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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N? 027/2019

CONTRATODE GESTAO004/2017/SEDI

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE E

MANUTENCAODESITES E SISTEMAS, QUE ENTRE

SI] CELEBRAMAS PARTES ABAIXO QUALIFICADAS:

O CENTEDUC- Centro de Solucées em Tecnologia e Educagao, pessoa juridica de direito

privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MFsob 0 n° 22.579.469/0001-60, por meio de

sua filial, inscrita no CNPJ n° 22.579.469/0002-40, estabelecida na rua 101, n° 289, Qd. F-

17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul, Goidnia-GO, CEP: 74.080-150, neste ato representada por seu

Presidente, FERNANDO LANDA SOBRAL,inscrito no CPF 004.414.231-59, portador do

RG sob n° 4174049 DGPC/GO, doravante denominada CONTRATANTE.,e de outro lado

MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI(00468057102), pessoa juridica de direito

privado, devidamente inscrita no CNPJ n° 33.797.797/0001-59, com sede na Rua Gibraltar,

Qd. 16, Lt. 16, Casa 03, Setor Trés Marias, CEP: 74369-496, Goiania/GO, neste ato

representada por seu administrador Sr. MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANT,

inscrito no CPF 004.680.571-02, inscrito no RG sob n° 4309956 SPTC/GO, doravante

denominado CONTRATADA.

Pelo presente instrumento, as partes tém entre si justas e acertadas, 0 presente contrato de

acordo comas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a contratagéo de empresa especializada na

prestacdo de servicos continuados de suporte, manutengao preventiva, corretiva e evolutiva

de sites e sistemas, de acordo com as demandas do CENTEDUC, para atender as

necessidades do CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI.

1.2. Os servicos serao realizados na Unidade Gestora, localizada na Rua 101, N° 289, Qd. F-

17. Lt. 29, Casa 01, Setor Sul, Goidnia-GO, CEP: 74.080-150.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO:

2.1. A referida contratacdo tera como termoinicial a data de assinatura do contrato e vigera

por 12 (doze meses) meses, podendoser aditivada conforme clatsula nona deste contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

3. Constituem obrigagées da CONTRATANTE:

3.1. Exigir 0 cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA,de

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

3.2. Efetuar 0 pagamento no prazo estabelecido, desde que tenha sido feito 0 repasse pela

SEDI/GO, em razao do Contrato de Gestao n° 04/2017-SEDI.

3.3. Prestar as informac6es necessarias para o melhor cumprimento deste Contrato.

3.4. Exigir a observacdo das normas emanadaspelos Orgaos de fiscalizagao e controle.

CLAUSULA QUARTA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4. Sao obrigagdes da CONTRATADA:

4.1. A CONTRATADA compromete-se a realizar os servigos nos termos da proposta

encaminhada a CONTRATANTE.

4.2. Assume a CONTRATADAos 6nus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste

contrato, bem comoa responsabilidade de desdobramentos da fatura, retengao de tributos de

sua responsabilidade, distribuigdo de créditos individuais a seus cooperados, com os quais a

CONTRATANTEnao tem qualquer vinculo laboral.

4.3. Obriga-se a CONTRATADAa executar 0 objeto contratado em perfeita harmonia e em

concordancia com as Instrugdes previstas, obedecendo as normas estabelecidas pela

CONTRATANTE.

4.4. Na hipotese de alteragdo na sistematica estabelecida devera primeiramente ser submetida

a consideragio da CONTRATANTE,comrespectiva justificativa a quem cabera decidir a

orientacao a ser adotada.
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4.5. Respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento da

CONTRATANTEe aquelasrelativas ao objeto do presente Contrato.

4.6. A CONTRATADAobriga-se a nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem

mesmo parcialmente, 0 objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das

prestacGes a que esta obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.,

4.7. A CONTRATADAresponde por qualquer prejuizo que seus empregados ou prepostos

causarem ao patriménio da CONTRATANTEoua terceiros, decorrente de agdo ou omissdo

culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizacdes cabiveis e

assumindo o Onus decorrente.

4.8. A CONTRATADAmanterd, durante todo 0 periodo de vigéncia do Contrato, todas as

condicdes que ensejaram a contratacd4o, particularmente no que tange a regularidadefiscal e

cumprimento da proposta.

4.9. A CONTRATADAcompromete-se a cuidar da regularidade obrigacional derivada de

eventual vinculo e subordina¢ao com o pessoal envolvido direta ou indiretamente na execugao

deste Contrato, adimplindo com toda e qualquer obrigaco fiscal e trabalhista decorrente da

prestacao de objeto dos seus cooperados/funcionarios, principalmente no que tange a ISS,

PIS, COFINS, FGTSe INSS.

4.10. A CONTRATADA compromete-se a adimplir com toda e qualquer obriga¢gao

trabalhista que eventualmente venha a ser reconhecida judicialmente ou administrativamente

por qualquer 6rg4o administrativo e/ou fiscalizacao.

4.11. A CONTRATADAmantera 0 mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos

objetos, documentos, pesquisas, entrevistas e demais informagdes apuradas ou de que tome

conhecimento durante a prestagao dos objetos.

4.12 A CONTRATADAobriga-se a realizar contato com os funcionarios, colhendo para

tanto, todos os dados, a fim de definir as propriedades e elaborar 0 cronogramade entrega a

ser executado na sede de sua Empresa.

4.13. A CONTRATADAira sanar eventuais irregularidades ou corregdes apontadas pela

CONTRATANTEquandodaapresentacao de relatorios e/ou de cada etapa dos objetos.
¢   

Rua 101, N° 289, Qd. F-17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul, Goidnia-GO, CEP: 74.080-150
www.centeduc.org.br

 



 

yenteduc

W
e
e

=
.

m
r

o
O ©

4.14. Compromete-se a CONTRATADA emprovidenciar a emissao dos documentos de

cobranc¢a (notas fiscais), de acordo com os valores contratados, no primeiro dia util

subsequente do mésdaefetiva entrega dos produtos, no qual devera vir instruido com todas as

certiddes de regularidade exigidas no momento da contratagao, sob pena de nao ser efetuado o

pagamento enquanto perdurarem as pendéncias fiscais, sendo o pagamento efetuado

imediatamente apos a regularizacao das pendéncias.

4.15. Responder aos Orgaos ptblicos fiscalizadores, quando diretamente procurado poreste,

obrigando-se a informar, explicar ou complementar o trabalho apresentado por sua

solicitagado.

4.16. Informar no corpo da Nota Fiscal o nimero deste Contrato, bem como o numero do

Contrato de Gestdo n° 04/2017-SEDI a ser assinado e as competéncias a que se refere a

prestacdo do objeto, e outras informagées exigidas na Ordem de Fornecimento, sob pena de

nao ser pago o valor referente a Nota Fiscal caso nao contenhaestas informag¢oes.

4.17. Responder, exclusivamente perante seus fornecedores, nao possuindo a

CONTRATANTEqualquer responsabilidade junto aqueles.

4.18. Nao permitir, em nenhuma hipotese, que pessoa que nao seja membro de seu corpo

técnico entre em unidades administradas pelo CENTEDUC, mesmo que acompanhada por

funcionario. cooperado ou afim, no escopo de trabalhar, estagiar ou realizar qualquer

atividade que tenha a ver como presente Contrato.

4.19. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possivel, a contar do

recebimentode notificagao para tal mister.

4.20. Assumir para si qualquer responsabilidade civil, criminal e administrativa sobre

eventuais erros cometidos durante a execucgd4o doobjeto do presente Contrato.

4.21. Submeter-se a fiscalizagdo a ser realizada pela CONTRATANTE,ou qualquer orgado

fiscalizador, relativa a entrega do objeto contratado, conforme regras estabelecidas nos

protocolos internos e padronizacgéo da CONTRATANTE,ondesera entregue o objeto.

4.22. A CONTRATADAse compromete a realizar seus servigos dentro dos padrdes de

qualidade, com conhecimento de tecnologia de ponta, buscando conferir ao

CONTRATANTEo melhorrespaldo, transparéncia e honestidade emsuasativida
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4.23. A CONTRATADAse responsabiliza por quaisquer acidentes que venham a serem

vitimas seus empregados quando emservigo, ou em conexdo comele, por tudo quanto as leis

trabalhistas e previdenciarias lhe assegurem e demais exigéncias legais para 0 exercicio de sua

atividade. assumindo todos os custos referentes, remuneragdéo, encargos  trabalhistas,

previdenciarios, fiscais, comerciais, securitarios e taxas resultantes da execugao do contrato,

ou qualquer outro custo que incida ou venhaincidir sobre 0 objeto do contrato, de acordo com

as exigéncias legais.

CLAUSULA QUINTA — DOS SERVICOS PRESTADOS:

5.1. A CONTRATADAdevera prestar servigos de SUPORTE E MANUTENCAO DE

SITES E SISTEMAS,desenvolvendo comzelo suas atividades, que incluem os seguintes

Servicos:

Coordenar as manutencdes e atualizagdes de sites e sistemas e oferecer suporte para os

usuarios dos ITEGOSe da Organizag4o Social:

a) Realizar manutencéese atualizacdes nosSites dos Itegos:

b) Realizar manutenc6es e atualizagdes no Site da Organizagao Social, atendendo as

diretrizes da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Inovagao (SEDI);

c) Realizar manutenc¢6es e atualizagdes no Sistema de ProcessosSeletivos:
d) Atualizar diariamente o Portal da Transparéncia;

e) Oferecer suporte aos usuarios dossites e sistemas:
f) Acompanhar e supervisionar 0 cadastro dos candidatos no Sistema de Processos

Seletivos:
g) Gerarrelatorio dos candidatosinscritos;
h) Acompanhar0 registro das informagées postadas nosSites dos Itegos;:

5.2. Os servicos descritos a cima serao executados de acordo com as necessidades da

CONTRATANTE.

5.3. ACONTRATANTEdispGe das seguintes plataformas:

° Site da Organizagao Social;

e Portal da Tranparéncia;

e Site dos Itegos;

e Sistema de Processos Seletivos.

5.4. DO PERFIL PROFISSIONAL

5.4.1. A CONTRATADA devera apresentar um profissional com experiencia e
conhecimentos na area de desenvolvimento de sistemas, de modo a garantir os resultados

esperados com a contratacfo em questdo, motivo pelo qual se justifica a exigéncia de

qualificagao técnica profissional.
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5.4.2. O profissional responsavel devera apresentar minimamente:

a) Formagéo em curso de nivel superior, reconhecido pelo Ministério da Educagao, com

experiéncia em desenvolvimento de Sites e Sistemas;
b) Experiéncia de, no minimo, 01 (um) ano emlinguagem PHP;

Cc) Conhecimento em Wordpress;

d) Conhecimento em Webdesign;
=) Experiéncia em banco de dados MySq];
f) Experiéncia com criagao de layouts utilizando PhotoshopouIllustrator;
g) Experiéncia com o plugin Advanced CustomFields;

h) Experiéncia comsites responsivos.

CLAUSULA SEXTA —- DO VALOR E PAGAMENTO:

6.1. A CONTRATANTEpagara 4 CONTRATADApara realizagao do servi¢o o valor

total de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), sendo 0 valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil

reais).

6.2. Nao serao efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagao de

obrigagdes impostas a CONTRATADAouinadimpléncia contratual.

6.3. Do pagamento efetuado 4 empresa CONTRATADAserao calculados e deduzidos as

retencoestributarias de Pessoa Juridica -PJ, conforme legislagao pertinente.

6.4. O pagamento sera realizado mediante emissdo de boleto, ou mediante depdsito bancario

em Conta Corrente.

6.5. A fatura devera especificar 0 numero deste contrato e do CONTRATO DE GESTAO

004/2017-SEDI.

6.6. A nota fiscal devera ser preenchida coma descri¢do dos servigos prestados.

6.7. Na ocorréncia de rejeicdo da nota fiscal/fatura, motivada por erro ou incorregdes, 0 prazo

para 0 pagamento estipulado, passara a ser contado a partir da sua reapresentacao.

CLAUSULA SETIMA — DA POSSIBILIDADE DE ADITIVO DO CONTRATO:

7.1. O contrato podera ser reajustado ou aditivado a qualquer tempo, em razao da necessidade

ou conveniéncia de continua¢ao da prestacdo do objeto, a partir de negociagao acordadaentre

as partes, devidamentejustificada, ou coma solicitagdo de mais servicos contratados.
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CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZACAO:

8.1. A fiscalizagéo do objeto deste Contrato sera feita pela DIRETORIA

ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,ora CONTRATANTE,cabendoa esta a aceitagao do

objeto entregue e 0 aceite e atesto da fatura.

8.2. A fiscalizagao de que trata esta Clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA por eventuais danos causados & CONTRATANTE ou a terceiros.,

resultantes de acdo ou omissdo, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados,

prepostos ou cooperados.

8.3. A fiscalizacio da CONTRATANTEsefara exclusivamente sobre 0 cumprimento dos

objetos contratados, preservando a autonomia técnica-juridica da CONTRATADAsobre os

mesmos.

CLAUSULA NONA — DA RESCISAO:

9.1. Constituem motivos de resciséo unilateral pela CONTRATANTE, semprejuizo dos

pagamentospendentesrelativos ao objeto faturado:

9.1.1. O nao cumprimento das obrigagées pela CONTRATADA.

9.1.2. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes e prazos pela

CONTRATADA.

9.1.3. O inadimplemento total ou parcial das obrigacdes contratuais por parte da

CONTRATADA,bem comoa lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTEa

comprovara impossibilidade da conclusao do objeto estipulado.

9.1.4. O atraso injustificado na entrega dosservigos.

9.1.5. A subcontratacao total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuéncia,

por escrito, da CONTRATANTE;a associagao da CONTRATADAcomoutrem, bem como

a cess4o ou transferéncia,total ou parcial do objeto contratado, a fusao, cisdo ou incorporagao

da CONTRATADA.
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9.1.6. O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para

acompanhare fiscalizar a entrega do objeto quanto ao cumprimento do contrato e das metas

estabelecidas.

9.1.7. A dissolugao da sociedade contratada.

9.1.8. A alteracdo social ou a modificagado da finalidade ouda estrutura da CONTRATADA

que prejudique a execugao deste Contrato.

9.1.9. O término, a interrup¢do, a suspensdo ou qualquer outro fato que obste a continuidade

regular do Contrato de Gestéo 004/2017-SEDI.

9.1.10. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva

da execucao deste Contrato.

9.1.11. Sua autotutela administrativa, sempre que o interesse publico ou os principios da

administracdo publica recomendarem, mediante notificagaéo com no minimo 30 (trinta) dias de

antecedéncia.

9.2. Constituem motivos de resciséo do Contrato pela CONTRATADA:

9.2.1. O descumprimento das obrigacées contratuais por parte da CONTRATANTE.

9.2.2. Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, com termo inicial no final do prazo

previsto para 0 pagamento, nos pagamentos devidos pela CONTRATANTEdecorrentes do

objeto entregue, desde que tenha havido o repasse do Contrato de Gestéo n° 004/2017-

SEDI, correspondente ao més da efetiva prestacgAo do servigo por parte da Secretaria de

Desenvolvimento.

9.3. Constituem motivos de rescisio por ambas as partes sem qualquer pagamento

indenizatorio:

9.3.1. O término do prazo contratual, desde que nao prorrogado o presente contrato.

9.3.2. O desinteresse de qualquer das partes na continuidade do Contrato, reduzida a termo,

observado o prazo de 30 (trinta) dias de denuncia.

Paragrafo Unico. A declaracao de rescisdo contratual deve ser expressamente comunicada a
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outra parte, com exposicéo dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a

simples correspondéncia, mediante recibo, é suficiente para tanto.

CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES:

10.1. Cada parte sera responsavel isoladamente pelos atos que der causa, respondendoperante

quemdedireito, inclusive pelos atos praticados por prepostos que agirem legalmente em seu

nome e, particularmente, com relacéo as obrigagdes legais, fiscais e econdmicas que der

CauSa.

CLAUSULA DECIMA  PRIMEIRA  - DA POLITICA _ANTICORRUPCAO

(COMPLIANCE)

11.1. A CONTRATADAse compromete a adotar os mais altos padres éticos de conduta na

conducao dos seus negdécios, especialmente os relacionados ao objeto deste instrumento,

assim como em qualquer outra iniciativa envolvendo a CONTRATANTE.

11.2. A CONTRATADAcompromete-se porsi e por seus socios, administradores, gestores,

representantes legais, empregados, prepostos e subcontratados (“Colaboradores”), a nao

pagar, prometer ou autorizar 0 pagamento de qualquer valor ou oferecer qualquer tipo de

vantagem (Pagamento Indevido), direta ou indiretamente, a qualquer Funcionario Publico ou

a terceira pessoa a ele relacionada, com o objetivo de influencia-lo inapropriadamente ou

recompensa-lo de alguma forma, em troca de algumbeneficio indevido ou favorecimento de

qualquer tipo para a CONTRATADA e/ou para a CONTRATANTE. Para fins deste

instrumento.

11.3. A CONTRATADA garante que nao emprega e nado empregara, direta ou mediante

contrato de objeto ou qualquer outro instrumento, trabalho escravo, trabalho infantil.

11.4. A CONTRATADAcompromete-sea praticar os atos necessarios de boa-fé, cumprir de

modo regular e pontual todas as obrigagdes que lhe incumbem para a cabal realizagao do

objeto do presente contrato, bem como atuar de acordo com os padroes éticos e normas

internas da CONTRATANTE. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, por si, seus

colaboradores ou terceiros por esta contratados, a obedecer e garantir que a prestagdo de

objeto ora contratada se dara de acordo comtodas as normasinternas da CONTRATANTE.
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11.5. A CONTRATADAgarante a CONTRATANTEque, durante a prestagao do objeto ora

aven¢ada, cumprira comtodasas leis aplicaveis a natureza dos objeto contratados; e, ainda,

que respeitara durante sua atuagdo empresarial a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.

8.429/1992): o Codigo Penal; a Lei Brasileira Anticorrupg¢ao (Lei n. 12.846/2013), e o

Decreto Federal n° 8.420, de 18 de margo de 2015, que a regulamenta.

11.6. Garantir, ainda, a CONTRATANTE que sempre que tiver contato comas autoridades

governamentais brasileiras, respeitara as disposigdes do Codigo de Etica e ou Estatutos

aplicaveis ao Orgao/entidade e esfera de Poder ao qual esteja sujeita a autoridade.

11.7. A CONTRATADAobriga-se a zelar pelo bom nome comercial da CONTRATANTE

e a abster-se ou omitir-se da pratica de atos que possam prejudicar a na reputagao da

CONTRATANTE.Emcaso de uso indevido do nome da CONTRATANTE,ou de qualquer

outro nome, marca, termo ou expressio vinculados direta ou indiretamente a

CONTRATANTE,respondera a CONTRATADApelas perdas e danos dai decorrentes.

11.8. A CONTRATADA concorda em participar de todos e quaisquer treinamentos

eventualmente oferecidos pela CONTRATANTEe/ou pelos seus fornecedores. que sejam

relativos a qualquer aspecto que consta da lei anticorrup¢ao e/ou politicas internas da

CONTRATANTE.bem comoaquelesrelativos ao Codigo de Etica e Conduta desta. Além

disto, a CONTRATADA concorda em solicitar que todos os seus sdcios, diretores e

colaboradores e qualquer outra pessoa trabalhando em seu beneficio participem de tais

treinamentos.

11.9. Para a execucaio deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem

quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,

doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer

espécie que constituam pratica ilegal ou de corrup¢do, seja de forma direta ou indireta quanto

ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nado relacionada, devendo garantir, ainda, que

seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DASDISPOSICOES GERAIS:

12.1. Todo e qualquertributo que incida ou venhaa incidir sobre a prestagéo do objeto deste

contrato sera arcado pela CONTRATADA.

Rua 101, N° 289, Qd. F-17, Lt. 29, Casa 01, Setor Sul, Goidnia-GO, CEP: 74.080-150
www.centeduc.org.br

 



REDE

giTEGO  
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO:

13.1. Para dirimir as questées oriundas do presente contrato é competente o Foro da Comarca

de Goiania (GO).

Para firmeza e como prova de haverementre si, justos e aven¢ados, e depois de lido e achado

conforme, as partes assinam o presente Contrato, em 03 (trés) vias de igual teor

Goiania (GO), 29 de novembro de 2019.

Fernando Land
Diretor Presi

CPF: 004.4 - |
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httos //portalextraiudicial tolls br/
Reconheco verdadeira a |assinatura de MAREUS VINIC!
KAZUMA MATSUTANI (242647), pessoa por mim cece ep

haver sido aposta em minha presenca, dou fé Goiania, 03

dezembro de 2019. Em Tes¢” da Verdade - Cleytpn Pere

Aguiar Mariano - —J a
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