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CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE NO

o1r2o22 PARA unuzngAo DE
SISTEMA elerROrurco DE
ucrrRg6es euE ENTRE sl
CELEBRAM A DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DE SERGIPE E O BANCO
DO BRASIL SA.

A Defensoria P0blica do Estado de Sergipe, pessoa juridica de direito priblico
autOnoma, com enderego na Travessa JoSo Francisco da Silveira (Bar6o de Maruim),
no 44, Bairro Centro, Aracaju/SE, inscrita no CNPJ/MF sob o no 34.849.965/0001-75,
representada neste ato pelo Defensor P0blico Geral em Substituigao Sr. VIN|CIUS
MENEZES BARRETO, brasileiro, casado, Defensor P0blico, Carteira de ldentidade
no 1162552' SSPTSE e CPF no 785.800.995-87, conforme competdncia que lhe
conferida pelo art. 12, Inc. lll, da Lei Complementar do Estado de Sergipe no
18312010, doravante denominada CONTRATANTE, e o Banco do Brasil S.A.,
Sociedade de Economia Mista, com sede no Setor Banc6rio Sul, Bloco C, lote 32,
24o andar, Brasilia, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nfmero
00.000.000/0001-91, neste ato representado por LUGIANO ATRTON MORETTO
TUMELERO, Gerente Geral, Garteira de ldentidade no 3815758 SSP SC e CpF/MF
no 023.512.109-64, doravante denominado BANCO, ajustam entre si o presente
Contrato de Inexigibilidade, doravante simplesmente CONTRATO, para utilizagio de
sistema eletrdnico de licitag6es, de acordo com o processo de inexigibilidide no
0112022, mediante as clSusulas e condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por finalidade dispor sobre as condig6es de utilizagdo
pela Defensoria P0blica do Estado de Sergipe de sistema eletr6nico de licitag6es
disponibilizado pelo BANCO, doravante denominado Licitag6es-e, que possibilita
realizar, por interm6dio da Internet, processos licitat6rios eletrOnicos para a
aquisigSo de bens e servigos comuns.
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CLAUSULA SEGUNDA. DO FORNECIMENTO DO SISTEMA

| - O BANCO fornecer6 ao CONTMTANTE e seus representantes legalmente
designados acesso ao Licitag6es-e, assim como prestar6 apoio t6cnico necessdriopara o seu correto. uso, por meio de manuais disponibilizados na p5gina
www.licitacoes-e.com.br e suporte t6cnico via telefone.

ll - O BANco poder6 cobrar das empresas fornecedoras, no momento do
cadastramento de seus representantes para utilizagao do slsTEMA LlclTAcoEs-E,
os custos gerados pela disponibilizagdo da tecnol6gia da informagao, com base no
inciso fff do artigo 50 da Lei no 10.520, de 1710712062, e informag6es'constantes no
Regulamento do sistema.

cLAusuLA TERCETRA - DAS CONDGOES DE USO

l- O CONTMTANTE e seus representantes somente ficardo habilitados a utilizar o
Licitag6es-e ap6s o cadastramento em ag€ncia do BANGO. No processo de
cadastramento, o CoNTRATANTE dever6 fornecer documentos com a relagio deseus representantes, com identificagSo dos respectivos perfis de acesso (apoio,
pregoeiro e autoridade competente), os quais serdo reconhecidos como legitimos
para realizarem transag6es eletronicas no Licitag6es-e;

ll - A partir do cadastramento, o CONTMTANTE e
estarSo habilitados para operarem as funcionalidades
forem atribuidas;

seus representantes legais
do Licitag6es-e que lhes

lll -A utilizagSo do Licitag6es-e exigir6 o uso de chave e senha pessoal; e

lV - o Licitag6es-e poderd ser acessado diretamente nos enderegos eletronicos
www.bb.com.br, opgS^o_Licitagoes, na 6rea salas de neg6cios o, r**.ticitacoes-
e'com'br, podendo o CONTMTANTE providenciar, no seu pr6prio portal da Internet,
gon!I?9_c9m aqueles enderegos, observadas as instrugoes t6cnicas e de seguran
do BANCO.
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CLAUSULA QUARTA. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

| - As Partes reconhecem que no dmbito dos servigos deste Acordo, armazenam,coletam, proces^sam ou de qualquer outra roima Tratam Dados pessoais nacategoria de controtadores,' considerados inJiviouatmente 
-em 

relagdo aosTratamentos de dados pessoais que realizam, conforme seus pr6prios e individuais

ffiil:;aefl?e",8:t"o, 
controle e atribuifao de finatidaJes-"l,,controtadores

Pardgrafo onico- -. o. BANCo poder6 manter e tratar, tanto eletronica quantomanualmente, os dados pessoais relacionado" 
"o, usu6rios do licitag6es-e quesejam necess6rios para a execugdo deste Acordo ou para cumprimento deobrigag6es fegais.

CLAUSULA QUINTA. DAS CARACTERiSTICAS DO LICITA96ES.E

| - Estd estruturado em funcionalidades gerais e especificas. As funcionalidadesgerais sao de acesso comum a todos os intlres."dor. As especificas s6o de acessorestrito aos compradores e aos fornecedores cadastrados:

lr:r!3llil: 
"i:gir[:dT:1fr?, 

as funcionaridades previstas no Decret o 1a.024, de

a) funcionaridades de acesso excrusivo do CONTMTANTE:

b) funcionaridades de acesso excrusivo dos fornecedores cadastrados; e

c) funcionalidades de ajuda e de consultas diversas de interesse dos usuarios e doscidadSos ern geral.

lll - o BANco poder6 agregar novas funcionaridades ao Licitag6es-e eviabilidade t6cnica de imp'iaritagao oe sugest6es do CoNTRATANTE:
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lv - Todas as transagoes reatizadas nas funcionalidades especificas registrar6o osusu6rios que as realizaram e utifizarao pro."oimentos de seguranga, tais como:autenticagao, assinatura digital de documentos eletronicor, r"gi;nfa criptogrdfica,hist6rico de chaves/senhas, c6pia de."gur"ng", oentre outros;

V - As modalidades de licitagSo passiveis de serem efetuadas por meio doLicitag6es'e serSo- aquelas pe*itio"s em Lei. o t-i.it"g6es-e possibilitarS, ainda,auxiliar na aquisigSo de bens e contratagao de obras e servigos, nos casos dedispensa de licitag6o previstos nos incisos ie ll oo artigo 24 dar-"iol Licitag6es; e

vf - o Licitag6es-e disponibilizaril, ap6s o enceramento do processo ricitat6rio,caso haja interesse do coNTRAiA*r=, 
";;;i;; retorno com as informag.esrelativas aos processos ricitat6rios homorolaii"J- 

--

CLAUSULA SEXTA. DOS DIREITOS E DAS OBRIGA9OES

I - DO CONTRATANTE

a) responsabifizar-se pelo uso sigiloso e coneto das chaves e senhas, n.o cabendoao BANCo a responsabilida-de por eventuais danos decorrentes de seu usoindevido, inclusive por terceiros;

b) observar as disposig6es jegais vigentes para a realizagio dos procedimentos decada modalidad" d9 licitaldo ou os reierentes dr aquisigao de bens, obras eservigos nos casos de dispensa ou inexigibilidaJe oe licitagio, por interm6dio demeio eletr6nico;

c) responsabilizar-se pelo correto uso e por todas asefetuadas nas funcionaridades especfficas restritasLicitag6es-e, por parte de seus representantes legais;

d) homotogar os resurtados das ricitag6es no Licitag6es-e;

transag6es eletrOnicas
ao seu 6mbito, no
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") l{i?;[j," o" agcncias do BANco, para efetuar os pagamentos aos ricitantes

D responsabifizar-se por todas .as condigoes legais, tecnicas, financeiras eeconomicas pactuadas com * I."TqgiJ;r;;;", meio do Licitag6es-e e durantequalquer fase do processo licitat6rio, nlJ-""oendo 
"o 

- giNco qualquerparticipagao ou responsabilidade, gr;;";tli n" eraboragao oleoit"is e avisos,julgamento de i""urro, - 
" . 

irprS."l6";;_ formafiiagao de contratos,acompanhamento e fiscalizagdo de ,,u"""ilJGo;

g) decidir sobre os casos o" tu:ryT?o." pro-rrogagao dos processos ficitat6rios,principalmente. quanto a pro'ogagdo oo ierioJi de acotrrir"niJ o" propostas edisputa de sara virtuar, qu"nJo i" o"r"on"*a" gq seus computadores ou doLicitae6es-e, da ro" rrnoi"fo" .orput"J;;;"- | nternet;

h) responsabilizar-se pelo armazenamento dos dados referentes a cada processoficitat6rio, ap6s o prazooe guaioa das informag6es pefo BANco:

i) ressarcir mensalmente o BANco-dos varores correspondentes a despesas ecustos com a disponibilizagilodo Licitacil;-;,-r;s termos da crdusura sexta.

II - DO BANCO

a) Manter o funcionamento do Licitag6es-e, comprometendo-se em anarisar e
il5i"iffiT3';1,:j!.1t1o, q'Inoo ;;;;'&,i"'' I viaveis, 

"rt"I"s-d"s 
visando a
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c) 
-fndisponibiliza_r_ 

o Licitag6es-e para utifizagao, com pr6vio aviso ao
CoNTRATANTE, por meio de mensagem eletr6nica, em fung6o da necessidade
de realizagdo de manutengio, reparoJ inadi6veis, alteragoes e outras exig6ncias
t6cnicas. Quando a manutengio do Licitag6es-e ocorrer em dias n6o uteis, n6o
caberd ao BANCo a promogdo de pr6vio aviso ao OONTRATANTE:

d) Manter sigilo sobre as_ transag6es banc6rias e/ou financeiras, na forma da Leicomplementar n.o 105, oe tb.ot .2001 e sobre as informagoes consideradascomo sigilosas 
- 
pelo regulamento do pregSo eletronico '1"h"u"r, 

senhas,identificagio do fornecedoi autor do menor laice, at6 o momento da divulgagio
do resultado da licitagdo, dentre outras);

e) Prestar, ao CONTRATANTE, suporte t6cnico via telefone, servigo de e-mail ou,havendo necessidade, visita domiciliar pela ag€ncia de relacionamento:

f) Disponibilizar canais de comunicagEo para informagoes, sugestoes, reclamag6es
ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessZrios;

g) suspender o acesso ao Licitag6es-e em €so de tentativa de violagSo aorespectivo sitio, nio observdncia da.bgblagdo que normatiza as compras econtratag6es via Internet, descumprimento das obrigagoes previstas nestecoNTRATo ou qualquer outra circunstincia que possa vir a colocar em risco aseguranga e a integridade do servigo disponibiiizado aos usudrios ou da lic1agdo
em curso, mediante. comunicagSo ao CONTMTANTE e, quando necessario, aosfornecedores cadastrados. e

h) Manter armazenado por 30 (trinta) dias os dados dos processos licitat6rios
concluidos.

CLAUsULA sEnma - Do REssARcIMENTo

O CONTRATANTE ressarcir6 mensalmente o BANCo das despesas e custos pe
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disponibiliza$o da tecnologia da informagdo, os seguintes valores:

R$ 222,51 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) por processo
licitat6rio aberto no Licitag6es-e, acrescido de R$ 11,77 (onze reais e setenta e sete
centavos) por lote que tenha alcangado sua situagSo final.

Parigrafo Primeiro - O ressarcimento dos valores previstos nesta ClSusula ser6
efetuado pelo CONTRATANTE at6 o quinto dia 6tildo m6s subseqUente, e englobarS
todas as licitag6es e lotes disputados no m6s anterior.

Par6grafo Segundo - As despesas previstas nesta Cl6usula, para o exercicio
corrente, serSo previstas em dotagio orgament6ria a conta do programa no

28.101.03.122.0046.0141.33.90.00.0101, de acordo com a Nota de Empenho no

)AN2O22 As despesas a serem executadas nos exercicios seguintes, ser6o
supridas em orgamentos de exercicios futuros, de acordo com notas de empenhos a
serem emitidas e entregues ao BANGO a cada exercicio fiscal.

Parigrafo Terceiro - O n6o pagamento do ressarcimento dos custos no prazo
pactuado, implicar6 na incidOncia de multa de 2o/o (dois por cento) e juros morat6rios
de 1o/o (um por cento) ao m6s ou frag6o, sobre o valor inadimplido, contados a partir
da data do vencimento at6 a efetiva regularizag6o.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICIDADE

Fica assegurado ao CONTRATANTE e ao BANCO o direito de anunciar ao mercado
o presente CONTRATO ora celebrado, de forma e maneira a atender a estrat6gia de
marketing de ambas as partes.

Par6grafo Unico - O CONTRATANTE, ao divulgar qualquer redugSo de custos
diretos ou . indiretos ou eventual ganho gerados pelo uso do Licitag6es-e,
compromete-se a destacar que o Licitag6es-e foidisponibilizado pelo BANCO.
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CLAUSULA NONA. DA CESSAO

Fica vedado a qualquer das partes, sem a expressa anuOncia da outra, transferir ou
ceder, a qualquer titulo, os direitos e obrigag6es assumidos neste CONTRATO.

clAusulA DEcTMA - DA REsrLrcAo

As partes, unilateralmente, poderSo resilir o presente CONTRATO,
independentemente do motivo, mediante pr6vio aviso de 90 (noventa) dias.

Par6grafo 0nico - Da resiligdo ndo caberSo direitos indenizat6rios, ficando as
partes obrigadas ao cumprimento das obrigag6es assumidas, at6 o final do prazo
referido nesta clSusula.

GLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PRAZO

O presente CONTRATO viger6 pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data da sua
assinatura, podendo ter sua duragio prorrogada por mais 01 (um) ano e ser resilido
a qualquer tempo, nos termos da cl6usula anterior.

cLAusuLA DEcTMA SEGUNDA - DA puBltcAgAo

O CONTRATANTE publicar6 extrato do presente CONTRATO no Di6rio Oficial do
Estado, o que dever6 ocorrer atb 20 (vinte) dias ap6s a sua assinatura, podendo ser
alterado ou prorrogado mediante lavratura de termo aditivo.

CLAUSULA oEclme TERcEIRA. Do FoRo

CONTRATANTE), comAs partes elegem o foro da cidade de Aracaju/SE (sede do
ren0ncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
d[vidas que possam decorrer do presente CONTRATO.

que seja, para
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E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, que leram e acharam conforme, na presenga das testemunhas que
tamb6m o assinam.

Testemunhas:

Em Substituigio

Pela AdministragSo
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