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ATA 9P - ANO 2019 \src± 
ATA DA NONAGESIMA SETIMA REUNIAO DO CONSELH 

CONSULTIVO DA FUNDAcAO DE PESQUISAS FLORESTAIS 

DO PARANA. 

	

6 	No dia 28 de junho de 2019, as 14h00, no auditor-10 do Predio da DirecSo do Setor de Ciencias Agrarias da 

	

7 	Universidade Federal do Parana, na Rua dos Funcionarios, sine, reuniu-se o Conseiho Consultivo da FUPEF, 

	

8 	corn a presenca dos seguintes Conselheiros: Prof. Ailson Augusto Loper, representante da ASSOCIACAO 

	

9 	PARANAENSE DOS ENGENHEIROS FLORESTAIS (APEF) e Membro Suplente representante da ASSOCIACAO 

	

10 	PARANAENSE DE EMPRESAS DE BASE FLORESTAL (APRE), Presidente do Conselho Consultivo; Sr. Harry Luiz 

	

11 	Avila Teles, representante da empresa parceira BIOGESTAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO; Dr. Moacir 

	

12 	José Sales Medrado, representante da empresa parceira MCA CONSULTORES AGROFLORESTAIS; Prof. Dr. 
Eduardo Teixeira Da Silva, representante da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA (UFPR); Prof. Umberto 
Klock, representante da COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL DA UFPR; Prof. Carlos 

15 Firkowskl, representante do CENTRO DE ESTAcOES EXPERIMENTAIS DO SETOR DE CltNCIAS AGRARIAS DA 
16 UFPR; Prof. Marcio Pereira Da Rocha, representante do PROGRAMA DE POS-GRADUK.A0 EMN., 

	

17 	ENGENHARIA FLORESTAL DA UFPR; Prof. Nivaldo Eduardo Rizzi, representante suplente da DIRECAO 

	

18 	SETOR DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPR; e demais presentes: Prof. Dr. Dartagnan Baggio Emerenclano;,' 

	

19 	Diretor Administrativo da FUPEF; Prof. Dr. Jorge Luis Monteiro de Matos, Diretor Cientifico da FUPEF; Prof. 

	

20 	Esp. Sandro José Andrioli Bittencourt, Diretor Financeiro da FUPEF; Dra. Claudia Aparecida Kelly Kuroski, 

	

21 	Assessora Juridica da FUPEF; Sr. .14341cio Leiria Gonsalves, Gerente Administrativo e Gestor de Projetos da 

	

22 	FUPEF; Prof. Dr. Alexandre Franca Tetto, Departamento de Engenharia Florestal e Professor Adjunto do 

	

23 	Curso de Engenharia Florestal da UFPR e Sra. Fernanda Enko dos Santos Batista, Assistente de Secretaria 

	

24 	da FUPEF. Havendo quorum o Presidente declarou aberta a sess5o. Corn a palavra o Presidente do Conseiho 

	

25 	Consultivo, Prof. Dr. Ailson Augusto Loper iniciou a reuniao agradecendo a presenca dos Conselheiros, 

	

26 	cumprimentou a todos os presentes e fez a leitura da pauta: DELIBERAOES: 1. APRESENTACAO DO 
27 RELATORIO DE ATIVIDADES E GESTAO DA FUPEF ano 2018 e HOMOLOGACAO DA ATA 139  DO CONSELHO 
28 FISCAL; 2. INDIC.ACAO DO PRESIDENTE DO CONSELHO CONSULTIVO; 3. HOMOLOGAcA0 DA DIRETORIA 
29 EXECUTIVA — blenio 2019/2020; 4. MANDATO DOS CONSELHEIROS; S. HOMOLOGACAO DOS NOVOS 
30 MEMBROS DO CORPO CIENTIFICO; 6. PALAVRA LIVRE. 0 Presidente passa a palavra ao Diretor Cientifico,` 

9  Prof. Dr. Jorge Matos, que fara a apresentacgo do RelatOrio de Atividades e Gest5o da FUPEF referente ao 
exercicio de 2018. 1. APRESENTACOES DO RELATORIO DE ATIVIDADES E GESTAO DA FUPEF ANO 2018 e 

33 HOMOLOGACAO DA ATA DA 139 REUNIAO DO CONSELHO FISCAL, que aprovou as contas da FUPEF 

	

34 	relativas ao exercicio do ano de 2018: Com a palavra o Prof. Dr. Jorge inicia a apresentacao do Relatorio de 

	

35 	Gestao de 2018, em PowerPoint. De forma resumida aborda alguns itens do Relator-I° da Auditoria e o 

	

36 	balanco contabil do ano de 2018. 0 Diretor Cientifico mostrou, corn relacSo ao deficit do exercicio de 2018, 

	

37 	que a FUPEF reduziu custos por meio da reducio de funcionarios, contratando novos funcionarios mais 

	

38 	qualificados, fez selecSo de empresa especializa em Auditoria Externa Contabil, uma vez que a Empresa 

	

39 	anterior ja havia auditado os 4 (quatro) exerc(cios anteriores, conseguindo negociar corn a nova empresa 

	

40 	urn valor vantajoso para a FUPEF; contratou assessoria juridica externa especializada em Direito Tributario, 

	

41 	como estrategia para ampliar as chances de exito no Processo de reconhecimento de Imunidade Tributaria 

	

42 	administrativa e judicial; empenhou-se ainda mais na busca de captac5o de novos projetos dentro de sua 

	

43 	area de expertise e que a FUPEF, conforme registrado na 13' Ata do Conseiho Fiscal (cc pia anexa). 0 Prof. 

	

44 	Dr. Jorge tambem citou acoes que esfao sendo realizadas, sendo que uma delas 6 a elaborac5o de um 

	

45 	Planejamento Estrategico a ser implementado a curto, medio e Iongo prazo, seguindo recomendacao do 

	

46 	Conselheiro Dr. Moac'r edrado na ultima reuniao do conseiho em 18 de novembro de 2011.1 Apt:5s a 
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47 	apresentac5o do Relate/Ho de Atividades e GestSo pertinentes ao Exercicio do ano de 2018 (copia anexa 

48 	esta Ata). Como nao houve questionamentos sobre o tema, o Presidente colocou em deliberacao para qu 

49 	os Conselheiros de manifestassem sobre o RelatOrio de Atividades/Gestao que inclui os Balancos Contabeis, 

50 	Relatorio de Auditoria Externa, relativos ao Exercicio do ano de 2018, aprovados pelo Conselho Fiscal na 

51 	sua 132  Reuniao. Sem qualquer outra manifestag5o: foi aprovado por unanimidade o Relatorio de 
52 	Atividades 2018 e homologada a Ata da 13' Reuniao Conselho Fiscal de aprovacao das contas da FUPEF, 

53 	ano 2018. 2. INDICA00 DO PRESIDENTE DO CONSELHO CONSULTIVO: Ainda corn a palavra, o Presidente, 

54 	Prof. Dr. Ai!son, informa que deixara a funcao de Presidente do Conselho Consultivo da FUPEF, justificando 

55 	o acUmulo de atividades nos org5os que representa e o seu piano de major dedicacao a pesquisa e solicita 

56 	aos Conselheiros presentes, que tenham interesse em assumir a funcao, que se manifestem. 0 Prof. Dr. 
57 	EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA manifestou o interesse ao cargo de Presidencia, explicando que esta a 

58 	disposic5o para assumir o compromisso como Presidente. N5o houve nenhuma outra manifestac5o de 

59 	interesse. 0 Presidente ent5o retoma a palavra e coloca em deliberac5o. Sem manifestacoes em contrario, 
60 	é aprovada por unanimidade, a substituicao do Prof. Dr. Alison Augusto Loper pelo Prof. Dr. EDUARDO 

60 
 TEIXEIRA DA SILVA, para o cargo de Presidente do Conselho Consultivo da FUPEF, mantendo-se como 

Vice-Presidente o Prof. Dr. RENATO BOCHICCHIO, cumprindo mandato bienio 2018/2020, no period() 

63 restante, atE 31 de dezembro de 2020. 3. HOMOLOGACAO DA DIRETORIA EXECUTIVA — BIENIO 
64 	2019/2020: Corn a palavra, o Prof. Dr. Dartagnan relembra o historic° quanto ao recebimento do 

65 	documento do Ministerio PUblico Estadual CAOP - Fundacoes e Terceiro Setor, determinando a convocacao 

66 	de nova eleic5o no me's de junho/2019, para a fun45o de Diretor Administrativo, tendo ern vista sua 

67 	segunda reconduc5o para a mesma func5o, contrariando o que determine o Estatuto da FundacAo. Assim, 
68 	cumprindo a determina45o do Ministerio Publico, a Diretoria Executiva deliberou e abriu eleic5o para as 
69 	tres funcoes e n5o somente para a Diretoria Administrativa, como foi determinado pelo Ministerio Public°, 
70 	visando dar maior liberdade aos eventuais interessados na composic5o da(s) chapa(s). Ele informou 

71 	tambern que foram cumpridos os procedimentos legais e prazos do processo de eleic5o da nova diretoria, e 

72 	ressaltou que a divulgacao foi ainda mail ampla, sendo enviado o Edital n2 01/2019 - FUPEF, corn todas as 

73 	informacoes para todos os Setores da UFPR, incluindo os campi fora da cidade de Curitiba. Foi solicitado o 

74 	auxilio dos Setores para ampiiar a divulgacao do Edital, inclusive via e-mail, dentro dos Setores e que os 

75 	rnesmos fossem tambern afixados err) locais de grande circulac5o e/ou quadro de anuncios. No entanto, 

76 	apesar de toda divulgagao houve apenas urn interessado o qual, juntamente corn os atuais Diretores 

77 	Cientifico e Financeiro fizeram a cornposic5o da chapa ao Edital n2  01/2019, apresentada da seguinte 

784.k  maneira: Prof. Dr. Jorge Luis Monteiro de Matos, continuando como Diretor Cientifico, para continuar 

71. ocupando o cargo de Diretor Financeiro, o Prof. Esp. Sandro Jose Andrioli Bittencourt, e para ocupar o 

80 	cargo de Diretor Administrativo, o Prof. Dr. Alexandre Franca Tetto, docente do Departamento de Ciencias 

81 	Florestais do Setor de Ciencias Agrarias da UFPR. Pedindo a palavra, o Diretor Cientifico Prof. Jorge Matos, 

82 	esclarece que para suprir a atual dinamica documental da gest5o administrativa da fundacao e ainda para 

83 	dar continuidade aos trSmites de negocia45o de novos contratos de projetos corn propostas ja foram 

84 	aprovadas pelos contratantes, cuja conducao esta sendo feita pelo Prof. Dartagnan, considerando ainda 

85 	que em sua condic5o de aposentado desde 2016, ele tern se dedicado, desde ent5o, integralmente as 

86 	atividades de interesse da FundacAo na elaborac5o, execuc5o e/ou supervisSo e captacao de Projetos. Por 

87 	isso a Diretoria Executiva de comum acordo, visando o melhor interesse da FundacSo, entende a 

88 	necessidade de manter o Prof. Dartagnan na FUPEF. 0 Diretor Cientifico explica que o Regimento Interno 

89 	(alterado em 2017) incluiu o quadro de Corpo Tecnico alern do Corpo Cientifico, ja existente. Diante disso 

90 	definiu-se que o Prof. Dartagnan, devido as caracteristicas de suas atividades na FUPEF poderia ocupar o 

91 	cargo de Coordenador Tecnico-Cientifico da fundagao. ApOs essa explanacao e n5o havendor  nenhuma 

92 	manifestac5o dos presentes o Presidente colocou em votagao a Chapa da Diretoria Executiva apresentada: 

93 	DIRETOR CIENTiFICO Prof. Dr. Jorge Luis Monteiro de Matos; DIRETOR FINANCEIRO, o Prof. Esp. Sandro 

. t 4 
7'113 

••11 

rente Tamandare. 1995 -Juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
Fone (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 

vAvw.fupef.ufpr.br  - e-mail: fupele 	..b • laptsrpr@gmail 



4 

r iT113N 

fupef 
FkindacAo de Pesqinses Florescals do Parents 

Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana. 
FUPEF do Parana 

Declarada de Utilidade PUblica Estadual pela Let n° 6.443 de 09/08/73 
Declarada de Ulilidade Publica Municipal pela Lei n° 14.597 de 16/01/15 

CNPJ 75.045.10410001-11 

	

94 	Jose Andrioli Bittencourt e DIRETOR. ADMINISTRATIVO, o Prof. Dr. Alexandre Franca Tette. Aprovada 

	

95 	unanimidade a chapa apresenta reconducSo da atual Diretoria Executiva da FUPEF, pelo restante dqn  

	

96 	mandato — 2019/2020, a encerrar-se em 31/12/2020. Em seguida o Presidente coloca em votacao a 

	

97 	aprovagao da inclusao do Prof. Dr. Dartagnan Baggio Emerenciano, na equipe tecnica da FUPEF como 

	

98 	COORDENADOR TECNICO-CIENT1FICO. Aprovado por unanimidade. 4. Mandato dos Conselheiros: Corn a 

	

99 	palavra, o Prof. Dr. Dartagnan esclareceu que o mandato como conselheiro deve-se ao periodo de vigencia 

	

100 	do mandato previsto no Estatuto e nao ao periodo do cargo ocupado relativo a cadeira de representacAo. 

	

101 	Explicou que, caso nao haja interesse do Conselheiro na permanencia no Conselho Consultivo, o mesmo 

	

102 	pode entrar em contato corn a fundacao para que seja solicitada a quern pertence a cadeira, a indicacao de 

	

103 	outro representante. 5. Homologacao dos Novos Membros do Corpo Cientifico: Considerando as 

	

104 	inclusoes de pesquisadores feitas nos anos de 2017 e 2018, uma vez que a Ultima homologacao aconteceu 

	

105 	em reuniao realizada em outubro de 2016. 0 Prof. Dr. Jorge informou ainda que corn essas inclusoes o 

	

106 	Corpo Cientifico passara a contar corn 123 (cento e vinte e tres) pesquisadores. Em seguida detalhou a 

	

107 	relacao de nomes inseridos no periodo: Sr. YUAN JINYUN, Maternatico, Universidade Federal do Parana; 

1 	Sra. MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, Geografa, Universidade Federal de Minas Gerais; Sr. MARCOS 

10 	VINICIUS GIONGO ALVES, Engenheiro Florestal, Universidade Federal do Parana; Sr. ALESSANDRO 

	

110 	MARQUES, Matematico, Universidade de S5o Paulo; Sr. FERNANDO CARDOSO LUCAS FILHO, Engenheiro 

	

111 	Florestal, Universidade Federal do Parana; Sr. DONIZETI ANTONIO GIUSTI, Geologo, Universidade Estadual 

	

112 	de Sao Paulo; Sra. FERNANDA ENKO DOS SANTOS BATISTA, Biologa, Universidade Estadual do Parana; Sr. 

	

113 	MARCELO LUBAS, Engenheiro Florestal, Universidade Federal do Parana; Sr. SILVESTRE LABIAK JUNIOR, 

	

114 	Quimico Ambiental, Universidade Tecnologica Federal do Parana; Sra. ANNA CAROLINA VARGAS DE FARIA, 

	

115 	Turismologa, Centro Europeu; Sr. LEONARDO JOSE CORDEIRO SANTOS, Geografo, Universidade Estadual do 

	

116 	Rio de Janeiro; Sr. EDU JOSE FRANCO, Engenheiro Civil, Universidade Federal do Parana; Sr. ANGELO 

	

117 	EVARISTO SIRTOLI, Agronomo, Universidade Federal do Parana; Sr. MAURO JOSE BELLI, Cientista da 

	

118 	Computacao, Pontificia Universidade Catolica do Parana; Sr. CISWAL DOS SANTOS NASCIMENTO, Fisico, 

	

119 	Universidade Federal do Ceara; Sr. ZENOBIO ABEL GOUVEA PERELLI DA GAMA E SILVA, Engenheiro 

	

120 	Florestal, Universidade Federal do Parana; Sr. PEDRO GUSTAVO SIQUEIRA FERREIRA, Engenheiro de 

	

121 	Producao, Universidade Federal do Ceara; e Sr. LUIZ ALBERTO BALLIN, Arquiteto e Urbanista, Universidade 

	

122 	Federal de Pelotas. Sem nenhuma manifestacao adicional, a lista foi HOMOLOGADA. 6. Palavra livre: 0 

	

123 	Prof. Dr. Jorge agradeceu ao Prof. Ailson Loper pelo tempo dedicado a FUPEF e aos conselheiros pela 

	

124 	presenca. Corn a palavra, o Prof. Esp. Sandro Bittencourt parabenizou o Prof. Dr. Dartagnan pelo trabalho 

12 	desempenhado ao longo dos anos e deu boas-vindas ao Prof. Dr. Alexandre Tetto e ao Prof. Dr. Eduardo 

12 	Teixeira. Corn a palavra, o Prof. Dr. Umberto Klock se manifestou em nome do Curso de Engenharia \ 

	

127 	Florestal parabenizando a FUPEF pelo trabalho louvavel realizado no decorrer dos iiltimos anos na luta pela 

	

128 	manutencao da Fundagao. 0 Dr. Moacir Medrado pediu a palavra e elogiou a motivacao dos diretores da 

	

129 	fundacao em promover novas act-5es para o desenvolvimento e aplicacao de modelos de gest5o. Corn o uso 

	

130 	da palavra, o Prof. Dr. Ailson Loper agradeceu o apoio recehido durante os cinco anos na fundac.5o, 

	

131 	equipe da FUPEF, aos diretores da fundac5o, aos conselheiros e desejou sucesso ao novo presidente do 

	

132 	Conselho Consultivo - Prof. Dr. Eduardo Teixeira - ressaltando que deixa a presidencia em boas mos para 

	

133 	continuidade do exercicio da funcao. NS° havendo mais nenhuma manifestacao para uso da palavra, o 

	

134 	Presidente encerrou a presente reuniao, da qual eu, Fernanda Enko dos Santos Batista, Assistente de 

	

135 	Secretaria da Fundacao, lavrei a presente ata que assinarei juntamente corn os demais Diretores e 

	

136 	presentes na reuniao, que a aprovaram. Curitiba, 28 de junho de 

137 

	

138 	Ailson Augusto Loper 

	

139 	Presidente do Conselho Consultivo da FUPEF 

140 
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142 	Harry Luiz Avila Teles 

143 	Repres. da empresa BioGestho Ambiental e Desenvolvime 

144 	Carlos Firkowski 

145 	Repres. do Centro de Estagoes Experimentais do 

146 	Setor de Ciencias Agrarias da UFPR 

147 	Eduardo Teixeira da Silva 

148 	Representante da Universidade Federal do Parana 

149 Moacir José Sales Medrado 

150 	Repres. da empresa MCA Consultores Agroflorestais 
151 	Marcio Pereira da Rocha 

152 	Repres. do Programa de Pos-GraduacSo em Eng. Florestal da UFPR 

153 	Nivaldo Eduardo Rizzi 

Illt
1 	Repres. da DirecSo do Setor de Ciencias Agrarias da UFPR 

Umberto Klock 

156 	Repres. do Curso de Engenharia Florestal da UFPR 

157 	Dartagnan Baggio Emerenciano 

158 	Diretor Administrativo (FUPEF) 

159 Jorge Luis Monteiro de Matos 

160 	Diretor Cientifico (FUPEF) 

161 	Sandro Jose Andrioli Bittencourt 

164 	Professor do Departamento de Ciencias Florestais da UFPR 

165 	Claudia Aparecida Kelly Kuroski 

166 	Assessora Juridica (FUPEF) 

167 	Joelcio Leiria Gonsalves 

168 	Gerente Administrativo e Gestor de Projetos (FUPEF) 

169 	Fernanda Enko dos Santos Batista 

Assistente de Secretaria (FUPEF) 
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PARAGRAFO UNICO Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as pastes em todos os seus termos, as condigOes expressas no Processo de 

• 
Inexigibilidade NC 13/2019, juntarnente com a proposta da. CONTRATADA. 
item Codigo do 

produto/ s 
ervico 

[Nome do produto/:Rrrvic.o 	' Quail t 17U 
id a de 

;Made Valor 	̂ 
Mensal 

--1 
Valor Total 

56992 EXECLAA0 DE ESTUDO DE 1,00 UN 53.245,00 53.245,00 
IDENTIFICACAO, SELEcA0 E - ' " 
ELABORACAO DE PLANO' DE 
APLICAcA0 PARA CRJAcAO.T;E 
UCM ECRIAcA0 DE ..  
INFRAETRUTURA D F. , A d ES. 8 0 
EEQUIPAMENTOS E  

, 

CONSIRUCOES. 

tvitaiii',Apio de. Caparian.v. - PR  -44m3A0  

CONTRATO N° 438/ LC119 

CONTRATO DE PREST.kcA0 DE sERvicos QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 NIUNICIPIO DE CAPANEMA - PR E A 

INSTITUICAO FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO 

PARANA 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestacao 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 instituicao 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: JINEVE, CIDADE/UF: Curitiba/PR, 

11111 	neste ato representada Srs ALEXANDRE FRANPA TETTO, Diretor Administrativo, inscrito no CPF 
n° 877.969.889-15 e JORGE LUIS MONTEIRO DE MATOS, Diretor Cientifico, CPF n° 
387.677.750-04, doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos 
termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de ju rillb de 1993 iegislacao pertinente, obedecidas as condigeies 
estabelecidas na licitagdo realizada na mod.atidade Processo Inexigibilidade N° 13/2019, que fazem 
parte integrante deste instrumento, medi.sdite as clausulas e conclicOes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMELRA. - DO OBJETO 

1.1. CONTRATKAO DE. INSTITUICAO ESPECIALIZADA NA IDENTIFICAcAO, SELEcA0 E 
ELABORACAO DE ACOES DO PLANO DE APLICACAO PARA CRIAcA0 DE UNIDADE DE 
CONSERVAQA0 MUNICIPAL UCM, COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE INFRAESTRUTURA 
NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO DA SECREIARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.. 

2. CLAUSULA SEGUNDA DO REGIME,  DE EXEC:I:Lc:A.0 
2.1. Os servicos contratados serao :reaiizados. por execucao_ indireta, sob o regime de 

empreitada por preco global. 

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

3.1. Os servicos serao executados conforme o Processo de Inexigibilidade e a Proposta 

apresentada pela Contratada. 
3.2. A CONTRATADA devera executar os servicos 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 QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA  

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar os servicos EXATAMENTE conforme especificagoes e disposto no Processo 

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

cumprimento das clausulas contratuais; 

b) Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela acao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 
dolosa ou culposamente, ao Municipio ou a terceiros; 

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

executados, de conformidade corn as normal e determinagOes em vigor; 

d) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que 
adentrarao o orgao 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 nao transfere 

responsabilidade a Administracao; 

f) Instruir seus cmpregados quanto a necessidade de acatar as orientageies da 
Administracao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

g) Relatar a Administracao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestacao dos servicos; 

h) Nao permitir a utiliZacao do trabalho do menor; 

i) Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade corn as obrigacties 
assumidas, todas as condicOes de habilitacao e qualifIcacao exigidas na licitagao; 

j) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nern mesmo parcialmente, as obrigaceies 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacaes a que ester obrigada, exceto nas condiceies 
autorizadas no Processo de Inexigibilidade ou na minutes de contrato; 

5. CLAUSULA QUINTA-DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS  
5.1. A instituicao contratada tern o prazo de 45 dias Uteis ape's assinatura do contrato para 

entregar o servico. 

5.3. Os servicos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Processo de 
Inexigibilidade e na sua propoSta apresentada a Administracao. 

5.4. 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: 	,d7 Avenida Governador Pedro ‘'iriato Parigoi. de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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a) Proporcionar todas its condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
servicos de acordo corn as determinacOes dd Contrato, do Processo de Inexigibilidade e da sua 

proposta apresentada; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor especialmente 
designado, anotando em 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 imperfeicties no curso da 
execuedo dos servicos, fixando prazo para a sua correedo; 

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

1) Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
corn as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo 

exigidas na licitagdo. 

7.1. 	E vedada a subcontrataca° total ou parcial do objeto do contrato. 

8.1. 	0 valor do contrato e de R$ R$ 53.245,00 (Cinqiienta 'e Tres Mil, Duzentos e 
Quarenta e Cinco Reais). 

8.1.1. 	No valor acirna estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 

decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administraga.'o, 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 (seas) 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 12/09/2019 e 
encerramerito em 11 /03 /2020. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

10.1. 0 pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Capanema/PR em parcela Unica. 
10.2. 0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trintaldias, subsequentes ao recebimento  

definitivo do fornecimento do servico. 

10.3. Ao  ser emitida a Nota Fiscal, deverti ser imediatamente enviada por e-mail, nos  
enderecos eletrenicos: empenho(i4ca,panema.pr.gov.br  eiou compras(i4capanema.nr.gov.br, ou 
entregue em maos das servidoras designadas,. para fins de liquidacao de empenho.  

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

10.5. A Contratada devera encarninhar junto a Nota Fiscal, document° em papel timbrado 
da instituicao informando a Agencia Bancaria e o niunero da Conta a ser depositado o pagamento. 

Avenida GoVCI'llador Pedro Vivian) Parigor de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
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10.6. 	Nan sera a.ceita a en,issao de bole tm.zi 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 

ntimero de inscricao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacao e das propostas de precos, 
bem como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas iiscais emitidas corn outros CNPJs. 

10.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar today as suas certidOes e documentos vencidos, 
que tenham sido apresentados na ocasiao da habilitacao ou junto ao Cadastro de Fornecedores do 

Municipio de Capanema. Os pagamentos somente sera° efetivados caso a CONTRATADA apresente 

situacao regular. 

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

atualizacao monetaria do valor devido. 

10.10. Na ocasido do pagarnento 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 detinitivo do OW°. 

10.11.Em caso de nao curnprimento cicz'CONTRATADA de disposicao contratual, os 

pagamentos poderao ficar retidos ate kpbsterior• ISolucan, sem prejuizos de quaisquer outras 

disposigOes cons  tratuais. 

10.12. E vedada xpressamente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipulada neste 
Edital, em especial a cobranca.baricaria, mediante boleto cu mesmo o protesto de titulo, sob pena 
de aplicagao das sancOes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes. 

10.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
a aquisicao, ou, ainda, circunstancia que irnpeca a liquiclacao da despesa, o pagamento ficard 
pendente ate que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipeotese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-a apps a regularizaga° da situacao, nao acarretando qualquer Onus para a 

Contratante. 

10.14. Administracio somente efetuarti o pagamento apes a ocorrencia das seguintes 
hip6teses, sendo fadultada a adocao de apenas uma delas: 

10.15. Mediante a comprovaefio da quitaciio dos tributos referentes a aquisicao ou 
prestactio de servico contratado; ou 

10.16. Mediante retencio diretamente sobre o valor devido a contratada do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacao, 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 polo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar. n° 123 / 06 , nao sofrera a retencao tri7Ju taria quanto aos impostos e contribuicOes 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagan-lento ficara condicionado a apresentacao de 
comprovacao por meio de document° oficial de que. faz jus a.o tratamento tributario favorecido 
previsto na referida Lei Complemen tar. 

10.18. A Admini%fracao deduzira. do monta.nte a ser pago os valores correspondentes as 
multas e/ou indenizagOes devidas peia col itratada. 

10.19. 0 desconto de qualquer valor no pagarnento devido a contratada sera precedido de 
processo administrativo em que sera garantido a instituicao o contraditOrio e a ampla defesa, corn 
os recursos e meios que Hies sac) inerentes. 
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10.20. P, vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do 

contrato. 

10.21. A Nota FiJcal/ 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 aquisieao/servicos executados. 

10.21.3. No caso de etapas nao toncluidas, serao pagos apenas os servicos e/ou 

fornecimentos efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa 

subsequente. 

10.21.4.A aprovagao previa apresentada pela. CONTRATANTE nao implica na aceitagao 

definitiva dos servicos executados, nem exinie a contratada de qualquer das responsabilidades 

contratuais. 

	

10.22. 	Apos a aprovacao, a CONTRATAM emitira Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

	

10.23. 	0 pagamento somente sera efetuado apps o "atesto", pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal/ FO.ira apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos 

neste Edital. 	• 
10.23.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao 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 execuedo 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 hip6tese, o prazo para pagarnento 	 apps a comprovagao da regularizacao da 

situaedo, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

	

10.25. 	Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletremica, 
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 Servieos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

10.26.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retenedo tributaria quanto aos impostos e 
contribuicOes abrangidos por aquele regime. No entonto o pagamento ficara condicionado a 
apresentagao de comprovacao 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. 

	

10.27. 	Seth considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida 
ordem bancaria para pagamento. 

/Wel 	Gl ,'cruador Pedro Viriato Parigot de Souza, I080 ••• Centro - 8.5760-000 
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10.28. 	A CONTRATANTE nao 	responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porvento ra nao tenha lido acordada no contrato. 

	

10.29. 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao 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 = Niimero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

11.1. Quando o fornecimento dos serviCbs for concluidos, cabera a CONTRATADA apresentar 
, 

comunicagdo escrita informando o tato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual competird, no prazo 
de ate 15 (quinze) dias, a verificacao dos , inateriais e/ou dos servicos executados, para fins de 
recebimento definitivo. 

11 .1.1 . 0 recebimento definitivo tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de 

todos os testes de campo e a entrega dos Manuals e InstrucOes exigiveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os materiais e/ou servicos 
executados, por meio.  de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela solicitacao, corn a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e materiais, e 
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios. 

11.2.1. ApOs tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias 
verificadas. 

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou 

incorregOes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagan nab 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. 

11.3. 	No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por 

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

11.3.1. Na hipotese de o terrno de recebirnento definitivo nao ser elaborado 
tempestivamente, reputar-se-a como realizado, consumando-se o recebirnento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores 
a exaustao do prazo. 

11.3.2. 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 disposicOes legais em vigor (Lei n' 10.406, de 2002). 
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12. !tuba 

12.1. 	Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DtCIMA TERCEIRA- DA DOTACAO  ORCAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos especificos 
consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada: 

Dotagoes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 

da 
despesa 

Func onal programatica Fortte de 
recurs() 

Natureza da 

despesa 

Grupo da fonte 

2019 3060 10.002.18.541.1801.2205 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 3083 10.002.18.541.1801.2206 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 3084 10.002.18.541.1801.2206 555 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse ,0 exercicio financeiro, as despesas do exercicio 
subsequente correrao a conta das dotagOes orgamentarras indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

14.1.A execugao dos servigos eo fornecimento dos ma.teriais ora contratados sera objeto de 
acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao por representante da CONTRATANTE, para este 
fim especialmente designado, corn as atribiligoes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, 
conforme detalhado no Precesso de Inexigibiliclade e na sua proposta apresentada. 

14.1.1. 0 representante da Contratante devera ser professional habilitado e corn a 
experiencia tecnica neCessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos e o 
fornecimento dos mateiais. 

	

14.2. 	0 acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagao de que trata este item nao 

excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE responsabilidade 
solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos 

servigos contratados. 

	

14.3. 	A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos 
ora contratados, prestados em desacordo corn o Processo de Inexigibilidade e na sua proposta 
apresentada. 

14.4. As determinagOes e as solicitagOes forrnuladas pelo representante da CONTRATANTE 
encarregado da fiscalizagao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, 
nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. 

	

15.1. 	Eventuais alteragaes contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. , 

	

15.2. 	A CONTRATADA • ficard obrigada..a •aceitar, nas mesmas condigOes contratuais, os 
acrescimos ou supressties que se fizerem necess.arios., ate . 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 

15.2.1. As supressOes resulta.ntes de acordo celebrado entre os contratantes poderad  

exceder o limite de 25% (vi.nte e cinco por cento). 
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15.3. 	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. 

16. 

	

16.1. 	Comete infragan 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 documentagao falsa; 

c) 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; 

	

fl 	Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaraedo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execuedo do certame. 

16.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracOes discriminadas no 

subitem anterior ficara sujeita, sem prejuiz' o cla responsabilidade civil e criminal, as seguintes 

sangOes: 

a) Multa de ate 2cY9 (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

16.3. Em caso de inexecueao do contrato, erro de execucao, execuedo imperfeita, mora de 
execugdo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, a Contratada 
estard sujeita as saneties administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 
H- 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 maxim° de 10% do 
valor total da contratacao, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 5,0 % 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 corn as demais sancoes cabiveis; 

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

III- Suspensao temporaria de participaeao em licitaedo 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 Administragdo Pablica 
enquanto perdurarern os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagdo 
perante a prOpria autoridade que aplicou a perialidade, que sera concedida sempre que a contratada7 
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Soma, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(46)35.52-1321 
CAPANEMA - PR 



113 

Municipio de Capanema - PR 

 

16.4. 	As sangOes de suspt..nsao Lemporaria de participagdo em licitagao e impedimento de 
contratar e de declaracao de inidoneidacie para licitar ou contratar com a Administracao poderao 

tambern ser aplicadas as instituicaos ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de 

atos ilicitos praticados. 
16.5. As penalidades serao aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contradit6rio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao 
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 gararitia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administragao. 

16.7. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 

Piablica e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

16.8. As demais sangOes sao de corripetencia exclusiva do Presidente da Comissao Permanente 

de Licitagdo. 
16.9. A autoridade competente, na aiDlicacao das sancoes, levard em consideragdo a gravidade 

da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, 

observado o principio da proporcionalidade. 
16.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, 

a contar da data do recebirnento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ou, quando 
for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

16.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

17. 

17.1. 	Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracao Publica podera 
motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

18. 
18.1. Constituem motivo para rescipao do contrato: 

a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, da proposta apresentada, especificagOes, 
projetos ou prazos; 

b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, memoriais, projetos, 

prazos e proposta apresentada; 
c)A lentidao do seu cumprirnento, levando a Administracao a comprovar a 

impossibilidade da conclusao do servico e do fornecimento dos materiais, nos prazos estipulados; 
d)0 atraso injustificado no inicio do servico e na entrega dos materiais; 
e)A paralisacao do servico e do fornecimento dos tnateriais, sem justa causa e previa 

comunicagdo a Administracao; 
f)A subcontratacao total do seu objeto, a associacao da contratada corn outrem, a cessao 

ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusa.o, cisdo ou incorporacao, nao admitidas neste 
edital e no contrato; 
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g) A subcontratagdo parciai do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 
Administragao e autorizagao em contrato. 

i) 0 desatendimento das cieterminagoes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores; 

j) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do 

art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

k) A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

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

m) A alteragao social ou a nrodificagao da finaiidade ou da estrutura da instituigao, que 

prejudique a execugdo do contrato; 

ri) RazOes de interesse iniblico 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 adrninistrativo a que se refere o contrato; 

o) A supressao, por parte da Administracao, dos servigos, acarretando modificagao do 

valor inicial do contrato alem do limite permit* no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

p) A suspensao de sua execugdo, por' ordem escrita da Administragao, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dia.s, salvo em, caso de calamidade pOblica, grave perturbagao da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidaS suspensties que totalizem o mesmo prazo, . 	. 
independentemente do pagarnento obrigatdrib de indenizagOes pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizagoes e mobilizagOes c outras pr,evistas, assegurado a contratada, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensao do curnprimento das obrigagees assumidas ate que seja 

normalizada a situagdo; 

q) 0 atrab superior a 90" (noventa) dial dos pagamentos devidos pela Administragao 
decorrentes do servico e/ou do fornecirnento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de 
calamidade pUblica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado a contratada o 
direito de optar pela suspensao do cumprirnento de suas obrigagoes ate que seja normalizada a 

situacao; 

r) A nao liberacao, por parte d.a Administragao, de area, local ou objeto para execugdo 
do servigo e da entrega dos materiais, nos prazos contratuais; 

s) A ocorrencia de caso- fortuito ou. de forga major, regularmente comprovada, 
impeditiva da execugdo do contrato; 

t) Descumprirnento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo 
das sangees penais cabiveis. 

18.2. 	A rescisao, devidamente rnotivada nos autos, sera precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditdrio e-a ampia defesa. 

18.3. Os casos da rescisao contratual sera() formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditdrio e a arnpla defesa. 

18.4. A rescisao administrativa ou amigavel •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 comprovadds que Louver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolucao da garantia, se • houver; 

b) pagamentos devidos pela execugdo do Contrato ate a data da rescisao. 

18.6. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execugao da< 
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagOes 
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a ela devidos, bem como a retengao dos creditns decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos 
causados a CONTRATANTE, alem das sangoes previstas neste instrumento. 

19. 
19.1. 	Os casos omissos ou situagOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiggies contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo 
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 transcrigoes. 

20.  
20.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do quinto dia Ohl do mes 
seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. 1111111111111101MENKMIMME 
21.1. As questoes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, serao processadas e juigadas na Justiga Estadual, Comarca de 
Capanema-PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apps 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, 12 de setembro de 2019 
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ALEXANDRE FRANCA TETTO 
PREFEITO MUNIC 	 877.969.889-15 

FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO 
PARANA 

frl) , i , 	kc‘ t i i 
t JORGE LUI M NTEIRO DE MATOS 

CPF it 13 7. 677.750-04 
FUNDACAO 	VISAS FLORESTAIS DO 

ARANA 
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