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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

Página 1 de 11
Centro Administrativo Gov. Augusto Franco – BR 235, Km-4 – Aracaju/SE CEP 49.080-510

Fone: (0xx79) 3234-2601

CONTRATO Nº. 09/2022

Contrato nº. 09/2022 firmado entre a EMDAGRO –

Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe e

a Empresa UNIVERSO TÉCNICO EIRELI.

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

DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE – EMDAGRO, pessoa jurídica de Direito

Privado, inscrita sob o CNPJ nº 13.108.295/0001-66, com sede na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº,

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 nº 141.215.654-87, residente e domiciliado na Rua Antônio Oliveira Freire Piuga, nº 563, Bairro

Atalaia, Aracaju/SE, e pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA,

inscrito no CPF sob o n.º 019.236.905-90 e portador do RG n.º 3.048.080-9 SSP/SE, residente e domiciliado

nesta capital, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro UNIVERSO TÉCNICO

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº. 32.301.203/0001-04, com sede na Rua

José Roberto Calazans Costa, nº 767, Bairro Lot. Olimar, Barra dos Coqueiros/SE, representada neste ato pelo

Sr. JHONAS VITOR ARAÚJO SANTOS, brasileiro, nascido em 24/08/1997, Empresário, portador do CPF

nº 018.992.165-02 e RG nº 3.561.790-0 SSP, residente e domiciliado na Av. José Vicente de Almeida, nº 150,

casa B30, Bairro Aruana, Aracaju/SE ou Tv. Do Farol, nº 45, Bairro Aeroporto, Aracaju/SE, doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, para celebrarem o presente contrato de acordo com a Lei nº.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em
158 (cento e cinquenta e oito) aparelhos de ar condicionado instalados no Edifício Sede da Empresa de
Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, localizado no município de Aracaju/SE, bem como
nos escritórios locais e regionais, situados nos municípios do estado de Sergipe, cuja execução se dará
conforme disposições constantes no Termo de Referência (anexo I) do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1- O presente Contrato fundamenta-se:

a) Nas determinações da Lei 13.303/2016, especialmente o artigo 30, I, da Lei n°
13.303/2016 e no artigo 50 do Regulamento Interno de Licitações e Compras da
EMDAGRO;

b) No Parecer n° 23/2022 da Assessoria Jurídica da EMDAGRO;
c) No Edital do Pregão Eletrônico n° 4/2022;
d) Nos preceitos do Direito Público;
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e) Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições
do Direito Privado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1- Este Contrato tem prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da nota de
empenho podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a
critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1- As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária abaixo

especificada:

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO
PROJETO OU
ATIVIDADE

ELEMENTO DE
DESPESA

FONTE DE
RECURSO

17.301.20.122.0037 049 3.3.90.00 0270/0101

CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DOS PREÇOS A SEREM PAGOS

5.1 - As especificações do objeto do presente contrato e respectivos preços a serem pagos pela
CONTRATANTE são os seguintes:

OBJETO QUANT UNID
TOTAL
R$

Constitui objeto deste contrato a
contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de
manutenção preventiva, corretiva,
instalação e desinstalação de
aparelhos de ar-condicionado, do
Edifício Sede da EMDAGRO,
localizado na cidade de Aracaju/SE e
de todos os escritórios, locais e
regionais, nos municípios de Sergipe.

01 Unid

R$ 48.577,77

T  O  T  A  L R$ 48.577,77

5.2- O valor global estimado da contratação é de R$ 48.577,77 (quarenta e oito mil quinhentos e
setenta e sete reais e setenta e sete centavos, referente à prestação dos serviços de manutenção preventiva
e corretiva em 158 (cento e cinquenta e oito) aparelhos de ar condicionado.

5.3. O valor mensal estimado referente a prestação dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva em 158 (cento e cinquenta e oito) aparelhos de ar condicionado é de R$ 4.048,14 (quatro mil e
quarenta e oito reais e quatorze centavos), e no que diz respeito a aquisição de partes/peças, porém, a
contratante só pagará a contratada o que for autorizado, instalado e testado, conforme ANEXO I.

5.3. No valor global da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
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previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado com base na medição conforme estabelecido no projeto básico, cuja
liquidação da despesa, será por meio de crédito em conta corrente indicada pelo(a) CONTRATADO(A) no
prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura e documentos fiscais
legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo Setor responsável pelo recebimento na CONTRATANTE, e
sem que haja incidência de juros ou correção monetária.

6.2. Para fazer jus ao pagamento de que trata o item anterior, o(a) CONTRATADO(A) deverá
apresentar, juntamente com o documento de cobrança, perante o FGTS e certidões negativas de débitos perante
as Fazendas estadual e municipal.

6.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do(a) CONTRATADO(A),
o decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que
estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

6.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.5. No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – INPC/IBGE.

6.6. A CONTRATANTE não se responsabiliza por despesas efetuadas que não estejam dentro das
especificações do objeto, estabelecidas no item 5.1 deste instrumento.

6.7 O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE à CONTRATADA, após a realização dos
serviços contratados da seguinte forma:

I. A CONTRATADA apresentará à fiscalização para análise e aprovação boletim de medição
constatando separadamente os custos de manutenção preventiva, manutenção corretiva e/ou
outros serviços previstos no contrato;

II. Acompanhará o boletim de medição, as autorizações prévias para a realização de cada serviço
e o relatório dos serviços realizados;

III. Os pagamentos obedecerão a planilha de orçamento, exceto em casos que contenham peças
e/ou serviços não previstos, porém com autorização prévia de execução;

IV. Não haverá pagamentos fixos mensais, bimestrais ou qualquer forma de quitação e sim, de
serviços previstos realizados;

V. A CONTRATANTE efetuará o pagamento das manutenções, corretivas e/ou preventivas, em
até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação de fatura do mês vencido, após emissão do
atestado de execução satisfatória dos serviços;

VI. Caso seja necessário a utilização de peças ou qualquer item que não consta da planilha
apresentada pela CONTRATADA, a fiscalização será consultada e o serviço só pode ser
realizado após a aprovação. Para cada peça oi serviços que não constam na planilha, a
CONTRATADA deverá apresentar no mínimo três orçamentos coletados em lojas
especializadas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

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

b)  Promover a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado;

c) Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no Edital  n° 04/2022;

d)   Aplicar as penalidades pertinentes por descumprimento do pactuado neste Contrato;

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

a) Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento do presente contrato, todas as cláusulas
constantes deste instrumento e no Edital n° 04/2022;

b) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

c) Comunicar com um mínimo de 03 (três) dias de antecedência, solicitação por escrito para que
medições dos serviços sejam realizados;

d) Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
CONTRATANTE;

e) Encaminhar à unidade fiscalizadora todas as faturas relativas ao objeto contratado;
f) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes da

contratação;
g) Reportar a EMDAGRO imediatamente qualquer falha eventualmente identificada na

especificação de equipamentos ou serviços, propondo soluções tecnicamente adequadas;
h) Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem

técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pela
EMDAGRO;

i) Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

j) Em nenhuma hipótese a contratada poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas
ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por
qualquer ônus decorrente desses fatores; e

k) É expressamente vedada à CONTRATADA a veiculação de publicidade acerca deste
contrato, salvo se houver prévia autorização da EMDAGRO

l) São expressamente vedadas à CONTRATADA:

1. a utilização do nome da EMDAGRO para fins comerciais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com prévia e expressa autorização da EMDAGRO;

2. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, durante
a vigência deste contrato;

m) A empresa deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, a planilha de orçamento com
todos os preços unitários, em EXCEL ou no sistema ORSE, com os quantitativos fornecidos
pela EMDAGRO.
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7.3. É de responsabilidade exclusiva e integral do (a) CONTRATADO(A) a utilização de pessoal para
a execução do objeto, bem como os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais
resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos
para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

8.1. Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos,
em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte,
assim definido na Norma Tributária.

8.2. Ao aceitar os termos deste Credenciamento, o(a) CONTRATADO(A) declara haver levado em conta
os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas
incidentes sobre o objeto do presente Contrato, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Hugo Monteiro Rocha, especialmente
designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº
8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto estipulado neste Contrato, conforme o caso poderá ser
aplicado ao CONTRATADO(A) as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

a) Advertência;

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) até o máximo de 10% (dez por cento), sob o valor
do contrato, em decorrência do descumprimento do objeto contratual injustificadamente;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.2. Garantidos o contraditório e a ampla defesa, ensejam o cancelamento do credenciamento do(a)
CONTRATADO(A):

a) Não aceitar os termos das especificações do objeto, conforme descrito na Cláusula Quinta deste
Contrato, salvo motivo plenamente justificado;
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b) Comportar-se de modo inidôneo;

c) Fizer declaração falsa;

d) Cometer fraude fiscal;

e) Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

10.3. A multa prevista na alínea “b” do item 9.1 deste instrumento poderá, a critério da Administração,
ser aplicada isolada ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo(a)
CONTRATADO(A).

10.4. Quando aplicada, a multa deverá ser paga espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis ou ser deduzida do valor correspondente ao valor do serviço, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobrada judicialmente, a critério da CONTRATANTE.

10.5. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contado da notificação administrativa ao CONTRATADO(A), sob pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. O(a) CONTRATADO(A) é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado
ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata rescisão do presente contrato, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.

11.2. A rescisão do referido Contrato, a pedido do(a) CONTRATADO(A), somente se dará em face de
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CONTRATANTE.

11.3. Da contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes da CONTRATANTE.

11.4. O resumo deste Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe.

11.5. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, em conformidade com as disposições
constantes do Edital n° 04/2022 e das normas legais aplicáveis ao caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1 Fica eleito o foro de ARACAJU, Comarca da Capital do Estado de SERGIPE, 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/SE, 1º de julho de 2022.
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JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA
Representante da Contratante Representante da Contratante

JHONAS VITOR ARAÚJO SANTOS
Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:

1º - ___________________________________CPF:_______________

2º - ___________________________________CPF:_______________
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ANEXO I

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT
PREÇO

UNIT VALOR TOTAL (%)
01 MANUTENÇÃO 1.286,52 13,12
01.001 Equipamentos de Apoio à Produção un 1,00 847,24 847,24 8,65
01.002 Equipe Dirigente un 1,00 439,28 439,28 4,47
02 MÃO DE OBRA 395,58 4,00
02.001 Engenheiro eletricista h 1,00 146,06 146,06 1,49
02.002 Eletricista h 1,00 17,32 17,32 0,18
02.002.001 Servente com encargos complementares h 1,00 20,15 20,15 0,20
02.002.002 Ajudante de eletricista h 1,00 12,18 12,18 0,12

02.002.003
Ajudante especializado com encargos
complementares h 1,00 23,94 23,94 0,24

02.002.004
Motorista de veículo leve com encargos
complementares h 1,00 25,92 25,92 0,26

02.002.005 Encargos Complementares - Eletricista h 1,00 4,26 4,26 0,04

02.002.006
Auxiliar de serviços gerais com encargos
complementares h 1,00 21,04 21,04 0,21

02.002.007
Diária de técnico dentro estado de Sergipe
com pernoite un 1,00 120,40 120,40 1,22

02.002.008

Deslocamento de Equipe Técnica
(Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por
veículo - Rev 01 km 1,00 4,31 4,31 0,04

03 PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 8.645,11 82,88

03.001
Remoção e reinstalação de ar condicionado
tipo Split un 1,00 153,47 153,47 1,56

03.002
Remoção de caixa pre-moldada de concreto
para ar condicionado un 1,00 17,38 17,38 0,18

03.003
Tomada para ar condicionado, tipo arstop,
com disjuntor b-ipolar 30a, embutida un 1,00 98,73 98,73 1,00

03.004
Bandeja metálica para suporte externo de
aparelho de ar condicionado m2 1,00 1.042,55 1.042,55 10,60

03.005

Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24,
para ar condicionado. Fornecimento,
montagem e instalação m 1,00 209,34 209,34 2,13

03.006

Tubo em cobre flexível, dn 1/4?, com
isolamento, instalado em ramal de
alimentação de ar condicionado com
condensadora individual   fornecimento e
instalação. af_12/2015 m 1,00 39,82 39,82 0,40

03.007

Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com
isolamento, instalado em ramal de
alimentação de ar condicionado com
condensadora individual ? fornecimento e
instalação. af_12/2015 m 1,00 69,31 69,31 0,70

03.008

Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com
isolamento, instalado em ramal de
alimentação de ar condicionado com
condensadora individual ? fornecimento e m 1,00 87,34 87,34 0,89
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instalação. af_12/2015

03.009

Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com
isolamento, instalado em ramal de
alimentação de ar condicionado com
condensadora individual ? fornecimento e
instalação. af_12/2015 m 1,00 106,90 106,90 1,09

03.010
Centro arstop p/ ar condicionado, c/ placa
siemens ou similar - 220V un 1,00 23,05 23,05 0,23

03.011
Instalação de condicionador de ar tipo bi-
split, 2x12000 btu un 1,00 1.116,75 1.116,75 11,36

03.012
Instalação de condicionador de ar tipo bi-
split, 2x18000 btu un 1,00 1.364,92 1.364,92 13,88

03.013
Perfil Aço, TDC, para sistema de
flangeamento em ar condicionado m 1,00 85,19 85,19 0,87

03.014
Suporte metálico para condicionador de ar
tipo split de 18.000 BTU par 1,00 89,15 89,15 0,91

03.015

Tubo de espuma de polietileno expandido
flexível para isolamento térmico de
tubulação de ar condicionado, agua
quente,dn 1 1/2", e= 10 mm m 1,00 5,47 5,47 0,06

03.016

Tubo de espuma de polietileno expandido
flexível para isolamento térmico de
tubulação de ar condicionado, agua
quente,dn 1 1/4", e= 10 mm m 1,00 5,30 5,30 0,05

03.017

Tubo de espuma de polietileno expandido
flexível para isolamento térmico de
tubulação de ar condicionado, agua
quente,dn 1 1/8", e= 10 mm m 1,00 3,73 3,73 0,04

03.018 Gás R410 A kg 1,00 79,00 79,00 0,53
03.019 Gás refrigerante R22 kg 1,00 68,00 68,00 0,46

03.020
Capacitor para motor de ventilador do ar
condicionado un 1,00 18,00 18,00 0,09

03.021 Capacitor duplo para ar condicionado split un 1,00 32,12 32,12 0,33

03.022
Capacitordo compressor par ar
condicionado un 1,00 49,40 49,40 0,50

03.023 Capacitor de partida para ar condicionado un 1,00 40,25 40,25 0,41
03.024 Filtro Secador DML 165 - 5/8" Rosca un 1,00 92,72 92,72 0,94
03.025 Filtro Secador Duplo com válvula un 1,00 28,29 28,29 0,29

03.026
Filtro Secador 1/4" - 3/16" com rabicho e
Sílica un 1,00 11,79 11,79 0,12

03.027 Filtro para Ar condicionado un 1,00 185,00 185,00 1,88

03.028

Duto em chapa de aço galvanizado nº. 22,
para ar condicionado. Fornecimento,
montagem e instalação m 1,00 100,28 100,28 1,02

03.029

Duto em chapa de aço galvanizado nº. 26,
para ar condicionado. Fornecimento,
montagem e instalação m 1,00 90,48 90,48 0,92

03.030

Duto em chapa de aço preta nº. 16, para ar
condicionado. Fornecimento, montagem e
instalação m 1,00 124,34 124,34 1,26
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03.031

Grelha tipo veneziana, Ø = 100mm, com
caixa adaptadora - para saída de ar
condicionado - fornecimento e instalação un 1,00 34,62 34,62 0,35

03.032

Grelha tipo veneziana, Ø = 150mm, com
caixa adaptadora, para saída de ar
condicionado un 1,00 37,22 37,22 0,38

03.033
Perfil Aço, TDC, para sistema de
flangeamento em ar condicionado m 1,00 85,19 85,19 0,87

03.034

Tubo de espuma de polietileno expandido
flexível para isolamento térmico de
tubulação de ar condicionado, agua
quente,dn 7/8", e= 10 mm m 1,00 3,40 3,40 0,03

03.035
Kit de placa universal para ar condicionado
com controle remoto un 1,00 245,84 245,84 2,50

03.036 Condensador para ar condicionado split un 1,00 1.728,32 1.728,32 17,58
03.037 Serpentina de cobre para ar condicionado un 1,00 930,00 930,00 5,02
03.038 Materiais de Limpeza para Manutenções un 1,00 138,69 138,69 1,41

03.039

Projeto de Climatização com área acima de
500m² (Simples). Observação: Com
equipamentos tipo split ou aparelho de
janela. O projeto de arquitetura deverá
indicar a localização dos condensadores. m² 1,00 3,76 3,76 0,04

03.040 ENCARGOS 0,00 0,00
03.041 DESLOCAMENTOS 0,00 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 10.327,21 100,00


