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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

CoNTRATO Ne.0512022

Contrato ne. O5/2O22 firmado entre a EMDAGRO -
Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de

Sergipe e Empresa REMOLIX-Removedora de Lixo

EIRETI EPP.

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

DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁnIO Oe SERGIPE - EMDAGRO, pessoa jurídica de Direito

Privado, inscrita sob o CNPJ ne 13.108.295/0001-66, com sede na Avenida Dr. Carlos Rodrigues

da Cruz, s/ne, 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 ne L41.215.654-87, residente e domiciliado na Rua

Antônio Oliveira Freire Piuga, ne 563, Bairro Atalaia, Aracaju /SE, e , e pelo Diretor

Administrativo e Financeiro, Sr. ANDERSON SOUZA DE OtlVElRA, inscrito no CPF sob o n.q

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 lixo Eireli EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ ne.

03.895.920/0001-03, 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 ne 1.125.559 SSP/sE,

resídente e domiciliado na Rua Capitão Benedito Teófilo Otoni, ne 508, Edf. Port Saint Joh,

Bairro 13 de Julho, nesta capital, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, para

celebrarem o presente contrato de acordo com a Lei ns. 13.303/2016 e sua legislação

suplementar, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:

cúUsUtA PRIMEIRA - OO 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 projeto básico.
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cúusurA SEGUNDA - Do pREço E DAs coNDrçÕEs DE PAGAMENTo

O valor total do contrato será de RS 840,00 (oitocentos e quarenta reais), 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 credito 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 Empresâ 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 financeÍra, em virtude de penalidade ou inadimplência

contratual.

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

§ 5s - O preço será fixo e irreajustável.

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

mencionado no coput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

CúUSUtA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência até 12 (doze) meses, 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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cúusuu eurnm - ooraçÃo onçarurrurÁnra
As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação

orçamentária abaixo especificada:

cúusutI srxrA - Do DIREITo E RESPoNSABILIDADE DAs PARTES

| - 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 d a DY -0458/2O22;

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

habilitação e qualificação exigidas na licitação até o cumprimento total do contrato;

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

a) Efetuar o pagamento nas condiçôes e preços pactuados;

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

CúUSUIA SÉIMA - DAS PENATIDADES E MULTAS

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 % (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;
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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 Resolução 96.04411988, do CONTRAN.

Necessidade de coleta mensal, exceto sábados, domingos e feriados.
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cúusull ortlva - DA REsc6Ão

lndependentemente de notifícações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem

motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos incisos la lV, art.81, da Lei Federal

ns.13.3O3/2Ot6;

§ 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 (trintâ) días de antecedência.

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

recairá sobre a Contratante em virtude desta decisão.

cúUsUtA NONA. DOS DIREITOS DO CONTRATANTE Í{O CASO DE RESCISÃO

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece,

de logo, o direito do contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas na Lei ne

L3.3O3l2Üt6.

cúusutA DÉcrMA - DA tEctsLAçÃo APttúvEt À execuçÃo Do coNTRATo E os cAsos

oMtssos
O presente Contrato fundamenta-se:

| - nos termos do DV -0458/2022 que, simultaneamente:
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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 IPCA, a partir do termo inicial,

até a data do efetivo recolhimento.

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

realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido

para o cumprimento da obrigação.
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cúusuu oÉctma eRTMETRA - ol pueLtcaçÃo

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.

cúUsUtA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ATTERAçÕES

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

artigo 81, da Lei 13.303/16, devidamente comprovados.

§ 1e - O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços e compras, até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou

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

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

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

contratantes.

cúUsULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E OA FISCATIZAçÃO

A contratante designa como fiscal do presente contrato o empregado LUCIVALDO

COSTA SOUZA, CPF ns 103.5&.365-00, lotado na CODEV, 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.

§ 1e - À fiscalização compete, entre outras atribuições, veríficar a conformidade da execução do

Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantiÍ a

qualidade desejada.

§ 2e - A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidad contratua is
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a) consta m do Processo Ad m in i strativo O17 2Ol.00586 / 2O22-7 ;

b) não contrarie o interesse público;

ll - Nas demais determinações da Lei 13.303/2016, na Lei 8.666/93, Lei n"

]^O.52O/O2, 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, Íermo Aditivo.
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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.

Aracaju/SE, 04 de abril de 2022

JEFFERSO ANDERS DE OLIVEIRA

Rep re ante o

CARVATHO

ratante Represen da Contratante

or-,ufl *r[."*.Sft ,,[uh, RAGA DE DA

Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:

1e- §;,..,.r..So-L*.q S C,PF O3S1)1 3e5-)J

2e- w:65q s66'oJ5-oq
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