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GOVERNO OO ESTÀDO O€ SERGIPE

SECNETAÂIA OE ESTADO DA AGRICULÍURA OESETIVOIMMEiITO AGRARIO E OA PESCÂ

EMPRESA DE OESENVOLVIMÊNTO TGROPECI'ÁNO OE SCRGIPE

CoNTRATO Ne t612022

Contrato ne t6l2022 firmado entre a

EMDAGRO - Empresa de Desenvolvimento
Agropecuário de Sergipe e a B&R
REPRESENTAçÕES E SERVIçOS

AGROPECUÁRIOS LTDA ME.

lnstrumento de Contrdto que entre si celebram de um lado a EMPRESA DE

DESEÍ{VOLVIMENTO AGROPECUÁR]O DE SERGIPE - EMOAGRO, pessoa jurÍdica de Direito

Privado, inscrita sob o CNPJ ns 13.108.295/@01-66, com sede no centro Administrativo

Governador Augusto Franco, 8R 235, KM - 4, Aracaju/SE, representada neste ato por seu

Diretor-Presidente o Sr. JEFFERSON FEITOZA DE CÂRVAiHO, brasileiro, casado, engenheiro

agrônomo, portâdor do CPF ns 141.215.654-87 e pelo Diretor Administratlvo e Financeiro, Sr.

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

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

6SNTRATANTE, e de outro a empresa B&R REPRE5ENTAçôES E sERVIços AGRoPEcUÁRlos

LTDÀ pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita sob o CNPJ ne 05.526'48710001-08, com sede

na Rua 8, Conjunto Residencial Santa ne 57, Jabotiana, AracaJu/SE, CEP: 49095-500,

representada neste ato pela Sra. CIIDA HOLDER DE MORAIS CAVALCANTI, brasileira,

empresária, casada, portador do CPF nc 358.980.544-72 e RG ne 3.275.696-8, residênte na rua

Melchisedeck da Graça Fernandes, 57, bairro Jabotiana, CEP:49095-720, doravante denominada

simplesmente CONTRATADA, de acordo com a Lei nc. 13.303/16, e sua legislação suplementar,

RILCÇ de forma subsidiária Lei 8.666/93, dispensa por valor OVl748l2O22, processo

administrativo OL7 ,zot,Uro8,,!jl2ozl-1, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:

CúUSUIÁ PRIMEIRA - DO OUEÍO

Àv. OÍ. Orlo. Rodtp6 dr ftra Cüto Àôitild\o Gqí. À,gudo FíúcD' &*Ít! CsF|dto - ÂÍlqi!§E CEP € 08G6t0

For!: (o!ín)ffi+26m
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EMFTES 0[ DEscmrolvrúEiÍÍo ÁGnopEõJÁÀlo oE sEn6lpco objeto do presente é a contratação Aquisição de forma continuada de nitrogênio

líquido para conservação de sêmen utilizado no projeto de inseminação artificial em tempo fixo,
Programa Mais Pecuária Brasil, com carregamento inicial completo do botijão de 20 litros e
complementação a cada 40 dias com quantidade a depêndêr do uso e consequente êvaporação
do nitrogênio, num totâl de 160 litros de nitrogênío lÍquido, conforme especificações técnicas
detalhadas constantes no projeto Básico, que integra este contrato independente de transcrição,
OVL748/2022, para atender nêcessidade da EMDAGRO.

cúusurA SEGUNoA - DA FoRMA DE pREsTÂçÃo Dos sERvtços

cúusulÂ TERCE|RA - Do pREço E DAs aoÍ{DtçÕEs DE PAGAMENIo

o varor totar do contrato é de Rs 2.240,oo (dois mil duzentos e quarenta reais).
Perfazendo o valor unitário por ritro de Nitrogênio LÍquido o varor de Rs 14,fl) (quatorze reais). A
contratante pagará à contratada pera efetiva execução dos serviços, após riquidação da
obrigação que ocorrerá com periodicidade de 40 dias.

§ 1' - o pagamento será efetuado quando do abastecimento total inicial e a cada 40
dias quando do abastecimento comprementar, contra apresentação de nota fiscar de
fornecimento, devidamentê atêstada por técnico da Emdagro, após riquidação da despesa por
meio de crédito em conta corrente indicada pela CoNTRATADA, no pra20 de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devldamenle certificada pelo setor
responsável pelo recebimento e atestada pelo setor responsável.
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os serviços serão prestados em conformidade com descrição no projêto Básico e o
dlsposto na cláusula quinta deste lnstrumento.

Àv. Dr. Crtú Roúipü ü ft* C''to 
^ffirlffivo 

Orv. ÀArdo Füto, &úro C*rcho _ À!c!ir,§E CEp f0.0S0{tO
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GOVÉRIIO DO ESTADO O€ SERGIPÊ

SÊC8EÍAiIA OE ESTAOO DA ÀGRICT'ITURA OESEiIVOIVIMENTO AGRARIO E I» PESCA

EMFRESA D€ DESf,IIVOLVIMEiITO AGiOPECUÁflO OC SIRGIPÊ

§ 2' - Para fazerJus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com

o documento de cobrança, prova de regularidade perante o lnstituto Nacional do Seguro Social -
INSS e perante o FGTS - CRF, ICMS das Fazendas Federal, Estadual e MunicÍpal de seu domicílio.

§ 3" - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência

de liquidação de obrigação financelra, em virtude de penalidade ou inadÍmplência contratual.

§ 4' - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§ 5e - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

§ 6c- No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualizâção do valor

mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

cúusulÁ QUARTA - DA vrcÊNclA

cúusulÂ qUNTA- DA ExEcuçÂo Do coiITRATo

Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato, devendo

ser observados integralmente as especmcagões constantes do Projeto Básico, Especificações

Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela CONTRATADÀ bem como nas especificações

contídas no OYt748l2O22, passando tais documentos a fazer parte inte8rante do presente

instrumento para todos os fins de direito, independente de transcrição-

cúUsUI.A sExTA - DoTAçÃO ORçÂMENTÁRIA:

As despesas deconentes deste contrato correrão por conta da tlotaÉo Orçamentária da

EMDAGRO, que assim segue especificada:

Av. Dr. Cab Roúlucs dr Orz, Conto 
^dnhiôÚvo 

GoY. tugulb Fruro' Bdno Caudo - fnait /§E Ct a9.0EC510

Fm!: (,1s79) 321t+26m
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Este Contrato tem prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura

do contrato entrê as partes, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos perÍodos, a critério

da CONTRATANTE.
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UÍ{IDADE

ORçÁMENTÁRN

crÁsrFrcAçÃo

FUNCIONAL

PROGRAMÁflCA

PRoJETO OU

ATIVIDADE

ETCMENTO DE

DESPESA

FONTE DE

RECURSO

17.301 20.L22.OO37 049 3.3.90 o270

GOVIN O (x) ESIAOO OE SERGIPE
SÊCIIÍAiIA OE E5TAOO DA AGRGI,TTURA OESENVOTVIMTNÍO AGRARIO E DA PTSCA

EMPRESA OE DESCNVOIVIMETTO AGROPECUÁRIO DT SIRGIPf

cúUsuu sÉÍtMA - Do DIREÍTo E RESPoÍ{SABIUDADE DAs PARTES

A CONTRATADA, durante a vigência deste contrato, compromete-se a executar o serviço

objeto deste conüato em estrita observância às disposições do Projeto Báslco e dlscriminação

da proposta.

a) os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que

comunicados em até 24 (vinte e quâ$o) horas após o término do prazo previío no item "rV,,,

analisados e aceitos pela EMDAGRo, não serão considerados como inadimplemento contratual.

b) Responsabilizar-se pela confidencialidade, integridade e reserya dos dados da

Contratante a que tiver acesso, sob pena das sançôes cabíveis;

c) A CONTRATADA será a úníca responsáver peras obrigaç6es trabarhrstas da
equipe designada para prestaÉo dos serviços;

d) Responder perante a contratante pera conduta dos seus empregados
designados para execução dos serviços objeto do contrato;

e) Arcar com quarquer dano ou prejuÍzo materiar causado à contratante por
ocasião da execução do contrato;

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

a) Desígnar o servidor titurar do Recursos Humanos da EMDAGRo como
responsável pelo recebimento dos produtos, o que acompanhar o'pessoal da CoNTRATADA

durante o fomecimento ou para comprovar eventuais ineguraridades, caso haja necessidade;

b) comunicar por escrito à CONTRATADA, por meio do servidor designado no item
l, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução do fornecimento;

Av. Í». Cdlor Roddgrrs d. Oq ffio lffiúÊúo G@. À,gu!b Fí!!to, BdÍo ClFld! _ 

^I!cíu/SE 
CEP 10.60{10

Fqlc:(0Ã7r)U3+26m
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cl Surta qualquer forneclmento que estera sendo executado em desacordo com o

especlficado, sempre que essa medlda seja necessária;

d) Efetuar o pagamento nos termos estabêlecidos na Cláusula Terceira;

e) Aplicar as penalidades previstas na DV no t74812O22 consoante descritas na

Cláusula Oitava deste Contrato, na hipótese da COI,ITRATADA não cumprir com o compromisso

assumido, mantidas as situaçóes normait arcando a Empresa com quaisquer prejuízos que tal

ato acarretar à Goi{TRÂTANTE.

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

objeto pactuedo, conforme o caso, a Contratantê poderá apllcar à Contrateda es seBuintes

sanções, garantida a prévia dêfesa:

| - advertência;

ll - muha de 0,5 % (zero ürgula cinco por cento) por dia, até o máximo de

10 % (dez 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 inexecuÉo total do mesmo;

lV - declaração de inidoneidade para licitar. ou contratar com a

Administração Pública.

parágrafo Únlco - A Contratada Íicará impedida de licitar e de contratar com os órgãos e

entidades pertencentes à Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 5 (clncol anos,

garantindo o direlto préüo da citação e de ampla defesa, enquantc perdurarem os motivos

detêrminantes da puníção ou até que seJa promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, quando:

| - ensejar o retardamênto da execução do objeto deste Contrato:

Pá!in.5.d.9

CúUSUTÁ OITAVA. DAS PETTIATIDADES E MULTAS

Av. DÍ. Cdos nodrtguü & Cn.E, Cüto lônini!ffivo GoY.-A,gu!b tumcq E|ilta Crpao - ma;uÁe CEf O'$CS10
Fcl!: (0rí?E) ul42fln
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ll - não mantiver a proposta injustlficadamente;

lll - comportar-se de modo inidôneo;

lV - fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

V - falhar ou fraudar na execução do Contrato.

cúusulÂ NoNA - DA REscrsÃo

lndependentemente de notificaçôes ou intêrpelações judiciais OU extrajudiciais,
constituem motivos para rescisão do contrato as situaçôes previstas nos artigos 69, da Lei ne
13.303/16.

§ 1e - O presentê Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência
administrativa, a JuÍzo da

interpelação judicial.

Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou

§ 2e - No caso de rescisão do contrato, a contratante fica obrigada a
comunicartal decisão à contratada, por escrito, no mÍnimo com 30 (trinta) dias de antecedênciâ.

§ 3r - Na ocorrência da rescisão prevista no ,,caput" desta cráusura,
nenhum ônus recairá sobre a Contratante em virtude desta decisão.

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contratq a Gontratada reconhece, de
logo, o direito da contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas na r_ei ns
13.303/2016 e Regulamento lnterno de Licitaçôes e Contratos da EMDAGRO.

cAsos oMtssos

Contrato fundamenta-se:

^v. 
li. Calq Roôtpot rh Ora, Onto 

^drnirffiro 
Goy. Alrrü F,,ro, &i'o CsDt ôo _ 

^n.aiuÃE 
C,, a9.0!CSt0

Fmri (0s79) 3zl+26m
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GOVENNO OO ESTAOO D€ SER6IPI
SECNEÍARIA DE §IADO OA AGRIO,IÍURA OESTi.V('IVIMEi'ÍO AGRAiIO E DÂ PÊsCA

Errttf,Esa o€ DtsEtli/ol' tMf!Íro 
^Gnop€cuÁalo 
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cúUsUIÂ DÉGIMA. Dos DtREITos DA CoNTRATANTE No cÁso DE REscIsÃo

CúUSUIÂ DÉCIMA PRIMEIRA . DA TEGISIáçÃO APUCÁVEL Á EXECUÉO DO CONTRATO E OS



GOVERIIO DO EsÍADO DÊ SERGIPE

SECnfTAiIA DE EÍADO DA AG iIC1,|LÍUNA DESEI{I/OI.VIMEI{TO A6 RARIO E DA P€sCA
EMPRESA OE DES€t{VOTVIMEI'ÍÍO AGROPEôJÁA|o Of, S€À6IPC

- n(x termos do Processo Administrativo ns 017.201.030412O22-t que,

simultaneamente:

a) constam na DV nq L74812O22;

bl não contrarie o interesse público;

ll - nas demais determinações da Lei 8.666/93, Lei ns 10.520/02, Decretos

Estaduais ng 23.770106 e 26.531/2@9;

lll - nos preceitos do Oirelto Públlco;

lV - supleüvamente, nos princípio da Teoria Geral dos conthtos e nas

disposigões do Direito Privado.

PaÉgnfo únlco - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em

decorrência deíê Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo

Aditivo.

cúusulÂ DÉoMA SEGUI{DA - DA PuBttcAçÃo

A Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente Contrato no

prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinaturit, com indicação da modalidade de licitação e de

seu número de referência.

cúusulÁ DÉclMA TERCEIRA - DAs AITERAçôES

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisqger fatos estipulados no

artigo 81, da Lel 13.303/16, devidamente comprovados.

§ 19 ' A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acrésCimos e supressões que se fizerem neCessárioS, até o limlte legal previsto,

calculado sobre o valor inicial âtuallzado do contrato.

§ 2e - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite

estabelecido nesta condiçio, salvo as supressôes resuhantes de acordo celebrados entre as

partes.

Ay. Dr. M3 Rodbu!. à CrlE CütD AdniiüúE Gov. Àlglrlb Fúo, *iiD CT'dE - Altqí,sE CEP {9'00e510

Fü!: (lh?e) in3+2flr2

Pátln.7 d.9
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cúusulÂ DÉoMA cluARTA - Do AGoMPANHAME]{To E oA FtscÂUzAçÃo

Na forma do que dispõe art. 40, vll da Lei np 13.303/2016 clc arr. L2s do RILCC, a

contratante designará lzildinha Aparecida de carvalho Dantas, coordenadora de pecuária,

portador do cPF ns 610.261.905-68, ao qual competirá dirimir as dúúdas que surgirem no curso da

execução e que de tudo dará ciência ao credenciante.

§ 1c - À físcalização compete, entrê ou'as atrlbuições, verificar a

conformidade da execução do contrato com as normas especiÍicadas, se os procedimentos são

adequados para garantir a qualidade desejada;

§ 2e - A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas

responsabilidades contratuais.

cúUsUIÁ DÉctMA qUNTA. Do FoRo

abaixo.

acaju/SE, 27 de setembro de 2O22.

JEFFE CARVAI.HO ANDERSON S E OI.IVEIRA
-Presiden da EMDAGRO Diretor Admin e Financeiro da

EM RO

L;lÀk,Nd e^,J$",/t*,m, b^:o.Qen -,L:
Representante da Contratada

Àv. Dr. Cr,or Ro&ipc da O,* C.nto 
^dnhitrvo 

Goy. A,$!do F.ãno, BCÍ,o Círd! _,lr!qiu,sE C,, a9.ü06,,0
Fo|r: (0u79) 323+2602
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As partês 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
(031 vias de igual teor para gue surta os mesmos efeitos legais, na pres€nça das testemunhas



TESTEMUNHAS:

1a-

2e-

GOVERNO OO ESTAOO OÉ SERGIPÊ
S€CNETASIA OE ESÍADO DA AGAE1JLÍURA OESENVOTVIMEiITO AGRARIO E OA P€sCA

EMpREsa DE oEsENvowlM[rro 
^GRopEcuÁnlo 

oE sERGtpÉ

CPF: alq )tq 5t5é3

CPF: oílt.ôÀq .q)5-q1'l

Ày. Dr. Crh! Rdltúgs d! Orz. Clttto Ààhúúo Gov. Ar$do Fiíco, &ir Cqtôo - 
^oc*tl§E 

CÊP f0.00G6í0
Falr: (0ü79) 123&2dn
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