
GOVERNO DO ESTADO OE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DÉSENVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO OE SERGIPE

CoNTRATO Ne. 1sl2021

Contrato emergencial ne. t5/2O27 firmado entre a

EMDAGRO - Empresa de Desenvolvimento Agropecuário
de Sergipe e a Empresa JHI CONTADORES LTDA.

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

DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁR|O DE SERGTPE - EMDAGRO, pessoa jurídica de Direito

Privado, inscrita sob o CNPJ ne 13.108.295/0001-66, com sede na Avenida Dr. Carlos Rodrigues

da Cruz, s/ne, Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Aracaju/SE, representada

neste ato por seu Diretor-Presidente JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO, brasileiro, casado,

engenheiro agrônomo, portador do CPF ns L4I.2L5.654-87, residente e domiciliado na Rua

Antônio Oliveira Freire Piúga, ne 563, Bairro Atalaia, Aracaju/SE, e Diretor Administrativo e

Financeiro, ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,

portador do CPF ne 019.236.905-90, residente e domiciliado nesta capital, denominada

simplesmente CONTRATANTE, e de outro JHt CONTADORES tTD& pessoa jurídica de direito

privado, constituída na forma de microempresa, inscrita sob o CNPJ ne 4t.5O4.827 /000L-L0,

com sede na Rua Bosco Scaffs, ne 95, Bairro lnácio Barbosa, CEP:49.041-060, Aracaju, Sergipe,

representada neste ato pelo Sr. TUCAS ROCHA DA SILVA, brasileiro, solteiro, contador, inscrito

no CRC/SE 008288/0-3, inscrito no CPF/MF ne 058.704.345-80 e RG n.e 3.426.754-9 SSP/SE,

residente e domiciliado na Travessa Bahia, n.e 209, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, CEP

49.O75-llO, Aracaju, Sergipe, doravante denominada simplesmente CONTRATAD& para

celebrarem o presente contrato, de acordo com a Lei ns. 13.303/2016 e sua legislação

suplementar, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:

CúUSUTA PRIMEIRA - Do oBJETo

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços especializados em perícia

contábil e contabilidade pública, conforme descrito no Projeto Básico que integra este

independente de transcrição.
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GOVERNO DO ESÍADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOLVII\4ENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

CúUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO

O presente contrato é fundamentado nos termos do processo administÍativo ne

017.207.03369/2021-5 e do processo de lnexigibilidade de Licitação lN 0010/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA. Do PREço E DAs coNDIçÕEs DE PAGAMENTo

O valor global do contrato é de R$ 25,200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).

Perfazendo o valor mensal de RS 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) A CoNTRATANTE

somente pagará à CONTRATADA pela efetiva execução dos serviços.

§ 1" - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em

conta corrente indicada pela CoNTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir

da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável pelo

recebimento e ãtestada pelo setor responsável.

§ 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, Fazendas Federal, Estaduale Municipal.

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

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

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

§ 5e - O preço será fixo e irreajustável.

§ 6e - No caso de atraso dê pagãmento, será utilizado, para atualização do valor

mencionado no coput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/lBGE,

CúUSULA QUARTA - DA vIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data da

assinatura ou da conclusão do processo licitatório.

cúusuLA eurNTA - DA ExEcuçÃo Do coNTRATo
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE EsTADO DA AGRICULIURA DESENVOLVIMENTO AGRARIO T DA PESCA

Et\,4pRESA DE DESENV0LVtMENTo AGR0pEcuÁRt0 DE sERGIpt

Os serviços serão prestados em conformidade com condições definidas no Projêto

Básico,

§ Ie - O seu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto na Lei n.e 13.303/2016;

§ 2E - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a

responsabilidade civíl a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do

contrato.

§ 3s - Os trabelhos serão realizados de acordo com as normas Brasileiras de

Contabilidade - NBC, do Conselho Federal de Contabilidade, compreendendo as respectivas

revisões totais ou parciais, seguindo as características das áreas em exame, bem como, de

acordo está cadastrada na'CMV (Comissão de Valores Mobiliários) e no CNAI (Cadastro

Nacio na I dos Auditores lndependentes).

cLÁusuLA sExrA - DorAçÃo oRçAMENTÁRIA

As despesas com o pagamento do referido ob.ieto correrão por conta da dotação

orçamentária abaixo especificada:

UNTDADE oRçMENTÁR|A /
AçÃO

CLASSIF. FU NCIONAL

PROGRAMÁTICA

ELEMENTO DE

DESPESA

FONTE DE

RECURSO

r7.3OL I O49 20.L22.OO37 3.3.90.00 o270

cúusuLA sÉTrMA - DAs oBRTGAçÕEs

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

l- A CONTRATADA terá inteira responsabilidade sob os trabalhos executados perante a

Receita Federal do Brasil em caso de inconsistências em informações;

ll - Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão pâra prestação

completa e eficiente dos serviços necessários à execução do objeto do contrato;

lll - Respeltar as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos

vigentes na EMDAGRO, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão

executados os serviços objeto do contrato;
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE. 
SECRETARIA DE ESTADO DAAGRICULTURA DESENVOLVIV]ENÍO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

lV.- Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, mantendo recursos

técnicos e.huriranos de reserva para evitar a interrupção indesejada dos mesmos;

V - Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos

designados pelo EMDAGRO, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe

forem solicitadas;

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

EMDAGRO, sob pena das sanções cabíveis;

Vll - Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única

empregadora do pessoal designaào para execução dos serviços contratados, inclusive,

indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissôes, vales transporte etc.,

obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previde nciárias, sendo-

lhes defeso invocar a existência dêste contrato para eximir-se destas obrigações ou transferi-las

para o contratante;.

vlll - Responder perante EMDAGRO, pelá conduta dos seus empregados designados

para execução dos serviços objeto do contrato;

lx - Arcar com qualquer dano ou prejuízo material causado à contratante e/ou a

tercêiro;

x - Emitir e entregar Parêcer e Relatório Analítico no término da vigêncla deste

contrato.

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

. I - Disponibilizar todas as informações necêssárias para o desenvolvimento dos

trabalhos;

ll --Fornecer a infra-estrutura necessária para a realização das atividades que devam ser

executadas em suas instalações;

lll - Validar e aprovar os serviços liberados.
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DE EsrAr. ,:^"X:XHir";:'ir"?r'"TlJ,fi:'-ro AGRART. E DA pEscA

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

cúusulA orrAVA - DA ExEcuçÃo Dos sERVrços

A) Os serviços relativos à Perícia contábil serão executados da seguinte forma:

| - Atuar em.conjunto com os advogados responsáveis pelas demandas requerendo

"dossiê" cornpleto do processo para conhecimento dos íatos e melhor acompanhamento dos

atos processuais no que pertine ao obieto da perícia;

ll - Examinar todos os documentos necessários e ater-se ao objeto e ao lapso temporal

da perícia a ser realizada para elaborar planilha de cálculo e parecer contábil;

lll - Conhecer o objeto da perícia, a fim de permitir a adoção de procedimentos que

conduzam à revelação da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou o interessado a tomar

a decisão a respeito da lide;

lV- Estabelecer condições para que o trabalho seje cumprido no prazo estabelecido;

V - ldentificar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento da

pe ncra;

Vl - ldentiÍicar fatos que possam vir a ser importantês para a solução da demanda de

forma que não passem despêrcebidos ou não recebam a atenção necessária;

Vll - ldentificar a legislação aplicável ao objeto da perícia.

8) Os serviços relativos à Contabilidade Pública serão executados da seguinte forma:

. l. . Análise de documentos financeiros;

ll. Utilização do Sistema l-GESP;

lll. . Cadastro de solicitação de empenho, liberação, emissão e também anulação do

mesmo;

lV, Acompanhamento de liquidação;

V. lnclusão de Previsões de Desembolso e emissão de ordens bancárias;

Vl. Controle de contas a pagar e contas a receber, inclusive acompanhamento da

folha de pagamento;

Vll. Alocação de Recursos e demais atividades dentro do escopo destes serviços.
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOLVII\,1ENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

C) Os serviços relativos à Escrituração Fiscal compreendem:

| - Atualização das obrigações fiscais em caráter de urgência

D) Os Serviços relativos ao E-Social:

l- Auxiliar na implantação do E-Social na Administração Pública

cúUsUtA NoNA. oAs PENATIDADES 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:

l- advertência;

ll - Multa de O,3 % (zero vírgula três por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso

sobre o valor do Contrato em decorrência de atraso injustificado no fornecimento;

lll - rnulta. 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;

CúUSULA DÉqMA . DA REscIsÃo

lndepe ndentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais,

constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas as situações prêvistas nos

incisos la lV, art.81, da Lei Federal ne. 13.303/2016:

§ 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.

. § 2q - 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.
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GOVERNO DO ESTADO DÉ SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOLVIMENÍO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA TEGISTAçÃO APLICÁVEL À EXECUçÃO DO CONTRATO E OS

cAsos oMrssos

O presente Contrato fundamenta-se:

l- nas determinações da Lei n.e 13.303/2016;

ll : no$ termos do pr.oôesso de lnexigibilidade de Licitação lN 0010/2021;

lll - nos preceitos do Direito Público;

lV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do

Direito Privado.

PARÁGRAFo Úrutco - 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 moCalldade de licitação

e de seu número de referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAçÔES .

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados nos

§§ 1s a 8s, do art.81, da Lei n.e 13.303/2013, devidamente comprovados.

§ le - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições côntratuais, os

acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre

o valor inicialatualizado do contrato.

§ 29 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta

condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes.

LUCAS ROCHA DA
SILVA:05870434580
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CúUsUtA DÉCIMA QUINTA. Do FoRo

As partes Contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como único

competentê .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 03

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

a ba ixo.

Aracaju/SE,08 de novembro de 2021-.

JEFFER CARVALHO ANDERS DE O LIVEIRA
Diret DAGRO Diretor Administrativo e Financeiro da EMDAGRO

LUCAS ROCHA DA A"inado deforma disiràrpor LUcAs
RCaH^ DA SILVA:05870434s80

Sl LVA:0587041{§ gQ o"a*, zou r.1r.oB i3:r6,3s -03'oo

LUCAS ROCHA DA SILVA

Sócio administrador da empresa Contratada
TESTEMUNHAS:

CPF:0 6.+ ?7 L6-)
cPr: 6 54-566 01<,oq
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO A6RARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

CúUSUTA DÉCIMA QUARTA. Do ACoMPANHAMENTo E DA FISCALIZAçÃO

Fica designada a servidora IZABEL PASSOS PRADO SOUZA DOS SANTOS, Cheíe da

Coordenadoiia Finapceira, portadora do CPF ns 138.048.805-25, à qual competlrá dirimir as

dúvidas que surgirem nô curso da execução do presente contrato.

§ le - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar á conformidade da

execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para

gara ntir a qualidade desejada.

§ 2E -Á ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades

contratuais.
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