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

EMPRESA DE OESENVOLVIMENTO AGROPECUÂRIO DE SERGIPE

Contrato ng O2l2O22

Contrato 1e O2|ZO2Z firmado entre a

EMDAGRO - Empresa de Desenvolvimento

Agropecuário de Sergipe e VIRTUS COMERCIO

E SERVTçOS ITDA.

lnstrumento de contrato que entre si celebram de um lado a EMpRESA DE

DESENVOLV]MENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, PCSSOA JUrídiCA dC

Direito Privado, inscrita sob o cNpJ ns L3.1,0g.29s/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 FElrozA DE

CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do cpF ns t4t.2ts.6s4-
87, residente e domiciliado na Rua Antônio oliveira Freire piuga, nq s63, Bairro Atalaia,
Aracaju/sE, e , e pelo Diretor Administrativo e Financeiro, sr. ANDERSoN souzA DE

oLlvElRA, inscrito no cpF sob o n.e 019.236.905-90 e portador do RG n.s 3.04g.080-9
ssP/sE, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e de outro Empresa vtRTUs coMERclo E sERVIços [TDA, pessoa
jurÍdica de direito privado, inscrita sob o cNpJ ne. 43.640.2sVo001-43, com sede na Rua

Alm' Jaime Paulo, ne 767, Bairro santos Dumont, Aracaju/sE, representada neste ato
pelo sr. EDJoNES sANTos BARRETo, brasileiro, doravante denominada simplesmente
CoNTRATADA, para celebrarem o presente contrato de acordo com a Lei ne.

t3.3031201,6 e sua legislação suplementar, regendo-se pelas cláusulas e condições
seguintes:

cúUsUtA PRIMEIRA- Do oBJETo

Aquisição de certificado digital SSL EV a ser utilização no Sistema

vlGlAGRoPEc - sistema de Defesa vegetal, para proteger contra ataques de phishing.
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Funcionarão associados aos navegadores web, de maneira que visitantes do website

com certificado Digital possam ter confiança no acesso, onde será possível visualizar a

Barra de Endereço em Verde com Razão Social da Empresa e o país, além do cadeado

com o certificado.

cúusuLA sEGUNoA - DA FUNDAMENTAçÃo

O presente contrato é fundamentado no art. 29, inc. ll, da Lei ne l3.313l20t1
e suas alterações posteriores, bem como nos termos do processo de Dispensa de
Licitação ne. 2080 I 2021.

CúUSULA TERCEIRA - DA VIGÊrucIn oo coNTRATo

A licença terá validade de 01 ano a partir da data de entrega.

CúUSULA QUARTA - Do VALoR Do coNTRATo/DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA:

Pela perfeita e fiel execução do objeto deste contrato, o pagamento será feito em
uma única parcela no valor de RS 3.130,00,

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

UNIDADE

ORçAMENTÁRIA / AçÃO
CLASSIF.

FUNCIONAL

PROGRAMÁÍCA

ELEMENTO DE

DESPESA

FONTE

RECURSO

DE

t7.3OtO 149 20.t22.0037 3.3.90.00 027Ol0t0t

CúUSULA QUINTA - DAs oBRIGAçÕTs ons PARTES

l. . São obrigações da CONTRATANTE:

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

b) Aplicar as penalidades pertinentes por descumprimento do pactuado neste
Contrato;
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

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

a) deverá entregar o produto contratado no prazo máximo de 02 (dois) dias
corridos, contados a partir da comunicação oficial da EMDAGRO;

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

L2.1 Fica eleito o foro de ARACAJU, comarca da capital do Estado de sERGlpE,
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.

Aracaju/9E,27 de1an de 2022.

J EFFE E CARVALHO ANDERSO DE OLIVEIRA
Repr n ta nte ntrata nte Represe an a Contratante

EDJONESsANTOS 
^,.úad-caàrBgÂnnEro$o4r axss P.#m._

60 Der

EDJONES SANTOS BARRETO

Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:

1e- CPF:

CPF:

d

1('
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