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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

CONTRATO 10/2018

Contrato n'' 10/2018 firmado entre a

EMDAGRO - Empresa de 'Desenvolvimento

Agropecuário de Sergipe e a Empresa

TeleData Soluções Integradas de

Comunicação Ltda. »
\

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

DESEIWOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE -EMDAGRO, pessoa jurídica

de Direito Privado, inscrita sob o CNPJ n° 13.108.295/0001-66, com sede no Centro

Administrativo Govemador Augusto Franco, BR 235, KM — 4, Aracaju/SE, representada neste

ato por seu presidente o Sr. JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO, brasileiro, casado,

engenheiro agrônomo, portador do CPF n° 141.215.654-87, Rua Antônio Oliveira Freire Piuga,

n5 563, Bairro Atalaia, Aracaju/SE, e Diretor Administrativo SÉRGIO MURILO GUERRA SILVA,

brasileiro, casado, advogado, portador do CPF n^ 265.298.825-53, residente e domiciliado

nesta capital, devidamente autorizados pela normas estatutárias para firmarem este ajuste,

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a Empresa TELEDATA

SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA., inscrita sob o CNPJ n°

33.927.849/0001-64, com sede na Alameda das Cajazeiras 53 - Caminho das Árvores,

Salvador/Ba, representada neste ato pelo Sr. LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, brasileiro,

sócio-diretor, portador do CPF n° 484.883.728-68 e RG n° 38631349 SSP/Ba, residente e

domiciliado na Rua Praia de Orange QD 17 Lt 30, Vilas do Atlântico - Lauro de Freitas/Ba,

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo com a Lei n°. 13.303/2016 e

sua legislação suplementar, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados para

a execução de Manutenção preventiva e corretiva, nos...Sistemas Telefônicos PABX, Rede
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Telefônica e Aparelhos Analógicos, KS'S, Mesa Operadora, Aparelhos Digitais, Sistema de

Força e Banco de Baterias da EMDAGRO, em conformidade com as especificações técnicas

detalhadas constantes do Edital da Dispensa por Valor 1414/2018, integrante a este

independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

Os Serviços objeto deste contrato deverão ser executados em total observância ao

Edital, seus anexos e à proposta elaborada pela CONTRATADA, integrantes a este

instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL E DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

O preço total para prestação dos serviços ora contratado é de R$ 10.800,00 (dez mil e

oitocentos reais), com valor mensal de RS 900,00 (novecentos reais).

§ 1° O pagamento será efetuado de acordo com a proposta apresentada, após liquidação

da despesa por meio de crédito em conta corrente indicada pela Contratada, no prazo de até 15

(quinze) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo

setor responsável pelo recebimento da Contratante.

§ 2° - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o

documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social -

INSS e perante o FGTS - CRF, bem como Fazendas Federal, Estadual e Municipal e ICMS da

Fazenda Estadual do domicílio/sede da Contratada.

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

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

§ 4® - Não haverá, sob hipótese alguma, pagíuríento antecipado.
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§ 5° - Caso se faça necessária a re-apresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por

culpa da Contratada, o prazo previsto no § 1 ° reiniciar-se-á a contar da data da respectiva re-

apresentação.

§ 6® - No caso de atraso de pagamento, será utilizado para atualização do valor o índice

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

§ 7® - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, com inicio a partir da data de

emissão da Nota de Empenho, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,

conforme art. 71 e 81 da Lei n® 13.303/2016..

Parágrafo único - o prazo que trata esta cláusula, poderá ser suspenso em hipótese de
paralização da entrega determinada pelo CONTRATANTE, por motivo não imputável à
CONTRATADA, e por motivo de força maior.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste contrato deverá ser executado nos períodos e datas a serem definidas pela
CONTRATANTE, conforme especificações técnicas.

§ 1 - O recebimento do serviço será efetuado pela Comissão de Recebimento ou por
servidor responsável, que poderão solicitar junto ao fornecedor a correção de eventuais falhas
ou irregularidades que forem verificadas na execução dos mesmos.

§ 2® - O seu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto da lei 13.303/2016.

§ ̂  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional^ela^ perfeita execução do
contrato.
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CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação
orçamentária abaixo especificada:

UNIDADE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROJETO OU | ELEMENTO | FONTE DE
ORÇAMENTÁRIA PROGRAMÁTICA ATIVIDADE DE DESPESA RECURSO

20.122.0037 1012 33.90.00 0270/0101

CLAUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

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

I - efetuar a execução dos serviços, de acordo com as condições e prazos propostos, e
demais especificações do Edital;

II - manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas no procedimento de licitação que deu origem ao presente contrato, sob
pena de sua rescisão e aplicação de suas penalidades ora previstas;

in - alocar todos os recursos necessário para se obter uma perfeita prestação dos
serviços, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à contratante;

IV - responsabilizar por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da
execução do contrato, inclusive a de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer
à CONTRATANTE comprovante de quitação com os órgãos competentes;

V - Responsabilizar por eventuais multas Municipais, Estaduais e Federais, decorrentes
de faltas por ela cometidas na execução do contrato;

VI - Assumir inteira responsabilidade pelos danos que seus empregados causarem à
CONTRATANTE durante a execução do contrato, hipótese em que fará a reparação devida,
com o necessário ressarcimento em dinheiro, no prazo improrrogável de 30 dias,
independentemente de avisos ou interpelação judicial;

VII - A CONTRATADA não poderá ti-ansferir, total ou parcialmente o contrato bem
como subcontratar ainda que parcialmente a execução do seu objeto.

A CONTRATANTE, durante a vigência deste ̂ ntrato, compromete-se a;
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I — efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.
II - tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS

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:

I- advertência;

II- multa, devendo observar os seguintes limites máximos:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o

valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras
não cumprido;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
com o conseqüente cancelamento da ordem de fornecimento;

IIT impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe pelo prazo de até
05 (cinco) anos;

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação.

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,
garantido o direito prévio da citação e da 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:

I — ensejar o retardado da execução do objeto deste Contrato;

II - não mantiver a proposta, injustificadamente;

III - comportar-se de modo inidôneo; /

rV - fizer declaração falsa ou cometer ffáude fiscal;

Av. Carlos Rodrigues da Cruz s/n®, Centro Administrativo Gov. Augusto Franco teifr^apucho,
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V - falhar ou fraudar na execução do contrato

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

Independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudicial, constituem

motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos incisos I a IV, art.81, da Lei

Federal n°. 13.303/2016;

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

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

§ 2° - 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE
RESCISÃO

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada
reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no
na Lei n° 13.303/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO
DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS.

O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos da Dispensa por Valor Especial n** 1414/2018;

n - nas demais determinações da Lei 13.303/2016;

III - nos preceitos do Direito Público;

IV - supletivamente, nos princípios (da Teoria,Geral dos Contratos e nas
disposições do Direito Privado. \.
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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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Este instmmento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos
estipulados nos §§ 1° a 8°, do art. 81 da lei 13.303/2013, devidamente comprovados.

§ 1° - 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.

§ 2° - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Fica designado o servidor Gilberto Souza Nunes, Chefe da Divisão de Serviços Gerais e
Admimstração de Contratos, portador do CPF n° 103.960.125-15, devidamente credenciado, ao
qual competirá dinnnr as dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará ciência
ao credenciante.

§ 1° - A 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.

§ 2° - A ação da fiscalização não exonera a contfatada de suas responsabilidades
contratuais. /
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, com
exclusão de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as dúvidas e/ou

conflitos oriimdos de sua execução.

Assim, estando justos e pactuados, assinam as partes este contrato em 03 (três) vias de
igual teor e para um só efeito jurídico e legal, na presença das testemunhas adiante nomeadas e

assinadas.

Aracaju/SE, 29 de novembro de 2018.

JEFí^RSON FÈITOzZ de CARVALHO
Representante ida Contratante

r^pNZAGA DE OLIVEIRA
Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF:055:12MM-%
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