
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECREIARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

CoNTRATO N". 13/2021

Contrato n". 1312021 firmado entre a EMDAGRO -
Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe
e a Empresa LABCLIN LABORATORIO E
CLINICA LTDA.

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

DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, pessoa jurídica

de Dirc'ito Privado. inscrita sob o CNPJ no 13.108.29510001-66, com sede na Avenida Dr. Carlos

Itodrigues da Cruz, s/no, Centro Administrativo Governador Augusto Franco, AracajúSE,

representada neste ato por seu Diretor-Presidente JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO,

brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do CPF n' 141.215.654-87, residente e

domiciliado na Rua Antônio Oliveira Freire Piúga, n" 563, Bairro Atalaia, AracajúSE, e Diretor

Administrativo e Financeiro, Sr. ANDERSON SOUZA DE OLMIRA, inscrito no CPF sob o

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

capital, denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro LABCLIN

LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ

n" 04.561.875/0001-13, com sede na rua Siqueira de Menezes, n.o 402, Centro, Município de

Capcla, fistado de Sergipe, CEP 49.700-000, representada neste ato pelo sócio administrador, Sr.

JÂNlO LEITII BARROS, brasileiro, maior, solteiro, biomédico, empresário, portador do

CPF/MI'- n" 532.283.915-15, residente e domiciliado na Rua Promotor Arquibaldo Mendonça, no

588, Baino Suissa, CEP 49050-650, AracajúSE, doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, para celebrarem o presente contrato, de acordo com a Lei n". 13.303/2016 e

sua legislação suplementar, parecer jurídico n' 45.2021 e regendo-se pelas cláusulas e condições

seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de

serviços de medicina e segurança do trabalho, especificamente paru realizaçáo de exames
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GOVERNO DO ESTAOO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESÍADO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DÉSENVOLVIMENIO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

médicos admissionais e demissionais, exames laboratoriais complementares para o

atendimento às Normas Regulamentares, do Ministério do Trabalho e Emprego.

pleno

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão prestados conforme descrição do Termo de Referência, integrante a

este instrumento independente de transcrição, bem como, de acordo com o disposto na cláusula

quinta deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO

O valor total do contrato é de R$ 3.189,78 (três mil e cento e oitenta e nove reais e setenta

e oito centavos).

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

c()nta corrente indicada pela CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos,

mediante a apresentação de Nota Fiscal,/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável

pelo recebimento da EMDAGRO, contra apresentação de nola fiscal de execuçào de acordo com

termo de referência, sendo a última após relatório final.

§ 20 - Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente

com o documento de côbrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro

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

§ 3o - Neúum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver pendência

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

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

§ 5" - O preço será fixo e irreajustável.

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

nrcncionado no c(tput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência de 06 (seis) meses, com início a partir da data de

emissão da nota de empenho, podendo ser pronogado, nos termos do art. 71, da Lei 13.303/16

ou ser rescindido, a qualquer tempo, por interesse da administração pública.
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cLÁusuLA eUINTA - DA ExECUÇÂo no coNrRa,ro
Os serviços serão prestados em conformidade com condições definidas no Termo de

Referôncia.

§ 1o - O seu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto na Lei 13.30312016;

§ 2" - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a

responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES

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

a) Indicar o profissional que realizará os serviços de Medicina do Trabalho, com os

papéis definidos no Termo de Referência.

b) Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pelos serviços

executados, zelando pela ordem e qualidade de sua execução

c) Exercer efetiva fiscalização dos serviços contratados, para que os mesmos sejam

executados nos prazos previstos e de acordo com todas as exigências acordadas;
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CLÁUSULA SEXTA . DoTAÇÃo ORÇAMENTÁRIA

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

orçamentária abaixo especifi cada:
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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

d) Entregar no prazo máximo de l0 (dez) dias úteis os servigos contratados, contados

a partir da emissão da ordem de seruiços;

e) Responsabilizar-se pelas despesas de embalagens, seguros, transportes, fretes,

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes das prestação e entrega

dos serviços

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

a) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para

execução de serviços referentes ao objeto deste instrumento, quando necessiirio.

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

(IONTRATADA, com relação ao objeto.deste contrato.

c) Assegurar-se da boa prestação e qualidade dos serviços prestados;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS

Pelo atraso injústificado 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:

I - advertência;

II - Multa de 0,3 Yo (zero vírgula três por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso

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

III - rnulta de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de

inu\ccuçào total do mesmo:

. IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

Independentemente de notificações oü interpelações judiciais .ou extrajudiciais,

constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas as situações previstas nos

incisos I a IV, art.81, da Lei Federal n'. 13.303/2016:
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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

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

administrativa, a Juízo da Contratante, sem que caiba à CONTRATADA qualquer ação ou

interpelação judicial.

§ 2' - No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATANTE fica obrigada a comunicar tal

decisâo à CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 3" - Na oconência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus recairá

sobre a CONTRATANTE em virtude desta decisão.

cLÁusuLA DÉcrMA - DA LEcrsLAÇÁo ApLrcÁvEL À BxncuÇÃo no
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS

O piesente Contrato fundamenta-se:

I - nas determinações da Lei n." 13.303/2016 e nos termos da DY149912021;

II - nos preceitos do Direito Público;

III - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do

Direito Privado.

PARÁGRAFO 'UNICO - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem

necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, Iavrando-se, na

ocasião, Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE publicará, no Diririo Oficial do Estado, o extrato do presente

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados nos §§

I " a 8', do art. 81 , da Lei 13.303/2013, devidamente comprovados.

§ l' - A CON fRATADA tica obrigada a aceilar, nas mesmas condições contratuais, os

. acrescirnus e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre o

valor inicial atualizado do contrato. E neúum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite

estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as parted.
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO OA AGRICULTURA DESENVOLVIIVIENTO AGRARIO E DA PESCA

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA

FISCALIZAÇÃO

Fica designada a servidora Maria Geracilda Souza Sobral, assistente social, R.G. 423,414

SSP/SE, CPF 236.559.255-49, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da

execução do presente conúato.

§ 1" - A fiscalização compete, entre outÍas atribuições, veriÍicar a conformidade da

execução do Contrato com as norrnas especificadas, se os procedimentos são adequados para

garantir a qualidade desejada.

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

contratuais.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA. DO FORO

As partes Contratantes elegem o Foro da Capitat 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 testemuúas

abaixo.

AracajúSE,22 de setembro de 2021

.'EFFE DE CAIIVALHO ANDERSON6 UZl\DF, OLIVEIRA
D MDAGRO Diretor Adm. e Financeiro da EMDAGRO

?kMk,
Sócio da Contratada

TESTEMUNHAS:

| - )Jr49!4 üa)^4*b"..r.v,
,

cPF: el u xEq ç15b3
cPF: 065 1)e - S85-J5
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