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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO OE SERGIPÊ

CoNTRATO Ne0712022

Contrato ne 07 /2022 firmado entre a

Empresa de Desenvolvimento Agropecuário
de Sergipe - EMDAGRO e a Empresa LS

Serviços e Locações.

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

DESENVOTVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, PESSOA JUrídiCA dE dircitO

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

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

representada neste ato por seu Diretor-Presidente sr. JÊFFERSoN FElrozA DE CARVALHo,

brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do CpF ne L4L.Zt5.6S4-gj, residente e

domiciliado na Rua Elisio Azevedo, np 248, Bairro Suissa, Aracaju/SE, e pelo Diretor

Administrativo e Financeiro, Sr. ANDERSON SOUZA DE OL|VEIRA, inscrito no CpF sob o n.s

019.236.905-90 e portador do RG n.e 3.048.080-9 SSP/SE, residente e domiciliado nesta capital,

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a Empresa [S Serviços e

Locaçôes, inscrita no CNPJ sob o ns 22.100.985/0001-60, situada na Rua do Grupo s/n, Santana

de São Francisco/SE, neste ato representada pelo Senhor G|LBERTO DE OUVEIRA SANTOS,

brasileiro, portador do CPF ns 101.980.128-02 e RG ne 3.986.301-8 SSp/SE, residente e

domiciliado à Rua Jackson de Figueiredo, ns 179, Bairro Centro, CEP:49980-OOO, Neópolis/SE

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com fundamento na Lei ne 13.303/2016

e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

cúUsULA PRIMEIRA _ Do oBJETo

O objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para adaptação da

área para instalação da Sala de Classificação de Sementes da EMDAGRO, imóvel situado à Av.

Carlos Rodrigues da Cruz, s/n, Bairro Capucho, no município de Aracaju/SE, conforme Projeto

Básico da lavra do Engenheiro Hugo Monteiro Rocha, que integra a este independente de

transcrição.
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cúusuLA SEGUNDA - Do pREço E DAs coNDtçôEs DE PAGAMENTo

O preço estimado global para prestação dos serviços ora contratados é de

RS 25.100,22 (vinte e seis mil e cem reais e vinte e dois centavos).

§1e - O pagamento será efetuado mediante apresentação da fatura, nota fiscal e

certidões de regularidade fiscal da contratada com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

§ 3e - Todos os documentos de cobrança deverão ser apresentados no protocolo

Geral da CONTRATANTE, encaminhados através de ofício específico.

§ 5c - Os documentos de cobrança não aprovados, serão devolvidos com os

respectivos indicativos de correções a serem efetuados e, neste caso, a data de sua

reapresentação será a de início para nova contagem de prazo que disporá o Departamento,

para efetuar o pagamento;

§ 69 - Havendo atraso de pagamento as partes farão pactuar atualização financeira

dos valores a serem pagos, obedecendo à variação do lPC, entre o último dia previsto para o

pagamento e o dia da sua efetiva llquidação;
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§2e - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da

Fonte de Recurso 0270.

§ 4s - Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar, juntamente

com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o lnstituto Nacional de Seguro

Social - INSS, perante o FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipal.
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§ 7e - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência

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

CúUSUIÁ TERCEIRA - Do PRAzo

O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados

da emissão da Nota de Empenho.

§ le - O prazo de início de reparos de quaisquer Falhas deve ser de, no máximo,

03 (três) dias úteis, contado da notificação à CONTRATADA, que poderá ser por e-mail ou

ofÍcio;

§ 2e - o prazo para concrusão do reparo é de 05 (cinco) dias úteis contados do

início do reparo. caso se verifique a necessidade de um tempo maior para conserto ou

substituição de equipamento, a CoNTRATADA deverá fornecer outro equipamento

equivalente para operação em caráter provisório, arcando com todos os custos de retirada,

trans po rte e instalação.

cúusuLA euARrA - DA DorAçÃo oRçAMENTÁRIA

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

orçamentária abaixo especificada :

CúUSULA QUINTA - DA cEssÃo DE DIREToS

A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto do presente contrato, salvo com

autorização prévia e por escrito da CoNTRATANTE, nem poderá ceder ou dar em garântia, a

UNIDADE

ORçAMENTÁRIA

cLASTFTCAçÃO

FU NCIONAL

pRocnavtÁltca

PROJETO OU

ATIVIDADE

ELEMENTO OE DESPESA FONTE DE

RECURSO

17.301 20.606.0022 ot23 3.3.90.00 0270
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qualquer título, no todo ou em parte, os créditos decorrentes ou oriundos do presente

contrato.

cúusutA sExrA - DAs oBRtGAçôes on corurnetnon

são obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas no corpo deste contrato,

as seguintes:

a) - Responder pelos danos causados à CONTRATANTE ou a seus bens, ou ainda a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

b) - Comunicar com um mínimo de 03 (três) dias de antecedência,, solicitação por

escrito para que medições dos serviços sejam realizados;

c) - Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas

dependências da CONTATANTE;

d) - Encaminhar à unidade fiscalizadora todas as faturas relativas ao objeto

contratado;

e) - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas

resu ltantes da contratação;

f) - Reportar a EMDAGRO imediatamente qualquer falha eventualmente

identificada na especificação de equipamentos ou serviços, propondo soluções tecnicamente

adequadas;
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g) - Responder, por escrito, no prazo máximo de 4g horas, a quaisquer

esclarecimentos de ordem técnica pertinente ao contrato, que eventualmente venham a ser

solicitados pela EMDAGRO;

h) - Responsabiliza r-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria,

vez que os seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a

CONTRATANTE;

i) - Em nenhuma hipótese a contratada poderá aregar desconhecimento,

incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto,

responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses atos;

É expressamente vedada à CONTRATADA:

a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia

autorização da CONTRATANTE;

ii)

iii)

cúusulÁ sÉflMA - DAs oBRtGAçÕEs DA CoNTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas no corpo deste

Contrato, as seguintes:

a) - Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes acerca do fornecimento que

porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;
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a utilização do nome da EMDAGRO para fins comerciais ou em campanhas e

material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorização da

EMDAGRO;

a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da

COTRATANTE, durante a vigência deste contrato;

i)
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b) - Notificar, por escrito, à CoNTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições

no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção;

c) - Acompanhar e fiscarizar a execução do contrato, por um ou mais representante

(s) especialmente designado (s), nos termos do art. 67 da Lei n.s g.666/93;

d) - Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas

todas as formalidades e exigências do contrato;

e) - Prestar as informações e os esclarecimentos pertlnentes às normas internas

quanto ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA;

f) - Comunicar oficialmente à CoNTRATADA quaisquer falhas verificadas no

cumprimento do contrato;
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CúUSUTA oITAvA - DAS PENATIDADES 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:

| - advertência;

ll - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administrãção Estadual e a EMDAGRo, por prazo não superior a dois anos;

lll - 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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que a sanção aplicada com base no inciso anterior; ou

lV - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no

SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.

4e da Lei ne 70.520/2002, pelo prazo de cinco anos;
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V - Nos casos de inexecução total do objeto, garantia a ampla defesa e o

contraditório, a GoNTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento)

do valor do contrato;

Vl - A inexecução total do objeto se configurará após 30 (trinta) dias corridos do

vencimento do prazo para fornecimento dos itens, sem causa justificada.

CúUsUtA NoNA - DA REscISÃo

lndependentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, a

rescisão deste contrato se dará nos termos do art. 69, Vll, da Lei ne 13.303/2016, e conforme se

expõe:

l- Por inexecução parcial ou total do contrato:

a) - De forma unilateral;

b) - Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para as pãrtes;

c) - Por determinação judicial.

ll- Por outros motivos:

a) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos

e prazos;

b) A lentidão do seu cumprimento, levando a EMDAGRO a comprovar a

impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;

c) O atraso injustificado no fornecimento do produto;

d) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à

EMDAGRO;

e) A subcontratação total ou parcial do seu ob.ieto, a associação do contratado

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou

incorporação, não admitldas no edital ou no contrato;

f) Desatendimento das determinações regulares da EMDAGRO decorrentes

do acompanhamento e fiscalização do contrato;
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g) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

h) A dissolução da sociedade ou o falecimento do sócio da CONTRATADA;

i) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

empresa, que prejudique a execução do contrato;

j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execução do contrato.

lll - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados

lV - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a EMDAGRO

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos

causados, já calculados ou estimados.

V - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e

a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o

prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da

possibilidade da EMDAGRO adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

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

administrativa, a Juízo do 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.

cúusulÁ DÉcrMA - DA LEGtsrAçÃo ApucÁvEr À rxrcuçÃo Do coNTRATo E os cAsos

oMrssos

O presente Contrato fundamenta-se:
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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.

cúusuLA DÉctMA pRtMEtRA - DA puBLtcAçÃo

A CONTRATANTE publicará no Diário Oficial do Estado o extrato do presente Contrato

no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura.

cúusurA DÉcrMA SEGUNDA - DAS ALTERAçÕES

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no

artigo 81, da Lei 13.303/2016, devidamente comprovados.

§ 1e - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, até os limites legal previstos, calculados

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.

cúusurA DECTMA TERCETRA - Do AcoMpANHAMENTo E DA FtscALtzAçÃo
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| - No Processo Administrativo n. s 017.201.010 4Z/2O22-2 e DV 06O9/2O22;

ll - Nas demais determinações da Lei n.s 73.303/2016:

lll - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos contratos e nas disposições do
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A CONTRATANTE designa como fiscal do presente contrato o servidor HUGO

MONTEIRO RocHA, Engenheiro civil, inscrito no CREA/sE 27os991344, o qual compete dirimir as

dúvidas que surgirem no curso da execução do presente contrato.

§ 1e - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da

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

gara ntir a qualidade desejada.

§ 2e - A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades

contratuais.

cúUsUtA DÉoMA QUARTA - Do FoRo

Fica desde já eleito o Foro de Aracaju/SE, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou

questões, que por ventura venham a surgir na vigência deste contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento de Contrato em

três (03) vias de igual teor para que surta os mesmos efeitos legais, na presença das

testemunhas abaixo.

Aracaju, 10 de junho de 2022.

JEFFE ALHO
retor Preside GRO

ANDERSON S DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo e Financeiro - EMDAGRO

MD
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GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
Representante da empresa LS SERVTçOS E LOCAçôES

TESTEMUNHAS:

1e-
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