
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

CoNTRATO Ne. L812022

Contrato ne. !8/2022 Íirmado entre a EMDAGRO-

Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de

Sergipe e Empresã REMO[lX-Removedora de Lixo

EIRETI EPP.

lnstrumentodecontratoqueentresicelebramdeumladoaEMPRESADE

DESENVOwTMENTO AGROPECUÁR;O 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, s/ne, centro Administrativo Governador Augusto Franco, Aracaiu/sE, representada

neste ato por seu Diretor-Presidente JEFFERSON FEITOZA DE CARVAIHO, brasileiro, casado,

engenheiro agrônomo, portador do cPF ne r47.2L5.654-87, residente e domiciliado na Rua

Antônio oliveira Freire Piuga, ne 563, Bairro Atalaia, Aracajulsq, e , e pelo Diretor

Administrativo e Financeiro, sr. ANDERSON SOUZA DE OtlVElRA, inscrito no cPF sob o n.s

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

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro Empresa REMOIIX-

Removedora de tixo Eireli EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o cNPJ ns.

o3'895.920/ooo1-03, com sede na Rua Acre, np 2.028, Bairro América, nesta capital,

representada neste ato pela sra. otlvlA REJANE DA CONCEIçÃO FRAGA DEDA, brasileira,

solteira, administradora, portador do cPF ne 662.568.605-00 e RG ns 1.125.559 SSP/SE,

residente e domiciliado na Rua capitão Benedito Teófilo otoni, ne 508, Edf. Port saint Joh,

Bairro 13 de Julho, nesta capital, doravante denominada simplesmente GoNTRATADA, 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:

cúUsUtA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada no sistema de tratamento de resíduos, para prestação

de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos infectados gerados

pelo laboratório de triagem, nas condições estabelecidas no pro.ieto básico, que integra este

contrato independente de transcrição
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cúusuLA SEGUNDA - Do pREço E DAs coNDtçÕES DE PAGAMENTo

O valor total do contrato será de R$ 11.853,60 (onze mil oitocentos e cinquenta e três reais
e sessenta centavos), dividido em parcelas mensais. A contratante somente pagará a

contratada pelos serviços que realmente forem realizados.

§ 1" - O pagamento será efetuado mensalmente após liquidação da despesa por

meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante vencedor no prazo de 30 dias

consecutivo, contados da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor

responsável pelo recebimento da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe -
EMDAGRO.

§ 2" - Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar,

juntamente 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

contratual.

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

§ 5e - O preço será fixo e irreajustávê|.

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

mencionado no copuf desta Cláusula, o Índlce Nacional de Preços ao Consumidor - lNpC/lBGE.

CúUSUIÁ TERCEIRA - oA vIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência até 12 (doze) mesês, com início a partir da

data de emissão da nota de empenho do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos do art.

71, da Lei 13.303/16 ou ser rescindido, a qualquer tempo, por interesse da administração
pública.

CúUSULA QUARTA - DA METoDotoGIA DE ExcEcUçÃo DoS SERVIÇoS:

A CONTRATADA realizará os serviços de coleta, transporte, tratamento, por meio de

incineração, e desinterdição final em local licenciado dos resíduos de serviços de Saúde dos
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GOVERNO DO ESTADO OE SÊRGIPE

SECRETARIA OE ESTADO OA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SÉRGIPE

grupos A-1, A-4 e E, uma (01) vez por mês, durante o período de vigência do contrato'

estabelecido na cláusula anterior;

O veículo a ser utilizado pela CONTRATADA deverá estar tecnicamente adequado para a

realização dos serviços, em conformidade com a Resoluçã o 96'O441t988' do CONTRAN'

Necessidade de coleta mensal, exceto sábados, domingos e feriados'

CúUSUIÁ QUINTA - DOTAçÃO ORçAMENTÁRN

Asdespesascomopagamentodoreferidoobjetocorrerãoporcontadadotação
orçamentária abaixo especificada:

CúUSUTA SEXTA. DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

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

a) Efetuar os serviços, de acordo com as condições e prazos propostos' e demais

especificações da DY -7008/2022;

b) Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de

habilitaçãoequalificaçãoexigidasnalicitaçãoateocumprimentototâldocontrato;

ll - O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

a) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

b) Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos;

CúUSUIÁ SÉTIMA. DAS PENALIDADES E MUTTAS

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá' garantida a prévia

defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções:

| - Advertência;

ll- Multa, observados os seguintes limites máximos:

al O,3 o/o (três décimos por cento) por dia' até o trigésimo dia de atraso'

sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico

de obras não cumPrido;

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não

cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente;

I
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lll - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe pelo

prazo de até 5 (cinco) anos;

lV - 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.

§ 1e o valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia

prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente' sendo

corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPC& a partir do termo inicial'

até a data do efetivo recolhimento.

§ 2e A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será

realizadaapartirdoprimeirodiaútilsubsequenteaodoencerramentodoprazoestabelecido
para o cumprimento da obriSação.

cúusulÁ olrAvA - DA REsclsÃo

lndependentementedenotificaçõesouinterpelaçõesjudiciaisouextra,ludiciais,constituem
motivos para rescisão do contrato as situações previstas nos incisos la lv, art.81, da Lei Federal

nc. 13,303/2016;

§ 1e - o presente Contrato poderá ser rescindido' também' por conveniência

administrativa,aJuízodaContratante,semquecaibaàContratada'qualqueraçãoou
interpelação iudicial.

§29.Nocasoderescisãodocontrato,acontratanteficaobrigadaacomunicârtâl
decisão à Contratada, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência'

§39.Naocorrênciadarescisãoprevistano.,caput,,destacláusula,nenhumônus
recairá sobre a Contratante em virtude desta decisão'

CúUSUIÁ NONA. DOS DIREITOS OO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

Nahipótesederescisãoadministrativadopresentecontrato,acontratadareconhece,
de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber' as medidas previstas na Lei ne'

13.303/2016.

cúUsuuDÉclMA-DAtEclstAçÃoAPLlcÁvEtÀexrcuçÃoDocoNTRAToEoscAsos
oMlssos

O presentê Contrato fundâmenta-se:

l- nos termos do OV -2OO812O22 que, simultaneamente:
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GOVERNO OO ESTADO OE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E OESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE OESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO OE SERGIPE

a) constam do Processo Administrativo OL7ZOL 03739LI2O22-3;

b) não contrarie o interesse público;

ll - Nas demais determinações da Lei 13'303/2016, na Lei 8'566/93, Lei n'

lO.52OlO2, Decretos Estaduais n'26.531/09 e ns 26.533/09.

lll - nos preceitos do Direito Público;

lV - Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas

disposições do Direito Privado.

Parágrafo único - 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.

cúUSUtA DÉCIMA PRIMEIRA. DA PUBTICAçÃO

o 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 modalidade de licitação e

de seu número de referência.

cúusutl DÉclMA sEGUNoA - DAs ALTERAçôES

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

ârtigo 81, da Lei 13.303/16, devidamente comprovados'

§1e-Ocontratadopoderáaceitar,nasmesmascondiçõescontratuais'os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços e compras, até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor iniciãl âtualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou

de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) pâra os seus acréscimos'

§ 2s - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites

estabelecidos no § 1e, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre os

contratantes.

cúUsuTA DÉCIMA TERCEIRA . DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

A contratante designa como fiscal do presente contrato a empfegada MARCELLA

BARRETO ROLLEMBERG PORTo, cPF ne 027.925.105-01, Médica veterinária, responsável pelo

laboratório de triagem da EMDAGRO, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no

curso da execução e que de tudo dará ciência ao contratante'

§ le - 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 dese,iada.

§ 2e - A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais'
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO OE SERGIPE

cúUsUtA 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 assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02

(duas) vias de igual teor e forma, para Um só efeito, a fim de que produza seus efeitos legais.

racaju/SE, 07 de novembro de 2022.

IEFF ALHO ANDERSON S DE OI.IVEIRA

contratanteRep tante da C tante Representan

lEil3illoo* o. r,o §'[í'"l',ffi :iil*
ElRELli03895920O00l03 GliGu!,ô9se2moro!

TESTEMUNHAS:

1s-

OTIVIA REJANE DA CONCEIçÃO FRAGA DEDA

Representante da Contratada

PF: 65Í..t.666.02í-oLl

o1í. q4l.O35-51
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