
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA 

 

CONTRATO n° ______/2019 

 

PARTES 

 

I. SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-

SEBRAE, doravante designado SEBRAE, entidade associativa de Direito Privado sem fins 

lucrativos, transformado em serviço social autônomo pelo Decreto nº 99.570, de 9 de 

outubro de 1990, com sede no SGAS 605 – Conjunto A, Asa Sul, Brasília – DF, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº. 00.330.845/0001-45, neste ato representado por seu representante 

legal; 

 

II. UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA, doravante designada CONTRATADA, sociedade 

empresária limitada, com sede na Avenida Marquês de São Vicente, nº 1619, salas 1601 a 

1611, Várzea da Barra Funda, São Paulo – SP, CEP: 01139-003, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº. 06.242.066/0001-74, neste ato representada por seu representante legal. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Esta contratação decorre de processo de contratação direta por inexigibilidade de licitação, 

com base no art. 10, caput, do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema 

SEBRAE, aprovado pela Resolução CDN nº 213/2011 e da Resolução DIREX nº 0916/19, 

de 8 de maio de 2019, que integram este Contrato, que as Partes declaram conhecer e 

aceitar, bem como nos arts. 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Este Contrato tem por objeto a prestação de serviços de pesquisa, captura, extração e 

agrupamento de informações referentes a pessoas físicas e jurídicas por meio de pesquisas 

automáticas em websites que disponibilizam conteúdo público e/ou privado na Web, 

utilizando-se de técnicas de recuperação e mineração de dados. 

 

Parágrafo único. A prestação de serviços, de que trata o presente instrumento, ocorrerá 

em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA em 22 de março de 

2019, e com a ABS n°. 15/2019, da Unidade de Auditoria Interna - UAUD, partes 

integrantes deste Instrumento independentemente de transcrição, cujos termos acatam as 

Partes e se comprometem a cumprir. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços objeto deste contrato serão executados por profissionais da CONTRATADA, 

sem subordinação jurídica com o SEBRAE, conforme descrito na proposta apresentada 

pela UPLEXIS, compreendendo o seguinte: 

a) Implementar serviços de consultas automatizadas a diversas fontes de dados na 

internet para consumo e uso dos analistas e sistemas internos do SEBRAE 

Nacional, utilizando a plataforma upMiner e suas funcionalidades; 
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b) Realizar (1) um treinamento presencial exclusivo para usuários e operadores que 

será realizado nas dependências do UPLEXIS, na cidade de São Paulo, em data 

pré-acordada entre as partes; Ou ainda o SEBRAE, pode optar pelo treinamento via 

video conferência. 

 

c) Disponibilizar suporte técnico e manutenção, em horário comercial, via telefone ou 

pelo e-mail equipe.suporte@uplexis.com.br, devendo resolver todo e qualquer 

problema diretamente relacionado à infraestrutura de hardware e software 

envolvendo a plataforma upMiner no prazo máximo de até 24 horas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO SEBRAE 

Caberá ao SEBRAE: 

 

I. Efetivar o pagamento de serviços prestados, nos prazos e condições constantes do 

contrato; 

II. Fornecer a UPLEXIS toda e qualquer informação, instrução ou procedimento 

necessário à execução dos serviços; 

III. Notificar a CONTRATADA por escrito a ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção; 

IV. Recusar o recebimento do serviço em desacordo com as especificações constantes 

neste contrato e documentos que integram o presente, independente de transcrição; 

V. Gerenciar o presente contrato, por meio da Unidade de Auditoria Interna do 

SEBRAE. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços objeto do presente contrato, atentando, 

sempre, para a boa qualidade, obrigando-se, ainda, a: 

I. Prover a disponibilidade do “UPMINER” ao CONTRATANTE, além de garantir a 

segurança quanto à sua integridade, bem como quanto ao armazenamento de 

informações e proteção para evitar o acesso de terceiros não autorizados; 

II. Assegurar e desenvolver a qualidade do serviço ora contratado, comprometendo-

se, ainda, a respeitar a privacidade do CONTRATANTE, garantindo que não 

divulgará informações relativas à sua utilização, mantendo sigilo sobre todas as 

informações cadastrais por ele fornecidas; 

III. Emitir os competentes documentos fiscais de prestação dos serviços ao 

CONTRATANTE e recolher todos os tributos e encargos incidentes sobre eles; 

IV. Não infringir quaisquer direitos relativos as marcas, patentes, segredo industrial ou, 

ainda, direito de propriedade, de representação e autoral, responsabilizando-se 

perante o CONTRATANTE pelas obrigações assumidas neste subitem; 

V. Resguardar o CONTRATANTE  de quaisquer demandas judiciais e/ou 

administrativas a que a UPLEXIS comprovadamente der causa, por si ou pelos 

empregados e/ou terceiros contratados, que decorram da presente relação jurídica, 

assumindo toda a responsabilidade e os ônus daí advindos, obrigando-se, ainda, a 

requerer formalmente, perante a autoridade competente, a substituição e/ou 

exclusão do CONTRATANTE do polo passivo do processo; 

VI. Manter preposto aceito pelo SEBRAE para representá-la na execução do contrato; 

mailto:equipe.suporte@uplexis.com.br
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VII. Garantir que os dados disponibilizados estão de acordo com as regras de LGPD e 

GDPR; 

VIII. Abster-se de fazer qualquer menção por escrito ao nome ou tampouco divulgar a 

imagem do SEBRAE para fins de publicidade própria, sem sua prévia e expressa 

autorização, sob pena de responder judicialmente pela não observância do aqui 

disposto; 

IX. Acatar as orientações do Gestor do Contrato, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e o atendimento das 

reclamações formuladas. A fiscalização do SEBRAE não diminui nem substitui a 

responsabilidade da CONTRATADA; 

X. Responsabilizar-se, no âmbito administrativo e civil, objetivamente, por qualquer 

ato de seus prepostos, empregados ou não, lesivos ao SEBRAE, a exemplo de 

fraude, corrupção ou dolo; 

XI. Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste 

Instrumento, trabalho infantil, degradante ou forçado, bem como exigir que as 

referidas medidas sejam adotadas nos contratos firmados com os fornecedores de 

seus insumos; 

XII. Não registrar, divulgar, copiar, reproduzir, traduzir, modificar, desmontar, recriar 

mediante engenharia reversa ou de outra forma utilizará, direta ou indiretamente, 

qualquer desses direitos, equipamentos, programas, dados, manuais, documentação 

técnica, materiais de suporte, informações correlatas, logotipos, marcas, patentes, 

insígnias ou símbolos sem a prévia e expressa aprovação do SEBRAE. 

XIII. A CONTRATADA deverá apresentar, na assinatura do contrato, a Declaração de 

Informações Tributarias devidamente preenchida e assinada pelo seu representante 

legal, acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios, conforme anexo. 

XIV. Assinando este contrato o representante legal declara, sob as penas da lei, que é a 

pessoa que declara ser e que, assinado abaixo, concorda com estes Termos e 

Condições; que a CONTRATADA é devidamente organizada e validamente 

existente e em boa forma sob as leis da jurisdição em que é constituída e que 

possui poder e autoridade suficientes para celebrar este contrato pela 

CONTRATADA e para assumir as obrigações nele descritas. 

 

Parágrafo único. Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a 

CONTRATADA adotará as providências necessárias para preservar o SEBRAE e mantê-

lo a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, 

não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará o SEBRAE das importâncias que 

este tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar 

da data do efetivo pagamento.  

 

CLÁUSULA QUINTA – VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO 

O SEBRAE pagará à CONTRATADA o valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais) 

pela prestação dos serviços contratados, a serem pagos em 12 parcelas mensais, sendo 

vedada a cessão de créditos decorrentes desta contratação, da seguinte forma: 

 

 

1ª parcela 6.000,00 

Relativo ao pagamento da utilização dos serviços da ferramenta 

via WEB 
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2ª parcela 6.000,00 

Relativo ao pagamento da utilização dos serviços da ferramenta 

via WEB 

 

3ª parcela 6.000,00 

Relativo ao pagamento da utilização dos serviços da ferramenta 

via WEB 

 

4ª parcela 6.000,00 

Relativo ao pagamento da utilização dos serviços da ferramenta 

via WEB 

 

5ª parcela 6.000,00 

Relativo ao pagamento da utilização dos serviços da ferramenta 

via WEB 

 

6ª parcela 6.000,00 

Relativo ao pagamento da utilização dos serviços da ferramenta 

via WEB 

 

7ª parcela 6.000,00 

Relativo ao pagamento da utilização dos serviços da ferramenta 

via WEB 

 

8ª parcela 6.000,00 

Relativo ao pagamento da utilização dos serviços da ferramenta 

via WEB 

 

9ª parcela 6.000,00 

Relativo ao pagamento da utilização dos serviços da ferramenta 

via WEB 

 

10ª 

parcela 6.000,00 

Relativo ao pagamento da utilização dos serviços da ferramenta 

via WEB 

 

11ª 

parcela 6.000,00 

Relativo ao pagamento da utilização dos serviços da ferramenta 

via WEB 

 

12ª 

parcela 6.000,00 

Relativo ao pagamento da utilização dos serviços da ferramenta 

via WEB 

 

 

O SEBRAE orçará o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela prestação do serviço a ser 

consumido em FONTES PAGAS, a serem pagos em 12 parcelas mensais. Esse valor será 

pago à CONTRATADA, somente se o SEBRAE consumir consultas nas fontes pagas. 

Sendo vedada a cessão de créditos decorrentes desta contratação, da seguinte forma: 

 

 

 

1ª parcela 500,00 Relativo ao pagamento da utilização das FONTES PAGAS 

 

2ª parcela 500,00 Relativo ao pagamento da utilização das FONTES PAGAS 

 

3ª parcela 500,00 Relativo ao pagamento da utilização das FONTES PAGAS 

 

4ª parcela 500,00 Relativo ao pagamento da utilização das FONTES PAGAS 

 

5ª parcela 500,00 Relativo ao pagamento da utilização das FONTES PAGAS 

 

6ª parcela 500,00 Relativo ao pagamento da utilização das FONTES PAGAS 

 

7ª parcela 500,00 Relativo ao pagamento da utilização das FONTES PAGAS 

 

8ª parcela 500,00 Relativo ao pagamento da utilização das FONTES PAGAS 
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9ª parcela 500,00 Relativo ao pagamento da utilização das FONTES PAGAS 

 

10ª 

parcela 500,00 Relativo ao pagamento da utilização das FONTES PAGAS 

 

11ª 

parcela 500,00 Relativo ao pagamento da utilização das FONTES PAGAS 

 

12ª 

parcela 500,00 Relativo ao pagamento da utilização das FONTES PAGAS 

 

 

§ 1º Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias, após o aceite do 

objeto, aqui representado pelo ateste das respectivas notas fiscais/faturas pelo SEBRAE, 

mediante ordem bancária creditada na conta corrente da CONTRATADA. 

 

§ 2º A cada pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar as Certidões de 

Regularidade Fiscal acompanhadas de suas respectivas autenticações, obtidas nos sítios 

que as emitirem, sendo o descumprimento dessa exigência ensejador de aplicação das 

penalidades descritas na Cláusula Penal deste instrumento. 

 

§ 3º Todas as despesas de locomoção, acomodação, alimentação e mão-de-obra, dentre 

outras necessárias à execução do contratado, correrão por conta da CONTRATADA, não 

ocasionando ao CONTRATANTE nenhum ônus de acréscimo ou majoração nos valores 

dos serviços, bem como nenhum tipo de pagamento correspondente a horas extras, 

deslocamentos, adicionais noturnos ou encargos afins. 

§ 4º Serão suspensos os pagamentos se: 

I. os serviços, no ato da atestação, não estiverem sendo prestados de acordo com o 

proposto, aceito e contratado; 

II. as notas fiscais ou recibos contiverem incorreções, caso em que serão devolvidas, 

acompanhadas dos motivos de sua rejeição, contando-se, então, o prazo para 

pagamento a partir da reapresentação da nota devidamente corrigida, sem qualquer 

tipo de correção monetária. 

 

§ 5º Quaisquer despesas decorrentes de transações bancárias correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

§ 6º A CONTRATADA deverá arcar com o recolhimento de todos os tributos e 

contribuições federais, estaduais e municipais, devidos em decorrência do objeto deste 

contrato, exceto aqueles retidos pelo SEBRAE na forma da lei, devendo destacar as 

retenções tributárias devidas em suas Notas Fiscais/Faturas ou entregar documentação que 

comprove a necessidade de não retenção de determinado(s) tributo(s). 

 

§ 7º No caso de devolução de pagamento por inconsistência de dados bancários serão 

cobradas da CONTRATADA todas as despesas incorridas quer sejam bancárias, de 

impostos e contribuições ou de retransmissão do pagamento. 
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§ 8º Os valores correspondentes a eventual aplicação de multa, pagamentos indevidos 

e/ou danos causados ao Sebrae, serão descontados do crédito devido à CONTRATADA 

em favor do SEBRAE. Caso os valores sejam superiores ao crédito eventualmente 

existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente – no último caso, se 

necessário. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VEDAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO 

Fica a CONTRATADA proibida de dar em garantia de operação de empréstimo junto a 

qualquer instituição financeira, em “cessão fiduciária”, os direitos de créditos advindos do 

presente contrato de prestação de serviços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, de 22/05/2019 a 22/05/2020, 

podendo ser prorrogado por interesse das partes, desde que haja autorização formal da 

autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

 

I. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

II. O SEBRAE mantenha interesse na realização do serviço; 

III.  O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para o 

SEBRAE; e 

IV. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

 

§1º A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 

§2º A prorrogação da vigência será formalizada, mediante justificativa da Unidade 

Técnica responsável, por termo aditivo específico, não podendo ultrapassar o limite 

máximo de 60 (sessenta) meses, incluídos o período inicial de vigência e suas eventuais 

prorrogações, nos termos do parágrafo único do artigo 26 do RLCSS. 

 

CLÁUSULA OITAVA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

O presente contrato somente poderá ser alterado por meio de termo aditivo, para 

prorrogação, complementação ou acréscimo, observado o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do objeto contratado, ou supressão, por acordo entre as partes, quando aplicável, 

desde que devidamente justificado pela Unidade Técnica responsável e autorizado pela 

autoridade competente do SEBRAE. 

 

CLÁUSULA NONA – SIGILO 

A CONTRATADA compromete-se a: 

I. não utilizar a marca SEBRAE ou qualquer material desenvolvido pelo SEBRAE 

para seus produtos e seus programas, assim como os dados dos clientes a que tenha 

acesso no decorrer das atividades inerentes a este contrato, em ações desenvolvidas 

pela CONTRATADA fora do âmbito de atuação deste Instrumento; 

II. tratar todas as informações a que tenha acesso em função deste contrato em caráter 

de estrita confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal 

ou escrita, ou permitir o acesso, seja por ação seja omissão, a qualquer terceiro; 
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III. só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato que 

envolvam o nome do SEBRAE mediante sua prévia e expressa autorização; 

IV. manter, por si, por seus prepostos e seus contratados, irrestrito e total sigilo sobre 

quaisquer dados que lhe sejam fornecidos em decorrência deste contrato, sobretudo 

quanto à estratégia de atuação do SEBRAE. 

 

§1º. A infração ao disposto nesta Cláusula, a qualquer tempo, sujeitará a CONTRATADA 

às indenizações por perdas e danos previstas na legislação ordinária, independentemente da 

rescisão imediata deste contrato. 

 

§2º Fica estabelecido entre as partes o prazo de 5 (cinco) anos após o termino do contrato 

para a vigência da obrigação de sigilo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

A CONTRATADA obriga-se à aceitação e ao cumprimento da Política de Segurança de 

Tecnologia de Informação e Comunicação do SEBRAE, bem como dos seus documentos 

complementares. 

 

§ 1º A CONTRATADA compromete-se a: 

a) preservar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações 

obtidas durante a vigência da relação jurídica com o SEBRAE, mesmo após o 

seu término; 

b) informar imediatamente ao gestor do contrato do SEBRAE a respeito de qualquer 

falha, incidente ou anormalidade dos ativos de Tecnologia de Informação e 

Comunicação do SEBRAE. 

 

§ 2° Os recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação, assim como os softwares 

trazidos pela CONTRATADA para o SEBRAE, são de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

§ 3° A violação a esta cláusula resultará em medidas cabíveis, inclusive judiciais, além 

das previstas na cláusula penal deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CLÁUSULA PENAL 

O descumprimento dos prazos e das condições estipulados para os serviços objeto deste 

contrato, a execução deficiente, parcial, irregular ou inadequada, a inexecução total 

injustificada, assim como a subcontratação parcial ou total implicarão, conforme o caso, 

aplicação das seguintes penalidades:  

 

I. advertência por escrito; 

II. multa de um por cento do valor do contrato por dia, limitado a dez dias, no caso de 

atraso na execução ou descumprimento das condições estipuladas para os serviços, 

não ultrapassando dez por cento; 

III. multa de cinco por cento sobre os valores já pagos à CONTRATADA no caso de 

execução deficiente, parcial, irregular ou inadequada; 
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IV. multa de dez por cento sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, mais o 

ressarcimento integral dos valores pagos; 

V. rescisão unilateral do contrato, na hipótese de ocorrer: 

a) o previsto nos incisos III e IV; 

b) a extrapolação dos dez dias previstos no inciso II, sem prejuízo do pagamento 

das respectivas multas; 

VI. multa de dez por cento do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo de pagar 

outras multas que lhe tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a 

rescisão ocasionar ao SEBRAE, no caso de rescisão do contrato por iniciativa da 

CONTRATADA, sem justa causa; 

VII. suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Sistema SEBRAE, por 

prazo de até dois anos, a critério do SEBRAE, pela aplicação das penalidades acima; 

 

§ 1º A falta da comprovação da regularidade fiscal pela CONTRATADA a cada 

pagamento, ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 

I. advertência por escrito; 

II. multa de um por cento sobre o valor da parcela paga, após 3 (três) advertências; 

III. rescisão unilateral do contrato pelo SEBRAE, após aplicação de 3 (três) multas. 

§ 2º O prazo máximo para recolhimento da multa aplicada será de até 10 (dez) dias úteis 

a contar do recebimento da intimação pela CONTRATADA 

 

§ 3º As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus ou 

recolhidas diretamente à tesouraria do SEBRAE, no prazo de quinze dias corridos, 

contados a partir da data da comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobradas 

judicialmente. 

 

§ 4º Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada 

para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir da notificação. 

 

§ 5º As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

§ 6º As multas serão cobradas sem prejuízo da ação judicial cabível, podendo ensejar, 

inclusive, a rescisão do contrato por descumprimento de obrigação. A rescisão não isenta a 

CONTRATADA da ação judicial cabível, em caso de prejuízo ao SEBRAE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DENÚNCIA  

As partes poderão, a qualquer tempo, ante a falta de interesse das partes contratantes na 

continuidade na prestação dos serviços, denunciar este contrato, manifestando-se por 

escrito, com antecedência mínima de 30 dias, sem que, em razão dessa prerrogativa, 

recebam qualquer tipo de indenização. 

 

§ 1º Antes do encerramento dos trinta dias, deverão ser quitadas todas as pendências 

provenientes deste contrato. 

 

§ 2º Cumpridas as exigências do § 1º, deverá ser providenciado o instrumento de 

Distrato, contendo a quitação plena de ambas as partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial, no caso de inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ou suas 

condições, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas neste Instrumento, e em 

especial de: 

 

I. não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas pactuadas, especificações 

ou prazos; 

II. subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a cessão ou transferência 

total ou parcial das obrigações, sem anuência do SEBRAE, mantida a 

responsabilidade da CONTRATADA perante o SEBRAE;  

III. paralisação dos serviços sem justa causa; 

IV. cometimento reiterado de falhas na execução deste contrato, registradas em 

advertência escrita; 

V. razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento; 

VI. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo 

da execução deste contrato 

 

§ 1º Nas hipóteses dos incisos I, II, III e IV, a CONTRATADA deverá reparar, 

integralmente, os prejuízos causados ao SEBRAE, independente da aplicação das 

penalidades previstas neste Instrumento, que poderão ser aplicadas no todo ou em parte, a 

critério exclusivo do SEBRAE. 

 

§ 2º Rescindido este contrato por culpa da CONTRATADA, o SEBRAE entregará os 

serviços objeto deste Instrumento a quem julgar conveniente, sem qualquer consulta ou 

interferência da CONTRATADA, que responderá, nas formas legal e contratual, pela 

infração ou pela execução inadequada que tenha dado causa à rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FISCALIZAÇÃO 

O Gerente da Unidade de Auditoria Interna designará um analista técnico para exercer a 

função de gestor do contrato, a quem caberá a gestão e fiscalização sobre o fornecimento 

objeto deste contrato, cabendo-lhe decidir pela aceitação ou não das soluções e dos 

produtos apresentados, exigindo o fiel cumprimento de todos os requisitos deste contrato e 

da proposta apresentada pela CONTRATADA, além das demais atribuições previstas na 

Instrução Normativa nº 51. 

 

§1º A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao SEBRAE toda e qualquer informação que 

lhe seja solicitada sobre o objeto deste contrato, bem como a facilitar a fiscalização no 

fornecimento dos produtos contratados. 

 

§2º A fiscalização do SEBRAE não diminui nem substitui a responsabilidade da 

CONTRATADA, decorrente das obrigações aqui assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ANTICORRUPÇÃO 
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As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste contrato de forma ética e 

de acordo com os princípios aplicáveis ao Sistema SEBRAE previstos no art. 2 do 

Regulamento de Licitações e Contratos.  

 

§1º A CONTRATADA assume que é expressamente contrária à prática de atos que 

atentem contra o patrimônio e a imagem do Sistema SEBRAE. 

 

§2º Nenhuma das partes poderá 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 própria 

quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 

financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática 

ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto 

ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo 

garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

§3º As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as 

obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam 

sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

A assinatura deste contrato importa na afirmativa, pela CONTRATADA, da inexistência 

de impedimento de qualquer natureza para o estabelecimento da relação jurídica com o 

SEBRAE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução deste contrato estão contempladas no Projeto: Gestão da 

Unidade de Auditoria, ação: Gerenciamento da auditoria externa do Sistema Sebrae”. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 

Fica eleito o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do 

presente instrumento. 

 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, 

firmam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só 

efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Brasília, 22 de maio de 2019. 
 
 

Pelo SEBRAE: 
 
 
 
 

       
 

                       Pela CONTRATADA: 

MARCIO AUGUSTO ESMERALDO 
MONTELLA 

 
LUÍS FERNANDO SERRA 

DAMIANO 
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ALESSANDRO VASCONCELOS  

MACHADO 
 

 

 

Testemunhas: 

 

1ª _____________________________ 2ª _____________________________ 

NOME: 

CPF: 

NOME: 

CPF: 

 




