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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

CONTRATO N.. r9l2022

Contrato n". l9DV22 frrmúo entre a EMDAGRO -
Empresa de Desenvolvimento AgropecruíLrio de Sergipe e

a Empresa CONSTRUTORA ffl-Á-PJO COELHO

LTDA,

Instrumento de Contrato que entre si celebram de um lado a EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, pessoa juridica de Direito

Privado, inscrita sob o CNPJ n' 13.108.29510001-66, com sede na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n',

Centro Administrativo Govemador Augusto Franco, AracajúSE, representada neste ato por seu DiÍetor-

Presidente JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, poÍtadoÍ

do CPF n" 141.215.654-87, residente e domiciliado na Rua Antônio Oliveira Freire Piuga, n" 563, Barrro

Atalaia, Aracaju/SE, e , e pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. ÀNDERSON SOUZA DE

OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o n." 019.23ó.905-90 e portador do RG n.'3.048.080-9 SSP/SE, residente e

domiciliado nesta capitâI, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro Empresr
CONSTRIITORA HILÁRIO COELHO LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita sob o CNPJ n".

43.866.4E8/00O1-47, com sede na Rua Pedro Ribeiro de Jesus, no 172, Conjunto Centenário, Bairro CentÍo,

Simão Dias/SE, representada neste ato pelo Sr. GENILDO MONTALVÃO DE OLMIRA, brasileiro,

solteiro, Empresário, portadoÍ da cedula de identidade n" 2.AO8.270-3 SSP/SE e CPF n' 006 534.955-52,

residente e domiciliado na Rua Pedro fubeiro de Jesus, n" 172, Conjunto Centenário, Bairro Centro, Simão

Dias/SE, CEP: 49480-Ó00, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, para celebrarem o presente

contrato de acordo com aLei n". 13.30312016 e suâ legislação suplementar, regendo-se pelas cláusulas e

condiçôes seguintes:

CLÁUSLILA PRIMEIRA - DO OBJETO

l.l - Constitui objeto deste conü?to a contratação de empresa especiaLzada para prestaçâo de serviços de
adaptaçâo de prédio pam instalação do escritórios local da EMDAGRO na cidade de Caninde de São
Francisco/SE, localizado à Rodovia SE 230 s/n, conforme disposições no projeto brásico (anexo I) do Edital.

CLAUSULA SEGI]NDA _ DÂ FT'NDAI\{ENTAÇÁO

2.1- O pr€sente Conffio tmdâmênta-se:

a) Nas daerminaçôcs da tei 13.30312016, especialmente o artigo 30, I, da Lei n'
13.3O3/2016 e no artigo 50 do Regulamento Intemo de Licitâções e Compras da
EMDAGRO,.

b) No Parecer n" 1022022 da Assessoria Jurídica da EMDAGRO;
c) No Ediral do PÍegÃo ÊlelÍõn1co n" l9/2o22;
d) Nos preceitos do Direito Público;
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GOVERNO OO ESTADO OE SERGIPE
SECRETARIA DE ÊSTADO OA AGRICULTURA E DESEM/OLVIMENTO RURAL

EMPRESA oE oESENVoLVIMENTo AGRoPECUÁRIo oE SERGIPE
e) Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disçrosições

do Direito Privado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA vIGÊNCIA DO CONTRÂTO

3.1- Este ConEato tem prazo de execução de 03 (três) meses, contados a partir da data de inicio da

execução dos serviços e o prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos, conforme item 06, subitem 6.3 do PÍojeto Básico e a criterio da
CONTRATANTE-

CLÁUSULÂ QUAR,TA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1- As despesas decorentes d€sta contratação mÍÍerão por conta da dotaçâo orçamentária abaixo

especificada:

cóDIC,o oRÇAMEI.rrÁRIo
PROJETO
ATIVIDADE

OU ELEMENTO
DESPESA

DE FONTE
RECURSO

DE

t7 .301.20.ffi.W22 0123 3.3.90.00

CLÁUSULA QUINTA _ DAS ESPECIFICAÇÔES DO OBJETO E DOS PREÇOS A SEREM PAGOS

5.1 - As especificaçôes do objeto do prescnte contrdo e resPectivos preço§ a serem pagos pela

CONTRATANTE são os seguintes

OBJETO QUANT UNID
TOTAI
R$

Constitui objeto deste contrato a

contÍataçâo de empresa especializada
para prestação de serviços de
adaptação de predio para instalação
do escritórios local da EMDAGRO na
cidade de Canindé de São
Francisco/SE, localizado à Rodovia
SE 230 ín conforme disposições no
projeto básico (anexo I) do Edital.

0l Unid

RS r38í28óe

TOTAL RS 138,,128óe

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇOES PARA PAGAMENTO

6.1 . O pagamento seÉ efetuado com base na medição conforme estabelecido no projeto básico, cuja

liquidação da despes4 será por meio de credito em conta corrente indicada pelo(a) CONTRATADO(A) no

prazo de até 30 (tnnta) dias consecúivos, mediarÍe a apresentação de Nota Fiscal/Iatura e documentos fiscais

legalmente exigiveis e devidamente atestados pelo Setor responsável pelo recebimento na CONTRATANTE, e

sem que haja incidência dejuros ou correção monetária.
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GOVERNO DO ESÍADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA E DESEWOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE DESENVoLVIMÊNTo AGRoPECUÁRIo DE SERGIPE
6.2. PaÍa fazer jus ao pagâmenlo de que trata o item anterior, da) CONTRATADO(A) deveÉ

apresentar, juntamente com o documento de cobranç4 perante o FGTS e certrdões negativas de débitos perante

as Fazendas estadual e municipal.

6.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte d(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 nâo será devida atualização financeira"

6.4. Não haveni sob hipotese algum4 pagamento antecipado.

6.5. No caso de airáso de fngâmento, sená úilizado, pa'a atualização do valor, o lndice Nacionat de

Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

6.7. A CONTRATANTE nâo se responsabiliza por despesas efetuadas que nâo estejam dentro das

especificações do objeto, estabelecidas no item 5. I deste instrumento.

cLÁusuLA súTrMA - DAs oBRrcAçÔns oes renrns

7. L São obrigações da CONTRATANTE

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

instrumento;

b) Promover a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contralado;

c) Fiscalizar para que' durante a vigência do conúato, sejam mantidas as c.ondições de habilitação

e qualificação exigidas no Edital n" 1912022;

d) Aplicar as penalidades pertinentês por descumprimento do pactuado neste ContÍato;

7.2. Sâo obrigações dda) CONTRÂTADO(A):

a) Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento do presente contrato, todas as cláusulas

constantes deste instrumento e no Edital n" 1912022;

7.3. É de responsabilidade exclusiva e integral do (a) CONTRATADO(A) a utilização de pessoal para

a execução do objeto, beÍn como os encaÍgos trabdhistasi prcvidenciários, sociais, fiscais e comerciais

resultantes de ünculo empÍegâticio, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderâo ser transferidos
pam a CONTRATANTE.

CLÁUST]LA oITAvA - DÂS INCIDÉNCIAS FISCAIS

8. L Os tributo§, emolumentos, contribuições fiscars e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos,

em decorrência diraa ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte,

assim definrdo na Norma Tributána.

8.2. Ao aceitaÍ os termos deste Credenciamento, o(a) CONTRATADO(A) declara haver levado em conta

os úibutos, emolumentos, contribuiçôes fiscais e paraÍiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas

incidentes sobre o objeto do presente Contrato, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa

avaliação.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÊRGIPE
SECRETARIA DE ESTAOO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução contÍatual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Hugo Monteiro Rocha, especialmente

designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no aÍt. 67, M l*i Federal n'
8.66óll993, doravante denominado simplesmente de GESTOR

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10. I . Pela inexecução total ou parcial do objeto estipulado neste Contrato, conforme o caso poderá ser

aplicado ao CONTRATADO(A) as seguintes sanções, garantida a previa defesa:

a) Advertência;

b) Multa de Q3% (zem vírgula três por cento) ate o máximo de lE/o (dez por cento), sob o valor

do contÍato, em decorÉncia do descumprimento do objeto contratual injustificadamente;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contÍatar com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo Públlca.

1O.2. GaÍantidos o contÍaditôrio e a ampla dcfesa, ensejam o cancelaÍn€nto do credenciaÍncnto do(a)

CONTRATADO(A):

â) Não aceitâr os teÍmos das especificaçôes do objeto, conforme descrito na Cláusula Quinta deste

Contrato, salvo motivo plenâmente justificado;

b) Comportar*e de modo inidôneo;

c) Fizer declaração falsa;

d) Cometer fraude fiscal.

e) Falhar ou fraudar no fomecimento do objeto.

10.3. A multa prevista na alínea "b" do item 9.1 deste instnmrento poderá, a criterio da Administraçào,

ser aplicada isolada àu conjuntâmente com outÍrs sanções, a depender do grau da infraçâo cometida pelo(a)

CONTRATADO(A).
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DÉSENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE DESENVoLVIMENTo AGRoPECUÁRIo oE SERGIPE

10.4. Quando aplicad4 a multa deveÉ ser paga espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis ou seÍ deduzida do valor correspondente ao valor do serviço, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, aind4 cobrada judicialmente, a criêrio da CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I l. L O(a) CONTRÂTADO(À) é respons'ivel pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado
ou a inverdade das informa@s nele contidas implicarií a imediata rescisão do presente contÍato, sem pÍejuím
das demais sanções cabíveis.

1 1.2 A rescisâo do referido Contrato, a pedido do(a) CONTRATADO(A), somente se dará em face de
motivojusto decorrente de fato superveniente e aceito pela CONTRATANTE.

I 1.3. Da contagem dos prazos estabelecidos neste Conüato, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expredientes da CONTRATANTE.

I 1.4. O resumo deste Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe

I L5. Os casos omissos serâo decididos pela CONTRATANTE, em conformidade com as disposiçôes
constantes do Edital n" l9/7Q22 e das normas legais aplieriveis ao caso.

CLÁUSLTLA DECIMA SEGI.]NDA _ DO FORO

12.1 Fica eleito o foro de ARACAJU, Comarca da Capital do Estado de SERGIPE, para dirimir
qualquer dúvida ou contestaçâo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renuneiando-se
expressamente a qualquer outÍo, por mais privilegiado que seja

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

Aracaju/SE, 16 de dezembro de 2022

lP
JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO

RepÍesentante da ContÍatante
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GENILDO MONTALVÃO DE OLII'EIRA

Representante da Contratada
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SO LIVEIRA
Contralante
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