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GOVERNO DO ESTAOO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE OESENVOLVII\,1ENÍO AGROPECUÁRIO D€ SERGIPE

Contrato n" 0312022

Contrato n" 03/2022 fnmado entre a EMDAGRO
- Empresa de Desenvolümento AgÍopecuário de
Sergipe e Telefônica Brasil S.A..

Instrumento de Contrato que entre si celebram de um lado a EMpRESA DE
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, PCSSOA JUrídiCA dE DirEitO
Privado, inscrita sob o CNPJ n' 13.108.29510001-66, com sede no Centro Administrativo Governador
Augusto Franco, BR 235, KM - 4, AracajúSE, representada neste ato por seu Diretor-Presidente o Sr.
TEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do cpF n.
141.215.654-87 e pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. ANDERSON souzA DE oLrvEIRA,
portador do CPF n" 019.236.905-90, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa TELEFôNICA BRASIL s/A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita sob o CNPJ n" 02.558.157/0001-62, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos
Berrini, n' 1376, Baino Cidade Moncoes, São Paulo/SP, CEP 04571-936, representada neste ato pela Sra.
cARLorA BRAGA DE ASSIS LIMA, Administradora, brasileira, casada, porradora do RG: 630.4g6
ssP/DF, inscrita no cPFÀ4F sob o n" 613.174.201-44 , com endereço comercial no SMAS Trecho 1 - Ed.
Park shopping corporate - Torre I - 1' Andar, sala 103, Guará, Brasília - DF, cEp:71215-300 e pela Sra.
PATRICIA FERREIRA TEXEIRA NETTO GRANDE, Brasileira, casada, portadora do documento de
identidade n" 287 5289, expedido pelo sSP/DF e inscrito no cpFÀ4F soB o N' 0j4.903.177-g9, com
endereço comercial no sMAS Trecho I - ED. Park Shopping corporate - Torre 1 - l. Andar, sala 103,
Guará, Brasília - DF - cEP: 71215- 300, doravante denominada simplesmente GoNTRATADA, de
acordo com a Lei n". 13.303/16, e sua legislação suplementar, RILCC, de forma subsidiária Lei 8.666/93,
dispensa presencial, processo adminishativo 017.201.0025612022-8, regendo-se pelas cláusulas e

condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços através de 50 Linhas de telefonia móvel voz
ilimitada (local e LDN) franquia de dados de 5GB, para atender nos diversos escritórios da EMDAGRO no
municípios : (Aracaju, Aquidabã, Arauá, Boquim, carira, canindé s. Francisco, cristinápolis, Estância,
Frei Paulo, Gararu, Indiaroba, Itabaiana, Itabaianiúa, Itabi, Itaporanga, Japaratuba, Lagarto, Malhador,
Maruim, Monte Alegre, N. Sra. Da Glória, N. Sra. Das Dores, Neópolis, poço Redondo, poço Verde, porto

da Folha, Propriá, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, Simão Dias, Salgado, Tomar do Geru, Tobias Barreto
e Umbaúba/SE)

Av. Dr. Carlos Roddgues da Cruz, Centro Administ"ativo Gov. Augusto Franco, Bairc Capucho -
Fone: {0xr79) 3234-2602
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA FoRMA DE PRESTAÇÃo DoS SERVIÇoS



GOVERNO OO EsÍAOO DE SERGIPE
SECREÍARIA DE ESTADO OA AGRICULTURA DESENVOI.VIMENTO A6RARIO E OA P€SCA

EMPR€SA DE DESENVOTVIMENÍO A6ROPECUÁRIO DE SER6IPE

o valor mensal do contrato é de R$ 2,649,s0 (dois mil seiscentos e quarentr e nove e

cinquenta centavos)' e anual perfazendo um total de R$ 31.794,00 (trinta e um mil e setecentos e

noventâ e quatro reais). A contrâtante somente pagará à contratada pela efetiva execução dos serviços,

após liquidação da obrigação.

§ lo - O pagamento será efetuado mensalmente, após liquidação da despesa por meio de crédito em

conta corrente indicada pela contratadâ, no prazo de até l5 (quinze) dias, contados a partir da apresentâção

de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor responsável pelo recebimento da contratante,

Empresa de Desenvolvimento Agropecúrio de Sergipe;

§ 2o - Para fazerjus ao pagamento, a Contratada deverá âpresentar, juntâmente com o documento

de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e perante o FGTS

- CRF, ICMS das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio;

§ 3' - Neúum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação de

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contrahral;

§ 40 - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

§ 5" - Os preços serão fxos e irreajustáveis;

§ 6" - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no

caprÍ desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá ügência de 12 (doze) meses, entrando em vigor na data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado, nos termos do art. 71, da Lei 13.303/16 ou ser rescindido, a qualquer tempo, por

interesse da administração pública.

CLÁUSULA QUINTA - DA ExECUÇÃo Do CONTRATO

Os serviços serão prestâdos conforme descrição do Projeto Biísico, nas condições estipuladas nos
termos de referência e no projeto básico, bem como, supletivâmente, na proposta de preço.

CLÁUSULA SEXTA. DoTA .4() ()R MENTÁRIA:

Âv. DÍ. Carlos Rodrigugs da Cruz, C€ntÍo Âdminisfativo Gov. Âugusto Franco, Baiío Capudlo -
Fone: (0s79) 3231-2602
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Os serviços serão prestados em conformidade com descrição no Projeto Básico, integrante a este

instrumento independente de transcrição, e do disposto na cláusula euinta deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do PREÇo E DAS CoNDIÇÔES DE PAGAMENTO



GOVERNO DO ESTAOO DE SERGIPE
SECRETARIÂ DE ESTADO OAAGRICULTURÂ DESENVOLVIMENÍO AGRARIO Ê DA PESCA

EMPRESA OE DESENVOI-VIMENÍO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamen&iria da

EMDAGRO, que assim segue especificada:

u.o. CLAS-IFICAÇ
AO

FUNCIONAL
PROGRAMÁT

ICA

PROJETO
OU

ATIVIDADE

ELEMENTO DE
DESPESA

FONTE DE
RECURSO

r7.301 20.122.0037 3.3.90.00 070

CLÁUSULA SÉTIMA - Do DIREITo E RESPONSABILIDADE DAs PARTES

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

I) Executar o serviço objeto deste conÍato em estrita observância às disposições do Projeto
Básico e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a
seguir:

D Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e
qualiÍicação exigidas na licitação;

m) Manter atualizada toda a documentação do sistema, incluindo manual de usuário e
documentação técnica;

fD Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão para prestação completa e
eficiente dos serviços necessários à execução do objeto do contrato;

V) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, mantendo recursos técnicos e
humanos de reserva para evitar a intemrpção indesejada dos mesmos;

VD Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos
designados pela Contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe
forem solicitadas;

ril'4

:lrI

VID Responsabilizar-se pela confidencialidade, integridade e reserva dos dados da Contratante
a que tiver acesso, sob pena das sanções cabíveis;

VIII) A CONTRATADA será a única responsável pelas obrigações trabalhistas, fiscais e
tribut árias da equipe designada para prestação dos serviços;

lX) Responder perante a Contratante pela conduta dos seus empregados designados
execução dos serviços objeto do contrato;
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Av. Dr CaÍlo6 RodÍigues da Cru4 CênlÍo Âdministrativo Gov. Augusto Franco. Baiío Cap{çto -
Fone: (0xx79) 323,4-2602
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I - não mantiver a proposta injustiÍicadamente;

GOVERNO DO EsTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ÊSTADO DA AGRICULTURÂ OESENVOI-VIMENTO AGRARIO E OA PESCÂ

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPEx) Arcar com qualquer dano ou prejuízo material causado à contratante por ocasião da
execução do contÍato;

XD Responsabilizar-se pela manutenção do perfeito funcionamento do sisteÍna descrito no
anexo I, bem como pela compreensão de funcionamento do mesmo;

XII) Manter sigilo sobre os conteúdos dos processos em relação aos quais, por força do
exercicio de suas funções, veúa a ter acesso e coúecimento, ,of p.áu' 0", .*i0".
cabíveis;

A CONTRÂTANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete_se a:

I) Assegurar o liwe acesso dos empregados da Contratadâ a todos os locais onde se fizerem
necessários os serviços;

II) Efetuar o pagâmento à Contratada nas condições e preço pactuâdo, de acordo com o
estabelecido no Contrato;

Ilr)Acompanhar, fiscalizar e gerenciar a execução do contrato, devendo responsabilizar a
contratada no ato da execução pelo não cumprimento total ou parcial deste; 

'

CLÁUSULA oITAvA. DAs PENALIDADES E MULTAS

Pelo akaso injustificado na execução, do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto
pactuado, conforme o caso, a Cotrtratante poderá aplicar à ionratada as seguintes saniões, garantida a
prévia defesa:

I - advertência;

. tr 
_- 

multa de 0,5 o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de l0 % (dez por cento)
sobre o valor do Contrato, em deconência de atraso injustificado no fomecimento;

III - multa de l0%o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecuçâo total
do mesmo;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Ad.ministração pública.

Parágrafo Único - A Contratada ficará impedida de licitar e de contratar com os órgãos e
entidades pertencentes à Administração Púbtica Estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantindo o
direito prévio da citação e de ampla defesâ, enquanto perdurarem os motivos deiermiíantes dã punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:

I - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato:

@
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Av. Dr Cados Rodrigues da Cruz, Cenbo Administratvo Gov. Âr8usto Frano, Baiío Capuúo _
Fone: {0n79) 3234-2602
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EMpRESA DE DESENVotvtMENTo AGRopEcuÁRto DE SERGtpE

III - comportar-se de modo inidôneo;

IV - fazer declaração falsa ou cometer fiaude fiscal;

V - falhar ou fraudar na execução do Contrato.

CLÁUSULA NoNA - DA REsCIsÃo

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos
para rescisão do Contrato as situações previstas da iei nô 13.j03/16.

§ l' - O presente Conhato poderá ser rescindido, também, por conveniência administrativa, a Juízo
da CONTRATANTE, sem que caiba à Contratada qualquer ação óu interpelação judicial;

§ 2" - No caso de rescisão do Contrato, a Contratante fica obrigada a comunicar tal decisão àCONTRATADA, por escrito, no mínimo com 30 (rinta) dias de antecedência;

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

CLÁUSULA DÉCIMA. DOS DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada recoúece, de logo, o
direito da contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas na Lei n 13.303/2016 e Regulamento
Intemo de Licitações e Contratos da EMDAGRO.

CLÁUSTILA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃo APLICÁVEL Á ExECUÇÃo Do
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS

.l,ldllr
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O presente instrumento contrahral fundamenta-se:

I) No Processo administrativo no 017 .201.0025612022-Z;

II) Nos termos do artigo 30, caput da Lei 13.303116

III) Subsidiariamente na Lei n." 8.666/93;

I\)No Regulamento Intemo de Licitações e Contratos da EMDAGRO;

V) Nos preceitos do Direito público;

vf) supletivamente, nos princípio da Teoria Geral dos conÍatos e nas disposições do Direito
Privado

0
Âv. DÍ. carios Roddsues da cru4 cênro Adminjsrarivo 
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EMPRESÂ oE DESENvoLvIMÊNTo AGRoPEcUÁRIo DE SERGIPE

Parágrafo Único - os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em

decorrência deste contrato, serão acordados entre as paÍes, lawando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

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 modatidade de licitação e de seu

número de referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ - DAs ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do ACoMPAIIHAMENTo E DA FISCALIZAÇÃo

Na forma do que dispõe a Lei n" 13.303/2016 c/c aÍt. 125 do RILCC, a CONTRATANTE designa

José Carlos de Andrade, Chefe da Assessoria de Tecnologia da Informação, portador do CPF/MF n"

155.442.49544, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará

ciência à EMDAGRO.

§ l'- À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do

Contrato com âs noÍrnas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade

desejada;

§ 2' - A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuâis

Av. Dr. Cafus RodÍigues da Cruz, Cenbo Âdminishati'ro Gov. Áuguslo Franco, 8aiflo CapudE -
Fone: (0xr79) 323,1-2602
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃo

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 81, dâ

Lei 13.303/16, devidamente comprovados.

§ 1" - A Contratada Íica 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' - Neúum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo

as supressões resultantes de acordo celebrâdos entre as pârtes.



Av. Dr CaÍlos Rodrigues da Cruz, Cenlro Adminisfatjvo Gov. Augusto Franco, Baiío Capucho _
Fooe: (0D(79) 3234-2602
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CLÁUSULA DÉCIMA QTIINTA - Do SIGILO

Os partícipes obrigam-se a manter sob o mais estrito sigilo os dados e infonnações sigilosas
(assim consideradas as protegidas por sigilo legal e cuja restrição de acesso esteja preüsta nos termos da
Lei n" 12.527/11 e da Lei n' 13.709/2018 - Lei Geral de proteção de Dados pessoais - LGpD),
eventualrnente compartilhados na vigência deste Acordo de cooperação, vedada a sua comunicação a

terceiros, seja direta ou indiretamente, sob pena de responsabilidade por violação de sigilo legal, conforme
normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - Do COMPARTILHAMENTO DE DADoS

É facultado o compartilhamento com outros órgãos de controle, quanto ás informações e dados
gerados por meio dos processos preditivos apontados, respeitando-se o disposto na Lei n. 13.709120g - Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGpD.

Parágrafo Único: O compartilhamento de que trata esta cláusüa deverá ser estabelecido por
outros acordos de cooperação técnica, em que sejam previstas as questões de caráter confidencial, exigindo

- se igualmente dos participantes os aspectos de confidencialidade no presente acordo descrito.

CLÁUSULA DÉCIMÂ SÉTIMA - Do FoRo

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como único competente para

dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por

qualquer outro.

E por estarem j ustos e contÍatados assinam o presente instrumento de Contrato em três (03) vias de

igual teor para que surta os mesmos efeitos legais, na presença das testemuúas abaixo.

AracajúSE, 16 de fevereiro de 2022.

PELA EMDAGRO,

JEFFf,RSO ARVALHO ANDERSON SO E OLIVEIRÂ
D dente Diretor Admini

PELO TELEFÔMCA,

e Financeiro

't0
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SECRETARIA OE ESTADO

GOVERNO DO ESÍADO DE SERGIPE
DAAGRICULTURA DESÊNVOTVIMENTO AGRARIO E DÁ PESCA

e"&> A»»V»*" I M ENro AGRoPE4ÁRro W'h** /# 6..1
CARLOTA E ASSIS LIMA PATRICIA FERREIRÁ TEIXEIRÁ NETTO GRÂNDE

Representante da ContratadaRepresentante da Contratada

TESTEMUNHAS:
p- f,4,adrPrAlf,* CPF

CPF: Ouí V ,gq 6 í5b3
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Av. Dr. Cados RodÍilues da Cruz, Centro Âdministrdlivo cov. Augusto Ftroco, BaiÍo Capudo _

Fone: (0rx79) 3234-2602


