paga dentro de 48
(quarenta e oito) horas da notificação, sob pena de rescisão.

Parágrafo Terceiro - Em caso de atraso na solução do atendimento técnico, será cobrada multa
por dia de atraso para cada chamado não solucionado conforme grau de severidade e percentuais
na tabela abaixo indicada. Os percentuais serão calculados sobre o valor global do CONTRATO,
limitados a 30 (trinta) dias.

LGRAU DE SEVERIDADE	 PERCENTUAIS DE MULTA
Crítica/Alta	 0,3% (três décimos por cento)

Média	 0,2% (dois décimos por cento)
Baixa	 0,1% (um décimo por cento)

Parágrafo Quarto - Poderá haver mais de um chamado aberto simultaneamente, razão pela qual
poderá haver a cobrança cumulativa de multas sobre o atraso no atendimento técnico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE,
úteis, contados da data de assinatura do CONTRATO,
prévia correspondente ao percentual de 10% (dez por
podendo optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro;
b) Seguro garantia;
c) Fiança bancária.

no prazo máximo de 15 (quinze) dias
comprovante de prestação de garantia
cento) do valor anual do CONTRATO,

Parágrafo
comprovação
solicitação.

Primeiro - Caso não haja, no prazo acima, possibilidade da apresentação
exigida no caput desta Cláusula, a CONTRATADA deverá apresentar protocolo
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Parágrafo Segundo - A garantia, em qualquer das modalidades escolhidas, visa assegurar o
pagamento de:

a) Eventual prejuízo decorrente do não cumprimento do objeto do CONTRATO e do não
adimplemento das demais obrigações assumidas;

b) Eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE, ou terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do CONTRATO;

c) Eventuais multas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; e

d) Obrigações e encargos trabalhistas, fiscais ou previdenciários de qualquer natureza, não
honradas pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, poderá decidir-se
por uma das seguintes alternativas:

a) Apresentar seguro-garantia para os riscos elencados no Parágrafo Segundo desta Cláusula,
correspondente a 10% (dez por cento) do valor anual atualizado do CONTRATO, na
modalidade "Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço"
com cláusula específica indicando a cobertura adicional de obrigações previdenciárias e/ou
trabalhistas não horadas pela CONTRATADA; ou

b) Apresentar seguro-garantia, modalidade "Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e
do Prestador de Serviços" para cobertura constante nas alíneas "a" a "c" do Parágrafo
Segundo desta Cláusula, complementada com a garantia adicional da modalidade "Seguro-
Garantia de Ações Trabalhistas e Previdenciárias" para a alínea "d" do Parágrafo Segundo
desta Cláusula, correspondente a 2% (dois por cento) e 3% (três por cento),
respectivamente, do valor anual atualizado do CONTRATO.

Parágrafo Quarto - No caso de escolha da modalidade seguro-garantia, em seus termos deverá
constar, expressamente, as previsões contidas nas alíneas "a" a "d" do Parágrafo Segundo desta
Cláusula.

Parágrafo Quinto - O descumprimento do prazo estabelecido no caput desta Cláusula acarretará
a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do CONTRATO por dia de atraso,
ate o máximo de 10% (dez por cento).

Parágrafo Sexto - O atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento do estabelecido no caput
desta Cláusula poderá ensejar a rescisão do CONTRATO por inadimplemento, sujeitando-se a
CONTRATADA às sanções estabelecidas no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

Parágrafo Sétimo - A garantia emitida deverá conter, expressamente, declaração de que o
responsável pela garantia possui plena ciência dos termos e condições deste CONTRATO.

Parágrafo Oitavo - A garantia será considerada extinta com o cumprimento integral das
obrigações, inclusive com a comprovação do pagamento de todas as verbas trabalhistas e
previdenciárias decorrentes da contratação, nos termos seguintes:

Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 	
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhadas de declaração
do CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do CONTRATO;
Ao final da vigência do CONTRATO, contados os 90 (noventa) dias adicionais
cobertura, desde que não haja ocorrência de qualquer das hipóteses do Parágyb 7 \
Segundo pendente de pagamento ou ressarcimento. 	 I1:;/	 '
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Parágrafo Nono - Não serão aceitas garantias que não as previstas neste instrumento contratual.

Parágrafo Décimo - A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia nas seguintes
hipóteses:

a) Prorrogação da vigência contratual;
b) Acréscimo de valor do CONTRATO, mantido o percentual estabelecido; e
c) Redução do valor da garantia em razão de utilização para pagamento de qualquer

obrigação.

Parágrafo Décimo Primeiro - Havendo a utilização da garantia para pagamento de multa que
tenha sido aplicada à CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05
(cinco) dias úteis contados da data em que for notificada da imposição da sanção.

Parágrafo Décimo Segundo - A garantia deixará de ser executada nas seguintes hipóteses:

a) Caso fortuito ou força maior;
b) Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações

contratuais;
C) Descumprimento das obrigações, pela CONTRATADA, em decorrência de atos ou fatos

praticados pelo CONTRATANTE;
d) Atos ilícitos dolosos praticados por colaboradores do CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo Terceiro - Caberá ao CONTRATANTE apurar as isenções de
responsabilidade previstas no Parágrafo Décimo Segundo desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE

Os preços apresentados para o presente CONTRATO serão fixos e irreajustáveis no primeiro
período de 12 (doze) meses. Após esse período, havendo interesse das partes na renovação do
CONTRATO, a CONTRATADA poderá pleitear se for o caso, o reajustamento dos mesmos, desde
que devidamente justificado, e mediante aviso por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

Parágrafo Primeiro - O interregno mínimo de 01 (um) ano para o primeiro reajuste será
contado a partir da data limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a
proposta se referir.

Parágrafo Segundo - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 01 (um) ano será
contado a partir da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido.

Parágrafo Terceiro - Os reajustes nos preços mensais da garantia e manutenção serão pelo
INPC ou outro índice oficial que o substitua, precedidos de solicitação da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto - O reajuste somente será concedido mediante elaboração de termo aditivo,
não cabendo qualquer tipo de acordo verbal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESIUCÃO

Este CONTRATO poderá ser resilido, a todo o tempo, por qualquer das partes, desde que
notificada à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

No caso de descumprimento total ou parcial do estabelecido neste CONTRATO, bem como de
quaisquer disposições legais que a ele se apliquem, ocorrerá à imediata rescisão contratual, sem
prejuízo da reparação pela parte culpada dós danos porventura causados, em especial se ocorrer:

a) Inexecução total ou parcial dos serviços contratados;
b) Descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais;
c) Subcontratação, total ou parcial, salvo mediante prévia autorização, por escrito, do

CONTRATANTE;
d) Decretação de falência;
e) Dissolução da CONTRATADA;
Q Perda da regularidade fiscal no curso da execução contratual;
g) Alteração social ou modificação da estrutura da CONTRATADA que, a juízo do

CONTRATANTE, possa prejudicar a execução do CONTRATO.

Parágrafo Único - Na hipótese de rescisão por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA terá
direito ao recebimento das faturas correspondentes aos serviços que tiverem sido prestados e
aceitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão por conta dos códigos orçamentários a seguir
discriminados:

3.1.01.06.04.007.0001 - Serviços de Manutenção e Desenvolvimento de Software

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja
para dirimir quaisquer questões relativas ao presente CONTRATO.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de
igual teor e forma e para um só fim, na presença das testemunhas baixo, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos.

Pelo SESI - CONSELHO NACIONAL

SuperintendeÏf xecutivo

Brasília,	 Q	 de	 de 2019.

Pela CONTRATADA

Representante

Testemunhas

www.conselhonacionaldosesi.org.br
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