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CONTRATO N° 74/2019 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR E A EMPRESA 

FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestacdo de servicos corn fornecimento de material, sem 
vinculo empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro 
Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE, de 
outro lado a empresa FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.° 75.045.104/0001-11, situada a RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 1995 - CEP: 80040110 - BAIRRO: 
JUVEVE, CIDADE/UF: Curitiba/PR, neste ato representada pelos Senhores DARTAGNAN BAGGIO 
EMERENCIANO, Diretor Administrativo, Portador do RG 844.267 SSP/PR inscrito no CPF n° 088.855.679-91 
e Jorge Luis Monteiro de Matos, Diretor Cientifico, portador do RG n° 2.008.842.771 SSP/PR e CPF 387.677.750-
04, doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 
21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as condicOes estabelecidas na licitacdo realizada na 
modalidade Processo Inexigibilidade N° 06/2019, que fazem parte integrante dente instrumento, mediante as 
clausulas e condicoes a seguir estipuladas: 

L CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE DIAGNOSTICO E 
ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTENCAO DE 
BENEFICIOS E AMPLIACAO DA ARRECADAC `AO E DE tNDICE DE ICMS ECOLOGICO. 

PARAGRAFO UNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando 
as partes em todos os seus termos, as condicaes expressas no Processo de Inexigibilidade N° 06/2019, juntamente 
corn a pronosta da CONTRATADA. 
Item Nome clo,Sery 	o 

.. Zia 
Qonti 

e 
Uniciade ceo 

 aximo 
Preto) maxim° 
total 

1 EXECUCAO DE DIAGNOSTICO, RELATORIO 
TECNICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES 
AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR PARA OBTENCAO DE BENEFiCIOS E 
AMPLIACAO DA ARRECADACAO E DE iNDICE 
DE ICMS ECOLOGICO. 

1,00 UN 17.432,00 17.432,00 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO 

2.1. Os servicos contratados sera° realindos por execuedo indireta, sob o regime de empreitada por preco 

global. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO  

3.1. Os servicos e o fornecimento do material serdo executados conforme o Processo de Inexigibilidade e a 

Proposta apresentada pela Contratada. 
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3.2. A CONTRATADA devera executor os servicos e o fornecimento do material utilizando-se dos materiais 

e equipamentos necessarios a perfeita execucao dos servicos a serem prestados, conforme disposto no Processo de 

Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

4. CLAUSULA (MARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar os servicos EXATAMENTE conforme especificacks e disposto no Processo de 

Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, corn os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das 

clausulas contratuais; 

b) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

acdo ou °missal° de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao 

Municipio ou a terceiros; 

c) Utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, 

de conformidade corn as normas e determinacks em vigor; 

d) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que 

adentrarao o organ para a execucao do servico, os quais devem estar devidamente identificados por meio de cracha; 

e) Responsabilizar-se por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as 

demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimplencia nab transfere responsabilidade a Administracao; 

f) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacoes da Administracalo, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Interims, quando for o caso; 

g) Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos 

servicos; 

h) Nao permitir a utilizacao do trabalho do menor; 

Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, 

todas as condicoes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacdo; 

j) Nalo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacOes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicOes autorizadas no 

Processo de Inexigibilidade ou na minuta de contrato; 

5. CLAUSULA OUINTA-DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCREVINACAO DOS SERVICOS  

5.1. A empresa contratada para EXECUCAO DE DIAGNOSTIC°, RELATORIO TECNICO E ESTUDO 

DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR PARA OBTENCAO DE 

BENEFICIOS E AMPLIAcA0 DA ARRECADAcA" 0 E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO. Devera entregar 

iniciar os servicos imediatamente apos a solicitacao formal da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente 

e tern o prazo maxim° de 45 dias ateis para concluir os servicos, apos a execucao do servico a empresa devera 

apresentar os seguintes documentos: 
a) Relatorio Tecnico contendo relacao de potencialidades, oportunidades e indicacio de 

mecanismos para obtencao dos beneficios; 
b) Apresentacao dos resultados com sugestoes, comentarios e recomendacoes tecnicas; 
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c) Apresentacio dos resultados das analises na forma de tabelas e graficos aplicaveis a gestic' 
ambiental do municipio, corn analise para correcio e revisio dos indices; 

d) Documentagao fotografica, imagens e mapas, caso pertinentes. 

5.2. Os servicos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Processo de inexigibilidade e 

na sua proposta apresentada a Administracao. 

5.3. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no 

Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, promovendo, quando requerido, sua substituicao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servicos de 

acordo corn as determinacoes do Contrato, do Processo de Inexigibilidade e da sua proposta apresentada; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, de acordo corn as 

clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos, por servidor especialmente designado, anotando ern 

registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis; 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeicOes no curso da execucao 

dos servicos, fixando prazo para a sua correcao; 

e) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacao do servico, na forma do contrato; 

Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sej am mantidas, em compatibilidade corn as 

obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao. 

ci AusuLA,kiiih 	Stili6- WTIZAITOrk.  
7.1. 	E vedada a subcontratacao total ou partial do objeto do contrato. 

1,A1LiLA 	 VOLOR 	0: 'T 

8.1. 	0 valor do contrato é de R$ R$ 17.432,00 (Dezessete Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais). 
8.1.1. 	No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da 

execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento 
integral do objeto contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 

9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 6(seis) meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo 

ser prorrogado nas hipOteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 22/03/2019 e encerramento 
em21/09/2019. 
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10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

	

10.1. 	0 pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Capanema/PR em narcela Unica. 

	

10.2. 	0 nrazo nara naeamento sera de ate 30 (trintal dias. suhseauentes ao recebimento definitivo  
do fornecimento do servico  

	

10.3. 	Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada uor e-mail, nos enderecos  
eletronicos: emDenho(a caDanema.Dr.eov.br  e/ou comDras(&,caDanema.nr.eov.br, ou entregue em maos das  
servidoras desienadas. tiara fins de liquidacho de emnenho.  

	

10.4. 	0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 

	

10.5. 	A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa 
informando a Agencia Bancaria e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. 

	

10.6. 	Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou 
Faturas. 

	

10.7. 	A nota fiscal devera ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente corn o niunero de 
inscrigao no CNN apresentado nos documentos de habilitagao e das propostas de pregos, bem como da Nota de 
Empenho, nao se admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJs. 

10.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidOes e documentos vencidos, que 
tenham sido apresentados na ocasiao da habilitagao ou junto ao Cadastro de Fornecedores do Municipio de 
Capanema. Os pagamentos somente serao efetivados caso a CONTRATADA apresente situagao regular. 

	

10.9. 	Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao gerard para a 
CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagao de reajustamento ou atualizagao monetaria do valor 
devido. 

10.10. Na ocasiao do pagamento a Contratada devera apresentar na tesouraria da Contratante, alem dos 
documentos exigidos nos subitens anteriores: 

a) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo mes do 
pagamento. 

b) Termo de recebimento definitivo do objeto. 
10.11.Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao contratual, os pagamentos poderao 

ficar retidos ate posterior solugao, sem prejuizos de quaisquer outras disposigOes contratuais. 
10.12. E vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em 

especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob peva de aplicagao das sangOes 
previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes. 

10.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a aquisigao, 
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apOs a regularizagao da 
situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

10.14. Administracao somente efetuara o pagamento apos a ocorrencia das seguintes hipoteses, 
sendo facultada a adocan de apenas uma delas: 

10.15. Mediante a comprovacio da quitacio dos tributos referentes a aquisicao ou prestacao de 
servico contratado; ou 

10.16. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido a contratada do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacio, bem como o Imposto sobre Servicos 
de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 
950/03. 

10.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 
123/06, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigOes abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagao de comprovacao por meio de document° oficial de que 
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.18. A Administragao deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou 
indenizagOes devidas pela contratada. 
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10.19. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a contratada sera precedido de processo 
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, corn os recursos e meios que lhes 
sao inerentes. 

10.20. t vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do contrato. 
10.21. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 

10.21.1. Ao final da execucao contratual, conforme previsto no Edital, a CONTRATADA 

apresentara a Nota Fiscal da aquisicao/servicos executados. 

10.21.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da 

apresentacao da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a Nota relatada pela CONTRATADA, 

bem como para avaliar a conformidade da aquisicao/servicos executados. 

10.21.3. No caso de etapas'nap concluidas, sera° pagos apenas os servicos e/ou fornecimentos 

efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

10.21.4. A aprovacao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados. 

	

10.22. 	Apes a aprovacao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

	

10.23. 	0 pagamento somente sera efetuado apes o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

12.23.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos e o fornecimento dos materiais efetivamente 

executados. 

	

10.24. 	Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade 

na execucao dos servicos e/ou do fornecimento dos materiais identificada pela Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a al:6s a 

comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

	

10.25. 	Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletronica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser 

impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

	

10.26. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

10.26.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 

disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

10.26.2. A CONTRATADA regulannente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos 

por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagao por meio de 

documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.26. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante dep6sito em 

conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto 

na legislacao vigente. 

,••• 	 07A 
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10.27. 	Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

	

10.28. 	A CONTRATANTE nao se responsabilizarapor qualquer despesa que venha a ser efetuadapela 

CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

	

10.29. 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nab tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos dias de 

atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis 

por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 

365 

N = NOmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

0. 	 eiRi E Itiaga.)( 	Brv.1F TORO (VETO  

0.1. Quando o fornecimento dos servicos for concluidos, cabers a CONTRATADA apresentar 

comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual competird, no prazo de ate 15 

(quinze) dias, a verificacao dos materiais e/ou dos servicos executados, para fins de recebimento definitivo. 

	

0.1.2. 	0 recebimento definitivo tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os 

testes de campo e a entrega dos Manuals e Instrucbes exigiveis. 

0.2. A CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os materiais e/ou servicos executados, por 

meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitacao, corn a 

fmalidade de verificar a adequacao dos servicos e materiais, e constatar e relacionar os arremates, retoques e 

revisoes finais que se fizerem necessarios. 

0.2.2. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Defmitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias verificadas. 

0.2.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suss 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da 

execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos ate 

que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 

Definitivo. 
0.3. 	No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por outro sem 

defeito, ou de acordo com a proposta apresentadas, e refazer os servicos dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de serem aplicadas as sanc5es estabelecidas, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da 
operacao de troca. 

	

0.3.2. 	Na hipOtese de o termo de recebimento defmitivo nao ser elaborado tempestivamente, 

reputar-se-d como realizado, consumando-se o recebimento defmitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que 

o fato seja comunicado a Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores a exaustao do prazo. 
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0.3.3. 	0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 

epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicaes legais 

em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

1. 

Os precos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correran a conta de recursos especificos consignados 

no Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotacan abaixo discriminada: 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente 

correran a conta das dotac5es orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

( 	1ST 	DV,C, 	 ,44t-DA 111 	17,ACA(1 

14.1.A execucao dos servicos e o fornecimento dos materiais ora contratados sera objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacan por representante da CONTRATANTE, para este fim 

especialmente designado, com as atribuiciies especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme 

detalhado no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 
14.1.1. 	0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e corn a experiencia 

tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e o fornecimento dos materiais. 
14.1. 	0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacao e avaliacan de que trata este item nao excluem a 

responsabilidade da CONTRATADA e nem confere CONTRATANTE responsabilidade solidaria, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos servicos contratados. 

A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora contratados, 

prestados em desacordo corn o Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 
14.2. 	As determinaciies e as solicitacoes formuladas pelo representante da CONTRATANTE 

encarregado da fiscalizacao do contrato deveran ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta 
impossibilidade, justificadas por escrito. 

1. CI IAA 	CfMA 	FrASAI  
1.1. 	Eventuais alteracties contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
1.2. 	A CONTRATADA ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condicties contratuais, os acrescimos ou 

supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

1.2.1. 	As supressOes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

1.3. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, da Lei 8.666/93, o reajuste sera 

convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-se o indice INPC/IBGE. 
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2.1. 	Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 
a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de 

validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidoneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaracdo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

	

2.2. 	A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes discriminadas no subitem anterior 
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 

do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

	

2.3. 	Em caso de inexecuedo do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informaciles prestadas, a Contratada estara sujeita as sancoes 
administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega dos materiais e/ou execucao dos servicos, 

calculada sobre o valor total do contrato, limitada ao percentual maximo de 10% do valor total da 

contratacao, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 5,0 `)/0 sobre o valor do objeto no caso de inexecucao parcial do contrato; 

c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infracao a qualquer clausula ou 

condicao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 

d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisao do contrato por ato 

unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulacao com 

as demais sancoes cabiveis; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a inexecucao total 

do contrato. 

Suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar corn a 

Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

IV- 	Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracdo Pablica enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitaedo perante a propria 

autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos 

prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
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2.4. 	As sangOes de suspensdo temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar e 

de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo poderao tambem ser aplicadas as 

empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administraedo em virtude de atos ilicitos 

praticados. 
16i. As penalidades sera() aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que seja assegurado ao 

licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sdo inerentes, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

16.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente devidos 
pela Administragdo. 

16.7. A sancdo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo Pablica é de 
competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

16.8. As demais sangties sdo de competencia exclusiva do Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo. 
16.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do 

infrator, o card-ter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o principio da 
proporcionalidade. 

16.10. As multas serdo recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) Bias, a contar da 
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida 
Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

16.11. As penalidades sera° obrigatoriamente registradas no SICAF. 
16.12. As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 

multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

3. CI Au u:LADielatIA Styikvci  NW)IDAArt ejpiTF,L, 1)01,,\5  
3.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Publica poderd motivadamente 

adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrencia de dano 
de dificil ou impossivel reparagao. 

4 	 1TAVA - I A R LIES C NT k A UAL  
18.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

a)0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, da proposta apresentada, especificagOes, projetos ou 

prazos; 

b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, memoriais, projetos, prazos e 

proposta apresentada; 

c)A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da 

conclusao do servigo e do fornecimento dos materiais, nos prazos estipulados; 

d)0 atraso injustificado no inicio do servigo e na entrega dos materiais; 

e)A paralisagao do servigo e do fornecimento dos materiais, sem justa causa e previa comunicagao 

Administragdo; 

f)A subcontratagao total do seu objeto, a associagdo da contratada corn outrem, a cessdo ou 

transferencia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao, nao admitidas neste edital e no contrato; 
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g) A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da Administracao e 

autorizacao em contrato. 

1) 0 desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores; 

j) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei 

n° 8.666/93; 

k) A decretacao de falencia ou a instauracao de insolvencia civil; 

1) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

m) A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execucao do contrato; 

n) Razoes de interesse public° de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato; 

o) A supressao, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificacao do valor inicial 

do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

p) A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administraedo, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade piiblica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda 

por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de 

indenizacOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizacoes e outras previstas, 

assegurado a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacOes assumidas 

ate que sej a normalizada a situacao; 

q) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao decorrentes 

do servico e/ou do fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave 

perturbacao da ordem interim ou guerra, assegurado a contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento 

de seas obrigaciies ate que seja normalizada a situacao; 

r) A nao liberacao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao do servico e 

da entrega dos materiais, nos prazos contratuais; 

s) A ocorr8ncia de caso fortuito ou de forca manor, regularmente comprovada, impeditiva da 

execucao do contrato; 

t) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das sanciries 

penais cabiveis. 

18.2. 	A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento administrativo, 

assegurado o contraditorio e a ampla defesa. 

18.3. Os casos da rescisao contratual sera° formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditorio e 

a ampla defesa. 

18.4. A rescisao administrativa ou arnigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

18.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 
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a) devolucao da garantia, se houver; 

b) pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisdo. 

18.6. 	A rescisalo por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao da garantia 

contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizacoes a ela devidos, bem 

como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, 

alem das sancries previstas neste instrumento. 

- 
5. C 	S 	 - )S 	0 IISSOJ 

5.1. Os casos omissos ou situacOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao decididos pela 
CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - C6digo de Defesa do Consumidor, 
no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos 
demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, 
independentemente de suas transcricaes. 

6. 'CLAWS A VI 	 cAp 

6.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio sera providenciada 

pela CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do quinto dia ittil do mes seguinte ao da sua assinatura, 

correndo a despesa por sua conta. 

7. CrA 	 R1A PLZJkll 	Di?  
7.1. 	As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que tido puderem ser dirimidas 

administrativamente, sera() processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema-PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, al:6s lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o 
presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito. 

Capanema, 22 de marco de 2019 

d,t 
JORGE L 	EIRO DE MATTOS 

CIENTIFICO 
FUNDACAO D 	ISAS FLORESTAIS DO PARANA 
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