
Contrato no. 2012022 firmado entre a EMDAGRO _

Empresa de Desenvolvimento Agropecurârio de Sergipe

e a Empresa §ouza Dantas Construções Ltda_ ME.

Instrumento de contrato que entre si celebram de um lado a EMpR.ESA DE DEsENvoLvIMENTo
AGROPECUÁRrO DE SERGIPE - EMDAGRO, pessoa jurídica de Direito privado, inscrita sob o
GNPJ n" 13.108.29510001-66, corn sede na Avenida Dr. carros Rodrigues da cruz, s/no, centro
Administrativo Govemador Augusto Franco, Aracaju/SE, representada neste ato por seu Diretor-
Presidente JEFFERSON FErrozA DE cARvALrrO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo,
porlador do CPF n" 141 215.654-87, residente e domiciliado na Rua Antônio Oliveira Freire piuga, no
563, Baino Atalaia, AracajúsE, e, e pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. ANDERSON
souzA DE OLIVEIRA, inscrito no cpF sob o n.'019.236.905-90 e portador do RG n." 3.048.080-9
SSP/SE, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada simplesmente C6NTRATAIITE, e
de outro Souza Dantas Construções Ltda - ME, pessoajurídica de direito privado, inscrita sob o CNpJ n".
13.383.094/0001-77, com sede na Residencial Jose Dantas Filho, Número: 01, euadra A, cEp:49.670-
000, Feira Nova,/SE, representada neste ato pelo sr. LUCAS vtERA Dos SANTOS, brasileiro, portador
do cPF: 022.552.295-01 e RG: 2013022-8 sSp/SE, residente e domiciliada à Rua Antônio Joaquim
santos, no 85, centro, cEP: 49.670-000, Feira Nova./sE, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, para celebrarem o presente contrato de acordo com a Lei no. 13.303/2016 e sua
legislação suplementar, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA _ DO OBJf,TO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E OÉSCúVbr-Vrrr,ICr\rTO RURAL

EMPRESA DE DESENVoLVIMENTo AGRoPEcÚÀÀIóôÉêEÀêIpe

CoNTRATO N..20t2022

I .l - Constitui objeto deste contrato. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

1^"918?!ã:_d" empresa especiatizada para os SERVIÇOS DE RECUPÊRAÇÃO bO pnSOtO OO
ESCRITORIO LOCAL DA EMDAGRO DO MI]NCÍPIO DE PORTO DA FôLHA - SERGIPE, dE
acordo com as exigências e demais condições e especificações expressas neste Projeto Básico, demais
documentos técnicos anexos, que integra este independente di transirição.

CLÁUSULA SEGT]NDÀ - DA FI]}IDAMENTAÇÃo

2.1- O presente Contrato fundamenta-se:

a) Nas determinações da Lei 13.30312016, especialmente o artigo 29, XV, da
Lei n. 13.303/2016 e no artigo 50 do Regulamento Intemo de Licitações e
Compras da EMDAGRO,.

Centro Âdministralivo Gov. Augusto FEnco - BR 23S, Km-4 - Âracair/SE CEp 49.0g0-510
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPÊ
SÉCRETARIA OE ESTAOO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE
b) No Parecer no 106/2022 da Assessoria Jmídica da EMDAGRO;
c) No processo de Dispensa de Licitação 01812022, Processo Administrativo

0t7.201.04.57412022.
d) Nos preceitos do Dreito Público;
e) Supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos ConEatos e nas

disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA Tf,RCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1- Este Contrato tem prazo de ügôncia de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do
recebimento, pela conÍatada, da nota de empenho podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, a critério da CONTRATANTE.

cLÁusrJLA eUARTA - DorAÇÃo onÇamff.nÁnn
4.1- As despesas decorrentes desta conüatação correrão poÍ conta da dotâção orçamenúria abaixo

especificada:

CÓDIGo ORÇAMENTÁRJO
PROJETO OU
ATIVIDADE

ELEMENTO
DESPESA

DE FONTE DE
RECURSO

t1 .301.20.606.0022 0123 3.3.90.00 0l0 r

CLÁUSULA QUINTA - DAS ESPECIFICAÇOES DO OBJETO E DOS PREÇOS A SEREM
PAGOS

5.1 - As especificações do objeto do presente contnto e respectivos Preços a serem pagos pela

CONTRATANTE são os seguintes:

CLÁUSULA SEXTA- DAS CONDIçÕES PARA PAGAMENTO
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ffi,tl
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pagarnento será efetuado com base na medição conforme estabelecido no projeto básico,

ãà 
-da 

despes4 será por meio de crédito €m conta corrcnte indicada pelo(a)
6.1. o

cuja liqüdaç

TOTAL
RSQUANT LNIDOBJETO

Unid

RS 189.431,35

0l

O objeto deste contrato a

contatação de empÍesa
especializada para pÍestação de

serviços de a contrdagão de

empresa especializada paÍa os

SEiTVIÇOS DE RECUPERAÇÃO
DO PRÉDIO DO ESCRITÓruO
LOCAL DA EMDAGRO DO
MUNCIPIO DE PORTO DA
FOLHA - SERGIPE

RS 189.431.35TOTAL I
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.E.RETARTADEE.??NãT^'^f.[t]§f-it'B?t?'^?r?.r,r.NroRURAL
EMPRESA DE oESENVoLVIMENTo AGRoPECUÁRIo oE SERGIPE

LONTâTAD!(A) no prazo de até 30 (úinta) dias consecutivos, mediante a apresentação de Nota
Fiscal,/Fatura e docume os fiscais legalmente exigiveis e deüdamente atestados peio Setoiresponsívet
pelo recebimento na CONTRÂTANTE, e sem q,e haja incidência dej,ros ou correção monetárial

6.2..Pan fazer jus ao pagamento de que trata o item anterior, o(a) cONTRATADO(A) deverá
apresentar, juntamente com o documento de cobranç4 perante o FGTS e óertidões n"gutiua, àJ Jébito.
perante as Fazendâs estadual e mwricipal.

6.3. Na oconência de necessidade de proüdencias complementares por parte do(a)
CONTRATADO(A), o decurso do prazo de pagamentôs seá interrompido, reiniciando-se sua contasem apartir da data ern que estas forem cumpridas, caio em que nào será deüda at,ari-çao n"un""i"u. 

.o

6.4. Não havená1, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.5. No caso de araso de pagâmento, será utilizado, para atualização do valor, o indice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAs oBRIGAÇÕf,s DAs PARTES

7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

. a) Efetuar o pagamento ao cONTRATADO(A), de acordo com as condições estabelecidâs
neste instumento;

b) Promover a fiscalização e o acomparúamento da execução do objeto contratado;

- c) !]yaizar parâ que, durante a ügência do contrâto, sejam mantidas as condi@s de
habilitação e qualificação exigidas no Processo Administrativo n O t 7.10t.01.514/2022;

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

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

a) Cumprir, integralmente, sob pana de cancelamento do pÍesente conhato, todas as cláusulas
constantes deste insrumento e no Processo Administrativo n 017 .2O1.04.57412022;

7.3. É de responsabiüdade exclusiva e integral do (a) GONTRATADO(A) a utili-ação de pessoal
para a execução do objeto, bem como os encargos trabalhistâs, preüdenciários, sociail fiscais e
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obriga@s em neúuma hipólese poderão
seÍ transferidos para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA oITAvA - DAS INCIDÊNCTAS nsCAIS
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GOVERNO DO ESTADO DE SÉRGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA oE DESENVoLVIMENTo AGRoPEcUÁRIo DE SERGIPE
8.1. Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam

deüdos, em decorrência direta ou indiÍeta do pÍesente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, assim definido na Norma Tributrâria.

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

conta os Fibutos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as

despesas incidentes sobre o objeto do presente Contrato, não cabendo quaisquer reivindica@es deüdas a
erros nessa avaliação.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.l. A execução contratual será acompanhada e Íiscalizada pelo Sr. Hugo Monteiro Roch4 especialmente

designado paÍa este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n'
8.666/193, doravante denominado simplesmente de GESTOR .

CLÁLISULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ÂDMINISTRATIVAS

10.t. Pela inexecução total ou parcial do objao esipulado neste Contrato, conforme o caso

poderá ser aplicado ao CONTRATADO(A) as seguintes sanções, garantida a pÉüa defesa:

a) Advertência;

b) Multa de 0,3o/o (zrro ürgula ret por cento) até o máximo de lÚ/o (dez por cento), sob o

valor do conúâto, em decorrência do descumprimento do objeto contratual injustificadamente;

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

Administraçâo, por prazo não superior a 2 (dois) mos;

d) Declaação de inidoneidade para licitar ou contratar com a A&ninistração Pública

10.2. Garantidos o contraditório e a ampla defesq osejam o cürcelamento do credenciamento

do(a) CONTRATADO(A):

b) Comportar-se de modo inidôneo;

c) Fizer declaraçâo falsa;
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a) Não aceitar os t€Ímos das especificações do objeto, conforme descrito na Cláusula Quinta
deste Colaatô, salvo motivo plenamente justificado;



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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE
d) Cometer fiaude fiscal;

e) Falhar ou fraudar no fomecimento do objeto

10.3. A multa preüsta na alinea "b" do item 9.1 deste instrumento poderá, a critério da
Administração, ser aplicada isolada ou conjrmtamerte com outras sanções, a depander do grau da infraçâo
cometida pelo(a) CONTRATADO(A).

10.4, Quqndo aplicada, a multa deverá ser pagâ espontaneamente no prazo mrâximo de 5 (cinco)
dias uteis ou ser deduzitla do valor correspondente ao valor do serviço, após préüo processo
adminisÍativo, garantida a ampla defesa e o contraditório or! aind4 cobrada judicialmente, a critério da
CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA

I1.1. A CONTRATADA prestanâ garantia correspondente a 57o (cinco por cento) do valor do presente

Contrato, nos termos do art. 70 da Lei n.' 13.303/2016, em uma das segúntes modalidades:

I - caução em dinheiro ou titulos da diüda pública;
II - seguro-garantia;
III - fiança bancá,ria.

11.2. No caso de titulos da díüda públicâ, a CONTRATADA deveú comprovar sua autenticidade e valor
de mercado.
11.3. A CONTRATADA tem o prazo de l0 (dez) dias consecutivos, a partir da data dâ assinaturâ deste

Contrato, pam efetivar a pÍestação da garantia e apresentar o compÍovante Íespectivo.
11.4. A garantia será recalcúada, nas mesmas condições e proporções, sempÍe que ocorrer substancial
modificação no valor deste Contrato.
I1.5. No caso de vencimentq utilização ou recálcúo da garanti4 a CONTRATADA terá o prazo de l0
(dez) dias corridos, a contar da ocorrência do fato, para renováJa ou complementá-la.
I 1.6. A garantia seÉ liberada após a execução plena deste contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e,

quando em diaheiro, atualizada monetariamente, de acordo com a legislação em ügor.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. O(a) CONTRATADqA) é responúvel pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos docrÍnentos apÍesentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer
docrunento apÍesentado ou a inverdade das informações nele conüdas implicaní a imediata rescisão do
presente contrato, sem prejuizo das demais sanções cúíveis.

12.2. A rescisão do referido ConÍato, 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 prams estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se inicim e vencem os prams em dias de expediantes da CONTRATANTE.
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA OE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE
12.4. O resumo deste ConÍâto será publicado no Dirário Ofrcial do Estado de Sergipe

12.5. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, em conformidade com as
disposi@es constantes do Processo AdminisFativo n' 017.201.04.57412022 e das normas legars
aplicáveis ao caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Do ToRo

l3.l Fica eleito o foro de ARACAJU, Comarca da Capital do Estado de SERGIPE, para dinmir
qualquer dúüda ou contestação oriunda direta ou indireta:mente deste instrumento, renunciando-se
expÍessaÍnente a qualquer ouEo, por mais priülegiado que seja.

E por entenderem as pastes estarem justas as cláusulas contratadas, firmam o presente ContÍato
em 3 (três) üas de igual teoq abaixo assinadas.

Aracaju/SE, 19 de dezembro de 2022.

A$üi.do d. lqru diqiLl po.
JEFFÊRSON FEITOZA DE frrusoN rsroz Df

CARVALHo:I4121565497 C RvÀ!r(' r.r 21 565.a7
Oador 2022.12.19 08.5ô3ó {)3 00

JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO
Representante da Contratante da Contratante

TESTEMLNHAS

LUCAS VtEtRA DOs ãrãEãt"'**
sAt{Íoso2 2ss2 2es f=áãã.Hff

LUCAS YIf,RA DOS SANTOS
Representante da Contratada
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