
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA OE ESTADO DA AGRICULTURA E DES ENVOLVIMENTO RU RALEMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPEC UÁRIO DE SERGIPE

CoNTRATO No.15t2022

Contrato no. 1Sl2O22 firmado entre a

EMDAGRO - Empresa de Desenvolvimento

Agropecuário de Sergipe e a Empresa SIGMA

MAC LTDA.

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.'l - constitui objeto deste contrato a conkatação de empresa especializada para
prestaçio_de serviços de recunrração estrutural de um imóvel situado no municÍpio de
capela/sE, localizado à Rua Marechal Deodoro, no 42g, centro e oemotifaã oe outro
imóvel, situado n_o municÍpio de capela/sE, Iocalizado à Rua Marechal beodoro, no
426,.cenko, conforme disposições no projeto básico (anexo l) do Edital,!u" intugra
este independente de transcriçáo.

CentÍo Admlnislnüvo Go(. Âugusb Ftrnco - BR 235, XÍn-4 - ÂÍacaJu/SE CEp 49.080-510
Fme (0(x79) 3231.2601

lnstrumento de contrato que entre si cerebram de um rado a EMpRESA
DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, PESSOAjurtdica de Direito Privado, inscrita sob o cNpJ no 13..10g.295/0001-66, com sede na
Avenida Dr. carlos Rodrigues da cruz, s/no, centro Administrativo GovernadorAugusto
Franco, Aracaju/sE, representada neste ato por seu Diretor-presidente JEFFERSON
FElrozA DE CARVALHO, brasireiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do cpF
no 141.215.654-87, residente e domiciliado na Rua Antônio oliveira Freire piuga, no
563, Bairro Atalaia, Aracaju/sE, e , e pelo Diretor Administrativo e FinanceÍro, sr.
ANDERSON souzA DE oLrvElRA, inscrito no cpF sob o n.o 019.236.90s-90 e
portador do RG n.o 3.048.080-9 ssp/sE, residente e domiciriado nesta capitar,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro Empresa stGMA
MAC LTDA, pessoa juídica de direlto privado, inscrita sob o CNpJ no.
45.035.97210001-050, com sede na Rua ltabi, no 03, centro, Feira Nova/sE,
representada neste ato pela sra. coNSUELo ALVES DA slLVA, brasileira, portadora
do cPF no 034.625.27s-09 e RG no 26061112, residente e domiciliado na. Rua ltabi, no
03, centrô, Feira Nova/sE, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, para
celebrarem o presente contrato de acordo com a Lei no. 13.303/2016 e sua legislaçáo
suplementar, regendo-se pelas cláusulas e condiçÕes seguintes:
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GOVERNO OO ESTAOO DE SERGIPESECRETARIA DE ESTAOO OA AGRI CULTURA E DESENVOLVIM ENTO RURALEMPRESA DE OESENVOLVIM ENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPECúUSULA SEGUNDA - DA FUNDAM ENTAÇÃO

2.1- O presente Contrato fundamenta_se:

a) Nas determinaçÕes da Lei 13.303/2016., especialmente o artigo30, t, da Lei n. í3.303/2016 e no 
"rtibã-ãõ-àã'ãáà"rramentotnrerno de LicitaçÕes e compras oãeúõÀorio;v 

r\syu

b) No parecer n,77t2022 da Assessoria JurÍdica da EMDAGRO;c) No Editaldo pregão Etehônico n" O.itZiZi--d) Nos.preceitos do Direito público;
e) Supletivamente, nos princípiÀs da Teoria Geral dos Contratos enas disposiçôes do Direito iDrivado.

CúUSULA TERGEIRA- DA VIGÊNCIA Do coNTRATo

3'1- Este contrato 
-t"r pr"..o. de.vigência de 60 (sessenta) dias, contados apartir do rec€bimento, pera coniratadr, o" "rãiã'ã"-à.Trlrro 

podeádo ser prorrogadopor rguâis e sucessivos perÍodos, 
" 

...itério oã-óiiÉnrer.rre.
CLÁUSULA QUARTA _ DOTAçÃO ORçAMENTÁRA

",.* 
JJ.i*i" 510,ff :: rt"".f::;f 

J ddá' üii;ã;à; corre rão por co nta d a d otaçã o

CúUSULA QUINTA - DAS
SEREM PAGOS

5.1 - As especificaçóes do objeto do presente
serem pagos p"r" õôúiürn1ie-.áãã, J"ffir"J§ 

contrato e respectivos preços a

PROJETO OU
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23.950,00
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA OE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO OE SERGIPE
(anexo l) do Edital

TOTAL R$
23.950,00

cLÁusuLA sExTA - DAS CONDTçÕES PARA PAGAMENTO

6.'1. O pagamento será efetuado com base na medição conforme estabelecido
no projeto básico, cuja liquidação da despesa, será por meio de crédito em conta
corrente indicada pelo(a) CONTRATADO(A) no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura e documentos fiscais
legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo Setor responsável pelo recebimento
na CONTRATANTE, e sem que haja incidência de juros ou correção monetária.

6.2. Para fazer jus ao pagamento de que trata o item anterior, o(a)
CONTRATADO(A) deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança,
perante o FGTS e certidões negativas de débitos perante as Fazendas estadual e
municipal.

6.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte
do(a) CONTRATADO(A), o decurso do prazo de pagamentos será interrompido,
reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em
que não será devida atualização Íinanceira.

6.7. A CONTRATANTE não se responsabiliza por despesas efetuadas que não
estejam dentro das especificações do objeto, estabelecidas no item 5.1 deste
instrumento.

cLÁusuLA sÉTrMA - DAS oBRtcAçÔes ons PARTES

7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO(A), de acordo com as condições
estabelecidas neste instrumento;

b) Promover a Íiscalização e o acompanhamento da execução do objeto
contratado;

csnuo tuminisFdtiro Gov. Augusto Franco - BR 235, l(m-4 - AmcajuisE CEP 49.000§i0
Fone: (0xx79) 3234-2601

PagiM 3 de ?

6.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.5. No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor,
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.



sEcRErARrADE..?:XãT^"^'&t"tffi".i?BtÂE',[rttu,".NroRURAL
EMPRESA DE DESENVoLVIMENTo AGRoPEcUÁRIo DE SERGIPE

c) Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital n" 1712022;

d) Aplicar as penalidades pertinentes por descumprimento do pactuado
neste Contrato:

7.2. São obrigações do(a) CONTRATADO(A):

a) Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento do presente contrato,
todas as cláusulas constantes deste instrumento e no Edital n. 1l t2OZ2;

7.3. É de responsabilidade exctusiva e integral do (a) CONTRATADO(A) a
utilização de pessoal para a execução do objeto, bem como os encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos
ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a
CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNC|AS FISCAIS

8.1. Os tributos, emolumentos, contribuições Íiscais e parafiscais, custos e
despesas que sejam devidos, em decorrência direta ou indireta do presente contrato,
serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma
Tributária.

8.2. Ao aceitar os termos deste credenciamento, o(a) OONTRATADO(A) declara
haver levado em conta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e paiafiscais,
encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o objeto do presente
contrato, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessá avaliação.

cLÁusuLA NoNA - DA FISCALIZAÇÃO

_ 1 0.1 . Pela inexecução total ou parcíal do objeto estipulado neste contrato,
conforme o caso poderá ser aplicado ao CONTRATADO(A) as seguintes sanções,
garantida a prévia defesa:

9.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo sr. Hugo Monteiro
Rocha, especialmente designado para este fim pela contratante, de acõrdo com o
estabelecido no art. 67, da Lei Federal n" 9.666/1g93, doravante denominado
simplesmente de GESTOR .

clÁusuLA DÉctMA - DAS SANçôES ADMTNTSTRATTVAS

a) Advertência;

Cenbo Ádmhistatiro Gov. Âugusto FEnco - BR iBS, Km-1 - 
^rácaidsE 

CEp 19.080-510
Fmo: (0l(79) 323,1-2ô0,
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.E.RETARTADEE.?iXãT^"^'&[tffi"-it=Btt?l[rio.u,r.NroRURAL
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

b) Multa de 0,3% (zero vkgula três por cento) ate o máximo de í0% (dez por
cento), sob o valor do contrato, em decorrência do descumprimento do objeto
contratual injustiÍicadamente;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

10.2. Garantidos o contraditório e a ampla defesa, ensejam o cancelamento do
credenciamento do(a) CONI RATADO(A):

a) Não aceitar os termos das especificações do objeto, conforme descrito na
Cláusula Quinta deste Contrato, salvo motivo plenamente justificado;

b) Comportar-se de modo inidôneo;

c) Fizer declaração falsa;

d) Cometer fraude fiscal;

e) Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

10.3. A multa prevista na alínea "b" do item 9.1 deste instrumento poderá, a
critério da Administração, ser aplicada isolada ou conjuntamente com outras sanções, a
depender do grau da inÍração cometida pelo(a) CONTRATADO(A).

í0.5. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa ao
CONTRATADO(A), sob pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA

contro Administraüvo Gov.Augusto Franco -BR 235, l(In-4 - tuacaju/SE cEP 49.080-510
Foíe: (0rx79) 3234-2601
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

10.4. Quando aplicada, a multa deverá ser paga espontaneamente no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis ou ser deduzida do valor correspondente ao valor do

. serviço, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório
ou, ainda, cobrada judicialmente, a critério da CONTRATANTE.



1"1 .2. No caso de títulos da dívida pública, a CONTRATADA deverá comprovar sua
autenticidade e valor de mercado.
í1.3. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a partir da data da
assinatura deste contrato, para efetivar a prestação da garantia e aprêsentar o
comprovante respectivo.
í 1.4. A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções, sempre que
ocorrer substancial modificação no valor deste Contrato.
11.5. No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a CONTRATADA terá
o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da ocorrência do fato, para renová-la ou
complementá{a.
1í 6 A garantia será liberada após a execução plena deste contrato, no prazo de S
(cinco) dias úteis e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, de acordo com a
legislação em vigor.

CLAUSULA DÉCtMA SEGUNDA -DAS DrSpOStÇÕES FtNA|S

12.1. o(a) CONTRATADO(A) é responsável pela Íidelidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fasé do processo.
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata rescisão do presente contrato, sem prejuÍzo das demais
sanções cabíveis.

12.2. A rescisão do referido Contrato, a pedido do(a) CONTRATADO(A),
somente se dará em face de motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela CONTRATANTE.

12.3. Da contagem dos prazos estaberecidos neste contrato, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. só se iniciam e vencem os prazos em dias de

.. expedientes da CONTRATANTE.

12.4. o resumo deste contrato será publlcado no Diário oficial do Estado de
Sergipe.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E OESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE DESENVoLVIMENTo AGRoPEcUÁRIo DE SERGIPE

11.f . A CONTRATADA prestará garantia corrêspondente a So/o (cinco por cento) do
valor do presente Contrato, nos termos do art. 70 da Lei n.o í3.303i2016, em uma das
seguintes modalidades:

| - caução em dinheiro ou títulos da dÍvida pública;
ll - seguro-garantia;
lll - fiança bancária.

12.5. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, em
conformidade com as disposi çôes constantês do Edital n" 1712022 e das normas legais
aplicáveis ao caso.

Cênlro Âdminislrálivo Gov. Augusto Franco - BR 235, Km-4 - Aracaj0/SE CEp 49.08051 O

Fons: (0u79) 3234-2601
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Aracaju/SE, 15 de s de 2022.

JEFFERSO E CARVALHO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE DESENVoLVIMENTo AGRoPEcUÁRIo DE SERGIPE

:resentanteran
DE OLIVEIRA
ContratanteRepres

TESTEMUNHAS:

1o

20_

goubr
Dô<!lmto.3'in.do diln.l,Ete
coalsrrEro 

^rvEs 
DA sttv

O.t : tt/r0/2o22 63t39o3!o
VsiÍqü..m hnp3://qiÍtr<,o,.iú.b,

CONSUELO ALVES DA SILVA
Representante da Contratada

cPF 654.,Ç 66 o z5-o
cPF: O.{ Y l.{ nssé(

Ll

C€nlro AdministrÀlivo Gov. Algusto Franco - BR 235, KÍn-4 - Aracaju/S E CE P 49.080-51 0
Fone: (0)«79) 323,4-2601
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13.1 Fica eleito o foro de ARACAJU, Comarca da Capital do Estado de
SERGIPE, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente
deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por entenderem as pastes estarem justas as cláusulas contratadas, firmam o
presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor, abaixo assinadas.

ANDERSON


