
GOVERNO OO €sTADO DE SERGIPE

SECRETÂRIÂ DE ESTAOO OÁ AGRICUI.TURÂ DESENVOI-VIMENÍO AGRÂRIO E DA PESCA

EMPRESA OE DES€NVOTVIMENTO AGROPECUÁRIO OE SERGIP€

CONTRATO N9 L7I2O22

Contrato ne 1712022 firmado entre a EMDAGRO

- Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de

Sergipe e ARTEMIZIO ALVES COSTA.

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

DESENVOwIMENTO AGROPECUÁn|O Oe SERGIPE - EMDAGRO, pessoa jurídica de Direito

Privado, inscrita sob o CNPJ ns 13.108.295/0001-66, com sede no Centro Administrativo

Governador Augusto Franco, BR 235, KM - 4, Aracaiu/SE, representada neste ato por seu

Diretor-Presidente o 5r. JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro

agrônomo, portador do CPF ne 747.215.654-87 e pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr.

ANDERSON SOUZA DE OtlVElRA, inscrito no CPF sob o n.s 019.236.905-90 e portador do RG n.p

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

CONTRATANTE, e de outro a empresa ARTEMrzro ALvEs cosrÂ, pessoa jurÍdica de direito privado,

inscrita sob o CNPJ ns 3L.392.lt7|OOO7-50, com sede na Av. Augusto Franco, Sala 1, ne 2040,

bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, CEP:49075-100, representada neste ato pelo Sr. Artemizio

Alves Costa, brasileiro, empresário, solteiro, portador do CPF ne 994.732.755-87 e RG ne

1040051, residente na Av. Carlos Bulamarqui, na 328, bairro Centro, Aracaju/SE, CEP: 49010-550,

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo com a Lei ns. 13.303/16, e sua

legislação suplementar, RILCC, de forma subsidiária Lei 8.565/93, processo âdministrativo

0L7.2Ot.02757 12022-1, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:

CúUSUTA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objêto do presente é a contratação de empresa especializada para prestação de

serviços de vacinação de 10.000 (dez mil) bezerras, de 3 (três) a 8 (oito) meses de idade, com
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

S€CRETARIÂ DE ESTADO DÂÂGRICULTURA DESENVOI-VIMENTO AGRARIO E DA PESCA
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

vacinã 819 contra brucelose, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no projeto

Básico, que integra este contrato para atender necessidade da EMDAGRO.

cúusurA SEGUNDA - DA FoRMA DE pREsTAçÃo Dos sERvtços

Os serviços serão prestados em conformídade com descrição no projeto Básico e o

disposto na cláusula quinta deste instrumento.

cúusuLA TERCE|RA - Do pREço E DAs coNDtçÕES DE PAGAMENTo

O valor total do contrato é de RS 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais). O

pagamento será efetuado em 3 parcelas. A primeira contra apresentação de nota fiscal de

execução de 1/3 (um terço) da vacinação, a segunda de mais 7/3 , por ocasião da

complementação de 2/3 (dois terços) do serviço contratado, após o LOO % (cem por cento)

entregue.

§ 1'- O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, por meio de crédito

em conta corrente indicada pela CONTRATADA, no prazo de âté 15 (quinze) dias consecutivos,

mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e documentos lêgalmente exigíveis, devidamente

certificada pelo setor responsável pelo recebimento e atestada pelo setor responsável, e sem

que haja incidência de juros ou correção monetária.

§ 2" - Para fazer jus 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 Municipal de seu domicílio.

§ 3'- Nenhum pagamento será efetuado à Contrãtada, enquanto houver pendência

de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

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

§ 5s - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

p
Av. Dr. CaÍios Rodriguss da Cruz, Cenfo Adminbt alivo Gov. AJgusto FEnco, BairÍo Capudp - AracajL/SE CÊP 49.0805í0
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Páglna 2 dê I



r.rl

m

GOVERNO OO ESTAOO OE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA ÂGRICULTURÂ OTSENVOIVIMENTO ÂGRARIO E DA PESCÂ

EMPRESA DE DESENVOLVIMENÍO AGROPECUÁRIO OE SERGIPE

§ 5e- No caso de atraso de pagamento, será utilizado. para atualização do valor

mencionado no coput desta Cláusula, o índice Nâcional de Preços ao consumidor - lNPc/lBGE.

CúUSUIÁ QUARTA - DA VIGÊNCIA

Este Contrato tem prazo de execução de 05 (cinco) meses, contados a partir da emissão

da nota de empenho, podendo ser prorrogado por i8uais e sucessivos períodos, a critério da

CONTRATANTE.

cúusurÁ eurNTA - DA ExEcuçÃo oo courmro

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

ser observados integralmente as especificações constantes do Projeto Básico, Especificaçôes

Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela CONTRATADA, passando tais documentos a

fazer parte integrante do presente instrumento para todos os Íins de direito, independente de

transcrição.

cúUsUI.A SEXTA - DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA:

cúUsUtA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABITIOADE DAS PARTES

UNIDADE

ORçÂMENTÁRIA

ctAsrFrcAçÃo

IUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

PROJETO OU

ATIVIDAOE

ETEMENTO DE

DESPESA

FONTE DE RECURSO

24.404 oLL.08.224 0450 3.3.90 130

Àv. Dr Câdos RodÍEúês da Cnz, Canto Âdminbtralivo Gov. Algusto FÍanco, BaiÍrc capudlo -ÂÍacajülsE CEP 49 080{10
Fone: (00(79) 323+2602
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EMDAGRO, que assim segue especificada:
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GOVERNO OO ESÍÂDO DE SERGIPE

SECREÍÂRIA DE ESTADO DA AGRICULTURÂ DESENVOLVIMENÍO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE 5ÊRGIPE

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

ob.leto deste contrato em estrita observância às disposições do Projeto Básico e discriminação

da proposta.

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

comunicados em até 24 (vinte e quatro) horas após o término do prazo previsto no item "1V",

analisados e aceitos pela EMDAGRO. não serão considerados como inadimplemento contratual.

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

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

c) A CONTRATADA será a única responsável pelas obrigações trabalhistas da

equipe designada para prestação dos serviços;

d) Responder perante a Contratante pela conduta dos seus empregados

designados para execução dos serviços objeto do contrato;

e) Arcar com qualquer dano ou prejuízo material causado à Contratante por

ocasião da execução do contrato;

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

a) Designar o servidor titular do Recursos Humanos da EMDAGRO como

responsável pelo recebimento dos produtos, o que acompanhar o pessoal da CoNTRATADA

durante o fornecimento ou para comprovar eventuais irregularidades, 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;

c) Surta qualquer fornecimento que esteja sendo executado em desacordo com o

especificado, sempre que essa medida seja necessária;

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

e) Aplicar as penalidades previstas na Cláusula Oitava deste Contrato, na hipótese

da CoNTRATADA não cumprir com o compromisso ãssumido, mantidas as situações normais,

arcando a Empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à CONTRATANTE.

Âv. Dr. CâÍlos RodÍiguos da Cnz, C€oto Mminbfaüto Gov. A.{usto Fmco, Balro CapudD - ÂrácaIr'SE CEP 49 0€06i0
Fdlo: (0xx79) 323,+2602
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GOVÊRNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECREÍARIA DE ESTADO DA AGRICULTURÂ OESENVOI-VIMENTO AGRARIO E OA PESCA

ÊMPRESA OÊ DÉSENVOLVIMTNTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

CúUSUTA OITAVA. DAS PENALIDADES E MUTTAS

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

objeto pactuado, conforme o caso, a Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes

sanções, garantida a prévia defesa:

| - advertência;

ll - multa de O,5 % (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de

70 o/o (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 inexecução total do mesmo;

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública.

Parágrafo Único - A Contratada ficará impedida de licitar e de contratar com os órgãos e

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

garantindo o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, quando:

l- ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato:

ll - não mantiver a proposta injustificadamente;

lll - comportar-se de modo inidôneo;

lV - fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

V - falhar ou fraudar na execução do Contrato.

CúUSUIA NONA. DA RESCISÃO

Av. Dr. CaÍlos Roddgu€s da Cmz, C€nto Administ ativo Gov Algusto Fra0co, Baino Câpudp - Ârácaj',SE CEP 49 080{10
Fon€: (0xr79) 32342€02
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GOV€RNO DO ESTADO OE SERGIPE

SECREÍARIÂ DE ESTADO DAÂGRICULTURA OESENVOTVIMENTO ÂGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOLVIMEI.íTO AGROPECUÁRIO OE SERGIPÊ

lndependentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais,

constituem motivos para rescisão do Contrato as situações prêvistas nos artiSos 69, da Lei ne

13.303/16.

§ 1e - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência

administrativa, a Juízo da Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou

interpelação judicial.

§ 2e - No caso de rescisão do Contrato, a Contratante fica obrigada a

comunicar tal decisão à Contratada, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 3e - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula,

nenhum ônus recairá sobre a Contratante em virtude desta decisão.

cúUsUtA DÉCIMA. DOS DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

Na hipótese de rescisão administÍativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de

logo, o direito da Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas na Lei ng

13.30312016 e Regulamento lnterno de Licitações e contratos da EMDAGRO'

cúusurA DÉctMA pRtMEtRA - DA tEclstAçÃo APLIcÁvEt Á exrcuçÃo Do coNTRATo E os

CASOS OMISSOS

Contrato f undamenta-se:

| - nos termos do Processo Administrativo ns O77.2OL.Q2757 .2022'L que,

simultaneamente:

a) constam no Pregão Eletrônico ne Ol8l2O22;

b) não contrarie o interesse público;

ll - nas demais determinações da Lei 8.656/93, Lei ne 10.520/02, Decretos

Estaduais ns 23.770/o6 e 26.53f/2oo9;

lll - nos preceitos do Direito Público;

Âv. Dr. Cados RodÍiguês da Cruz, Crito Admlniúativo Gov. Ârrgu§to Franco, Eaino C.pudp - ArácaJ',SE CEP 49 040{10
Fon€: (0u79) 32342602
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GOVERNO OO ESTAOO DE SERGIPE

sECREÍARIA OÊ ESTADO DÂ AGRICULÍURÂ OESENVOLVIMENÍO ÂGRARIO E OA PESCA

€MPR€SA DE OESENVOLVIMENTO ÂGROPECUÁRIO DE S€f,GIPE

lV - supletivamente, nos princípio da Íeoria Geral dos contratos e nas

disposições do Direito Privado.

Parágrafo Único - os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em

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

Aditivo.

CúUSUIÁ DÉOMA SEGUNDA. DA PUBTICAçÃO

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

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

seu número de referência.

cúUsulÁ DÉCIMA TERCEIRA. DAS ATTERAçÕES

Av. Or. Cados Roddgues da CnIz, Cênuo Adminbtaüvo Gov. tugu§to Flanco, 8aiffo Capuüo - Arac€idsE CEP 49 080610

Fone: (0D(79) 323+2602

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

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

§ 1e - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto,

calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

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

estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as

partes.

cúUsUtA DÉCIMA QUARTA. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCATIZAçÃO

Na forma do que dispõe art. 40, Vll da Lei ns t3.3o3/2o16 clc arl. t25 do Rllcc, â

Contratante designará lzidinha Aparecida de Carvalho Dantas, Coordenadora de Pecuária,

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

execução e que de tudo dará ciência ao credenciante.
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§ 1e - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a

conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são

adequados para garantir a qualidade desejada;

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

responsabilidades contratuais.

cúUsUtA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

As partes 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

(03) vias de igual teor para que surta os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas

a baixo.

Aracaju/SE, 28 de setembro de 2022.

JEFFE CARVATHO

EMDAGRO

ANDERSON DE OLIVEIRA

r-Presiden Diretor Admi ivo e Financeiro das

E DAGRO

ARTEMIZIO ALVES

COSTA:31 39271 70001 50

Assinado de íorma digitâlpoÍ ARÍEM|Z|O ALVES

COÍA:3t392717000150
Dàdot: 2022.10.03 I 0:25:55 {3'00'

TESTEMUNHAS:

CP F: olú29q5b63

cpr:64U.56€.025-O Ll

Av. 0r. Caíh6 Rodúuês da Cnz, Cênto Mminbt"ativo Gov. Argusto Frênco, BaiíÍo Capud'o - AracaÍ,úSE CEP 49.080610
Fooo: (0u79) 323+2602
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Artemizio Alves Costa

Representante da Contratada


