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

EMPRESA DE DESENVoLVIMENTo AGRoPEcUÁRIo DE sERGIPE

CoNTRATO Ne.0412022

Contrato ne. O3/202L firmado entre a EMDAGRO -
Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe e
a Empresa AUDIMEC - Auditores lndependentes S/S.

CúUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo

o objeto do presente é a contratação de empresa especializada em Auditoria Externa

lndependente para prestação dos serviços de: exame do balanço patrimonial referente ao exercicio

findo em 31 de dezembro de 2027, e respectivas demonstrações contábeis (demonstrações de

resultados, demonstrações do fluxo de caixa, demonstrações das mutações do patrimônio líquido e

notas explicativas, de acordo com a legislação vigente, com emissão de relatório analítico e parecer
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Av. Dr. CÀrlos Rodrigue§ dâ Cruz, s/n" - Ctntro Àdmioistrâtivo Governâdor Augústo Frtnco, Bairro Capucho, Araca-ju/Se.

Fono: (0xx79) 32f,4-2601 f, - mâil: qâ p reraemd âero.se.sov. b r

lnstrumento de contrato que entre si cerebram de um rado a EMPRESA DE

DESENVOTVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, PESSOA JUrídiCA dE DirEitO PriVAdO,

inscrita sob o cNPJ ns 13.108.295/0001-66, com sede na Avenida Dr. carlos Rodrigues da cruz, sfne,

centro Administrativo Governador Augusto Franco, Aracaju/sE, representada neste ato por seu

Diretor-Presidente lEtrríRsoru FElrozA DE cARvAl-Ho, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo,

portador do CPF ne f47.2L5.654-87, residente e domiciliado na Rua Antônio Oliveira Freire piúga,

ne 563, Bairro Atalaia, Aracaju/sE, e Diretor Administrativo e Financeiro, sr. ANDERSoN souzÂ oE

oLlvEtRA, inscrito no cPF sob o n.e 019.236.905-90 e portador do Rc n.a 3.048.080-9 ssp/sE, residente

e domiciliado nesta capital, denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro e de outro

AUDIMEC - Auditores lndependentes s/s - Epp., pessoa jurÍdica de direito privado, constituída na

forma de sociedade simples LTDA, inscrita sob o cNpJ ne rL.254.307 /oool-35, com sede na Av.

Governador Agamenon Magalhães, ne. 2615 - Ed. Empresarlal Burle Marx - sala 1503 - Boa vista,

Recife/PE - CEP 50050-290, representada neste ato pelo Sr. pHtLLtpE DE AeUtNO PERE|RA,

brasileiro, casado, contador, sócio, portador do cpF ns 056.907.544-04, residente e domiciliado na

Rua Maria carolina, 378 - Boa viagem - Recife-pE - c1p.5Lozo-220, doravante denominada

simplesmente CoNTRATADA, para celebrarem o presente contrato, de acordo com a Lei ne.

13.303/2016 e sua legislação suplementar, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:



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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE
nos exames das peças contábeis âcima mencionadas, geradas pelo sistema de Gestão pública

lntegrada - l-Gesp, em conformidade com o Decreto n.e 2g.g30, de 16 de outubro de 2012.

CúUsuTA sEGUNDA - Do FUNDAMENTo

o presente contrato é fundamentado nos termos do processo de Dispensa presencial - Dp

n" 0479 12022 e processo administrativo 017.2O1.O4Z6L.296lz1lt-g.

CúUSUI.A TERCEIRA . Do PREço E DAS coNDIçÕEs DE PAGAMENTo

o valor global do contrato é de R§ 1g.80o,oo (dezoito mil e oitocentos reais). A
coNTRATANTE somente pagará à coNTRATADA pela efetiva execuçâo dos serviços, após liquidação

da obrigação.

§ 1'- o pagamento será efetuado após riquidação 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 atestada pelo setor responsável.

§ 2' - Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, iuntamente
com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o lnstituto Nacional do Seguro Social

- INSS e perante o FGTS - CRF, Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

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

pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência

contratua l.

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

§ 5e - O preço será fixo e irreajustável.

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

mencionado no coput desta cláusula, o Índice Nacional de preços ao consumidor - lNpc/lBGE.

CúUSUIÁ QUARTA - DA VIGÊNCIA

o presente contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de

assinatura do contrato.

Àv. Dr. Crrlo§ Rodrigües dr Cruz, s/n" - C-entro AdministrÍtivo covernador Augusto Fr.nco, Brirro Cspucho, A.I#jK"'
Fone: (0xr79) f,2J4-2601 E_mâil: e â p r e A e m d â s r o. s e. q o v. b r



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
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PARAGRAFO úttttco - o prazo para execução dos serviços, emissão e entrega do parecer e

Relatório Analítico será de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data de entrega das peças contábeis à
Empresa CONTRATADA, por meio de documento oficiar da CONTRATANTE, juntamente coma

respectiva Nota de Empenho.

cúusuu eultra - DA ExEcuçÃo oo coNTRATo

os serviços serão prestados em conformidade com condições definidas no projeto Básico.

§ 1e - o seu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto na Lei 13.303/2016;

§ 2e - o recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não excrui a

responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profiss iona l, pela perfeita execução do contrato.

§ 3s - os trabarhos serão rearizados 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 cNAl (cadastro Nacional dos

Auditores lndependentes).

UNtDADE ORçAMENTÁRtA

I AçÃO

ETEMENTO DE

DESPESA

FONTE DE

RECURSO

L7.tOL | 49 20.t22.0037 0270

cúusuLA sExrA - DorAçÃo oRçAMENTÁR|A

As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação

orçamentária abaixo especificada:

CLASSIF. FUNCIONAT

PR06RAMÁTICA

3.3.90.00

cúusurA sÉTtMA - DAs oBRtGAçÕEs

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

| - 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 excrusiva responsabiridade toda a supervisão para prestação

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

Av. Dr. Cârlo§ Rodrigues dâ Cruz, s/n' - Centro Administrativo Governedor Augusto frrnco, Bsirro Crpucho, A.I"?jlt":"'
Fonê: (0xx79) 3234-2601 E- mâil: qâ orc@emdasro.se.qov. br
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lll - Respeitar as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais

regulamentos vigentes na EMDAGRo, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde

serâo executados os serviços objeto do contrato.

lv - zelar pera boa e compreta execução dos serviços contratados, mantendo

recursos técnicos e humanos 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 - Responsabirizar-se pera confidenciaridade, integridade e reserva dos dados da

EMDAGRO, sob pena das sanções cabíveis.

vll - Pagar os sarários e encargos sociais devidos pera sua condição de única

empregadora do pessoal designado para execução dos serviços contratados, inclusive, indenizações

decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte etc., obrigando-se, ainda, ao fiel

cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhes defeso invocar a existência

deste contrato para eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o contratante.

vlll - Responder perante EMDAGRo, pera conduta dos seus empregados designados

para execução dos serviços objeto do contrato.

lx - Arcar com quarquer dano ou prejuízo materiar causado à contratante e/ou a

terceiro.

X - Emitir e entregar Parecer e Relatório Analítico no término da vigência deste

contrato.

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

l- Disponibilizar todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos

trabalhos;

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

ser executadas em suas instalações;

lll - Validar e aprovar os serviços liberados.

Av. Dr. Cârlo§ RodriSües da Cruz, s/n" - Ccntro Administrâtivo covernrdor Augusto Frânco, Bairro C.pucho, A.l"ljl"rao":"'
Fone: (0xx79) 3234-2601 E-mail: s â o r e ra e m d â e r o. s e. e o v. b r



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DES€NVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOLVIMÊNTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE
cúUsUtA oITAVA - DAs PENATIDADES E MULTAS

Pelo atraso injustificado na execução do contrato, pera inexecução totar ou parciar do
objeto pactuado, conforme o caso, a CoNTRATANTE poderá aplicar à CoNTRATADA as seguintes

sanções, garantida a prévia defesa:

l- advertência;

[ - Murta de 0,3 % (zero vírgura três por cento) por dia, até o trigésímo dia de atraso

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

lll - murta de roo/o (dez por cento) sobre o varor totar deste contrato, no caso de

inexecução total do mesmo;

lv - declaração de inidoneidade para ricitar ou contratar com a Administração

Pública;

CúUSUTA NoNA - DA REscIsÃo

lndependentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciaís, constituem

motivos para rescisão do Contrato as situações previstas as situações previstas nos incisos I a 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.

§ 2e - 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.

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

recairá sobre a CONTRATANTE em virtude desta decisão.

cúusurA DÉcrMA - DA LEGTSLAçÂo ApLrcÁvEL À rxrcuçÃo Do coNTRAro E os cAsos

oMtssos
' O presente Contrato fundamenta-se:

| - nas determinações da Lei n.p L3.303/2OL6;

Av. Dr. C.rlos Rodrigues dr CÍuz, s/n' - Cintro Admiristrativo Governrdor Àugusto Frlnco, Brirro C.pucho, Arl"?jlr"rJ":t'
Fonet (0xx79) j234-2601 f, -mâil: qâprcraemdasro,se.Éov.br
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ll - nos termos da Dispensa presencial ne 0479/ZOZ2;

lll - nos preceitos do Direito público;

rv - supretivamente, nos princípios da Teoria Gerar dos contratos e nas disposições

do Direito Privado.

PARÁGRAF, úNrco - 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.

CúUSULA DÉcIMA PRIMEIRA . DA PUBLIcAçÃo

A CoNTRATANTE pubricará, no Diário oficiar 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.

cúusurA DÉctMA SEGUNDA - DAs ALTERAçÕES

Este instrumento poderá ser arterado na ocorrência de quaisquer fatos estipurados nos s§

le a 8e, do art. 81, da Lei 73.3O3 /2013, devidamente comprovados.

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

acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o rimite regar previsto, carcurado sobre o

valor inicial atualizado do contrato.

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

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

CúUsUtA DÉcIMA TERcEIRA . Do AcoMPANHAMENTo E oA FISCATIZAçÃo

Fica designada a servidora Carmen Maria Azevedo Santos, Chefe da Coordenadoria Contábil

e Fiscal, portadora do cPF ne 119.7 49.15s49, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no

curso da execução do presente contrato.

§ 19 - À 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.

Av. Dr. carlos Rodrigues dâ cÍuz, s/n' - c-ertro-Ad,nioistrâtivo covernâdor Àugusto Frrnco, Bâirro crpucho, A.L?jXt§":"'
Fone: (0xx79) 3234-2601 [-mâit: E r p Í e aa) e m d 4 p Í o. s e . p o v . b r
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§ 2e - A ação da fiscalização não exonera a CONTR.ATADA de suas responsabilidades

contratuais.

CúUSU|Á DÉCIMA QUARTA. 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 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

abaixo.

JEFFE RVATHO ANDERSON OLIVEIRÂ

Di r-Presidente d MDAGRO Diretor Administrativo e Financeiro da EMDAGRO

pHlLLtpE DE AOUTNO Assihado de forma

p 
E RE I RA :0s 6eoi s 440 

3'un["J,!,"|\íJ 
t' t t' t'

' PEREIRA:05690754404

PHILTIPE DE AQUINO PEREIRA

TESTEMUNHAS:

1e- CPF 561 1g -25
w,65U.5 66.0à5-oq

Pqindi dej
AY' Dr' Crrlos Rodrigues dr Cruz, s/n' - Ceítro Administrâtivo Gov€rnador Augusto Frrnco, Brirro Crpucho, Aracrju/Sc.

Fon.: (0rx79) J23{-2601 E-mril: s e p r e ra c m d r s r o, s c. s o v. b r

Aracaju/SE,0L de abril de 2022.
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