
Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO N° 93/2020 

CONTRATO DE EXECUcA0 DE SERVIc0 QUE ENTRE 

SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A 

EMPRESA DESENVOLVER - GESTAO E 

PLANEJAMENTO - EIRELI - ME 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execus_ao de Obra, sem vinculo 

empregaticio, de um 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 pelo Prefeito Municipal, Sr. 

• AMERICO BELLE. De outro lado a empresa DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO -

EIRELI - ME., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 17.770.952/0001-97, corn enderego a Rua RUA 

MANOEL CLAUDINO BARBOSA, 1625 SALA 04, 1° ANDAR - CEP: 83833088 - BAIRRO: 

IGUAQU, na cidade de Fazenda Rio Grande/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) ALYSON 

AUGUSTO PADILHA inscrito no CPF n°020.634.939-44, residente e domiciliado ern R DAS 

AGUIAS, 114 - CEP: 83824016 - BAIRRO: GRALHA AZUL, doravante denominada 

CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993 e legislagao pertinente, obedecidas as condigOes estabelecidas na licitagao realizada na 

modalidade TOMADA DE PREcOS N° 5/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, 

mediante as clausulas e condigoes a seguir estipuladas: 

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE 

ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS PARA USO 
• DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR., conforme descrito no 

Projeto Basico. 

PARAGRAFO ONICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condigOes expressas no Edital de 
Tomada de Precos N° 05/2020, juntamente corn seus anexos, o Projeto Basico e a proposta 
da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO  
2.1. Os servigos contratados serao realizados por execugao indireta, sob o regime de 

empreitada por preco Global. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTACAO DO SERV=O  
3.1. Os servigos serao executados conforme o disposto no Projeto Basico. 
3.2. A CONTRATADA devera executar os servicos utilizando-se de mao de obra e 

equipamentos necessarios a perfeita execugao dos servigos a serem prestado conforme 
disposto no Projeto Basico e na sua proposta apresentada. 
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4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 
4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Tomar todas as providencias necessarias a fiel execugao do servigo objeto desta 
licitagao, especialmente no que tange ao fornecimento de materiais, equipamentos e mao de 
obra; 

b) Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigOes de 
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao; 

c) Promover a execugao do servigo dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em 
observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as recomendagOes aceitas pela boa 
tecnica; 

d) Prestar todos os esclarecimentos que the forem solicitados pela CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamagoes; 

ID e) Adotar medidas para a prestagao de servigos solicitada, observando todas as 
condigOes e especificagOes aprovadas pela CONTRATANTE; 

f) Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condigOes exigidos; 
g) Substituir imediatamente qualquer material e refazer qualquer servigo que nao 

atenda as normas sem direito a ressarcimento e sem onus para a CONTRATANTE; 
Observar, rigorosamente, a legislagao e as normas regulamentares emanadas pelos 

Orgaos competentes; 
i) Encaminhar mensalmente a CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondendo 

aos servigos executados, pelo periodo de 16 (dezesseis) meses, juntamente corn RelatOrio 
descritivo dos servigos executados, este ultimo (RelatOrio descritivo) devera ser encaminhado 
mensalmente durante todo o periodo de vigencia contratual. 

j) A Contratada e responsavel pelos danos causado a Administragao ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato. 

k) 0 recebimento provisOrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, especialmente no que 

• se refere a qualidade e durabilidade dos servigos prestados e materiais utilizados. 
1) Os profissionais disponibilizados pela Contratada deverao prestar os servigos 

nos locais indicados pela Contratante, tais como: propria sede da licitante, sede da 
Administracao Municipal, entre outros. 

m) As despesas corn locomogao do profissional, bem como as despesas de 
alimentagao e estadia ficaram a cargo da Contratada. 

n) Os profissionais designados para a execugao dos servigos deverao empregar o 
necessario zelo, corregao, celeridade e exagao no trato de qualquer interesse da CONTRATANTE 
sob os seus cuidados profissionais, cabendo-lhes exclusiva responsabilidade por eventuais 
transgressOes. 

5. CLAUSULA QUINTA-DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS  
5.1. A empresa vencedora tera o prazo de 05 (cinco) dias apOs a solicitagao formal, para o 

inicio da execugdo do servigo. 
5.2. ESPECIFICAcA0 DOS SERVIcOS A SEREM EXECUTADOS 

5.2.1.A empresa contratada devera prestar de servigos de assessoria tecn a na area 
de gerenciamento de projetos e treinamento para use dos sistemas: PLATAFORMA MA S BRASIL; 
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SIMEC/ PAR - Sistema Integrado de Monitoramento Execugdo e Controle, MOdulo de Obras e 
Modulo PAR; SISMOB - Sistema de Monitoramento de Obras do Ministerio da SaUde; FUNASA 
(SIGA);; FNS - Sistema de Projetos do Fundo Nacional de SaUde; SIGPC (Sistema de 
Gerenciamento e Prestagao de Contas do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educacao). 

5.2.2. Realizagao de diagnostico municipal, identificando os equipamentos urbanos 
existentes e as carencias do municipio, expedindo relatorio que aponte as alternativas de 
investimento disponiveis no Governo Federal. 

5.2.3. Emissao de relatOrio anual corn mapeamento/diagnOstico das emendas dos 
parlamentares da bancada Federal do Estado do Parana, indicando quais rubricas 
orcamentarias atendem as necessidades do municipio, ja previamente identificadas no 
diagnostic° municipal. 

5.2.4. laboracao de projetos tecnicos e sociais, pianos de trabalho, oficios, pre- 
• projetos, consultas previas e solicitagOes em geral, nos diversos sistemas existentes do Governo 

Federal, quais sejam: PLATAFORMA MAIS BRASIL; SIMEC/PAR; SISMOB, FNS, FUNASA (SIGA), 
SIGPC dentre outros instrumentos de interesses da Prefeitura Municipal, necessarios 
realizacao de Transferencias Voluntarias do Governo Federal e/ou ObrigatOrias, a serem 
apresentados juntos aos Ministerios e Autarquias da Republica Federativa do Brasil. 

5.2.5. Orientagao do processo de planejamento de projetos, que possam ser objeto de 
transferencia voluntaria, das Secretarias Municipais, para a elaboracao de projetos que visem 
suprir as necessidades da Administragao Municipal, em consonancia corn o estabelecido na 
LDO, LOA e PPA. 

5.2.6.Elaboracao de estudos de viabilidade tecnica e econOmica dos projetos pUblicos, 
objetos de a serem implementados no Municipio de Capanema, através de transferencias 
voluntarias. 

5.2.7.Inclusao e acompanhamento de todas as propostas de interesse do Municipio 
de Capanema junto a PLATAFORMA MAIS BRASIL; SIMEC/PAR; SISMOB, FNS, FUNASA 
(SIGA), e nos sistemas de propostas e projetos dos demais Orgaos e Entidades que compOem a 

•
Administragao PtIblica Federal e Estadual, visando a transferencia de recursos financeiros 
mediante transferencias voluntarias, termos de doacao, transferencias fundo a fundo, 
convenios, contratos de repasses, termos de cooperacao, termo de compromisso, termo de 
responsabilidade e instrumentos similares, nos termos da legislacao vigente. 

5.2.8. Inclusao na PLATAFORMA MAIS BRASIL; SIMEC/PAR; SISMOB, FNS, 
FUNASA (SIGA), e nos Sistemas de propostas e projetos dos demais Orgaos e Entidades que 
compOem a Administracao Pt blica Federal e Estadual, das informacoes referentes aos 
procedimentos licitatOrios, decorrentes da contratagao que sejam executadas corn recursos de 
transferencias voluntarias, termos de cloaca°, transferencias fundo a fundo, convenios, 
contratos de repasse, termo de cooperacao, termo de compromisso, termo de responsabilidade 
e instrumentos similares, nos termos da legislacao vigente. 

5.2.9.Inclusao na PLATAFORMA MAIS BRASIL; SIMEC/PAR; SISMOB, FNS, FUNASA 
(SIGA), e nos Sistemas de propostas e projetos dos demais Orgaos e Entidades que compOem a 
Administragao Pablica Federal e Estadual, das informagoes referentes aos pagamentos 
efetuados corn recursos oriundos de transferencias voluntarias, termos de doacao, 
transfer6ncias fundo a fundo, convenios, contratos de repasses, instrumentos similar , termo 
de compromisso, termo de responsabilidade, etc., nos termos da legislacao vigente. 
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5.2.10.Inclusao na PLATAFORMA MAIS BRASIL; SIMEC/PAR; SISMOB, FNS, 
FUNASA (SIGA), e nos Sistemas de propostas e projetos dos demais Orgaos e Entidades que 
compOem a Administracao Pilblica Federal e Estadual, da documentagao e das informagOes 
necessarias a analise e aprovagdo das prestagOes de contas dos recursos oriundos de 
transferencias voluntarias, termos de doacao, transferencias fundo a fundo, convenios, 
contratos de repasses, termo de compromisso, instrumentos similares, nos termos da legislagao 
vigente. 

5.2.11.Elaboracao e acompanhamento junto Orgaos e Entidades que comp6em a 
Administracao Publica Federal e Estadual de todos os projetos (Pianos de Trabalhos) visando a 
transferencia de recursos financeiros de forma voluntaria, mediante a celebracao de 
transferencias voluntarias, termos de doacao, transferencias fundo a fundo, convenios, termos 
de ajustes, termos de adesao, termos de responsabilidade, entre outros instrumentos. 

5.2.12.Elaboragao e acompanhamento de todas as prestagOes de contas dos recursos • oriundos do Governo Federal, decorrentes de transferencias voluntarias, que foram formalizados 
mediante: transferencias voluntarias, termos de doacao, transferencias fundo a fundo, 
convenios, contratos de repasses, termos de cooperacao, termos de ajustes, termos de adesao, 
termo de responsabilidade, termo de compromisso e demais instrumentos similares, nos termos 
da legislacao vigente. 

5.2.13.Acompanhamento sistematico de todas as transferencias voluntarias, termos 
de doacao, transferencias fundo a fundo, convenios, contratos de repasses, termos de 
cooperagao, termos de ajustes, termos de adesao, termo de responsabilidade, termo de 
compromisso e demais instrumentos similares, tomando providencias para regularizacao de 
pendencias, quando necessario. 

5.2.14.isponibilizagdo de equipe de pessoal multidisciplinar para treinamento e 
orientacao tecnica aos servidores do municipio para a execucao das agOes das transferencias 
voluntarias, termos de doacao, transferencias fundo a fundo, convenios celebrados e programas 
diversos de interesse do municipio, especialmente em relagao aos sistemas PLATAFORMA MAIS 
BRASIL; SIMEC/PAR; SISMOB, FNS, FUNASA (SIGA), SIGPC entre outros similares. 

5.2.15.Instrucao para a definicao de processos de monitoramento e controle de 
projetos conforme as orientagOes do Guia de Conhecimento em Projetos - Guia PMBOK, focando 
no gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo, gerenciamento de aquisigOes e 
gerenciamento de riscos dos projetos publicos municipais; 

5.2.16.Disponibilizacao, ao longo do contrato, de sistema de Monitoramento de 
Projetos adequado as transferencias voluntarias federais em consonancia com a Portaria 
424/2016 e legislagao correlata vigente, que permita o melhoramento da performance do 
municipio no gerenciamento de projetos. 0 prazo para a entrega deste produto, bem como suas 
regras, serao definidos pela Secretaria de Planejamento, por meio de documento especifico, apos 
a assinatura de eventual contrato. 

5.2.17.Assessoramento tecnico ao Departamento de Engenharia da Prefeitura 
Municipal de Capanema, em relacao as transferencias voluntarias, termos de doacao, 
transferencias fundo a fundo, convenios, contratos de repasses, termos de cooperagao, termo 
de compromisso, termo de responsabilidade e instrumentos similares. 

5.2.17. Disponibilizar atendimento via suporte tecnico a distancia, por meio to fonico 
e/ou eletrOnico, para os tecnicos do municipio, que possam ser acionados no periodo da 08:00 
as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, excetuando-se sa ados, 
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domingos e feriados (nacionais, estaduais e municipais, do local sede da empresa, e do 
municipio Capanema. 0 atendimento devera ser realizado por equipe corn experiencia 
comprovada no monitoramento dos sistemas supracitados. 

5.2.18.Disponibilizar atendimento presencial por no minimo 40 horas mensais para 
elaboracao, monitoramento e fiscalizagao de projetos e de sua execugao. 

5.2.19. Disponibilizar atendimento de professional para elaboracao e monitoramento 
de projetos a distancia, de acordo corn a demanda da Secretaria de Planejamento, corn cargo 
horaria compativel corn os profissionais exigidos para a consecugao do contrato. 

5.2.21 Para execucao do servico a empresa devera possuir uma equipe minima 

de profissionais conforme abaixo: 

a) 01 (um) coordenador de equipe, pos-graduado em gerenciamento de 

• projetos; 

b) 01 (urn) engenheiro civil corn experiencia em gerenciamento de projetos 

e treinamento para uso dos sistemas: PLATAFORMA MAIS BRASIL (Antigo SICONV); 

SIMEC/PAR; SISMOB, FNS, FUNASA (SIGA); 

c) 01 (um) arquiteto corn experiencia em gerenciamento de projetos e 

treinamento para uso dos sistemas: PLATAFORMA MAIS BRASIL (Antigo SICONV); 

SIMEC/PAR; SISMOB, FNS, FUNASA (SIGA); 

d) 01 (urn) administrador corn experiencia em planejamento, cadastros e 

acompanhamento de prestacao de contas de recursos e convenios nos sistemas: 

PLATAFORMA MAIS BRASIL (Antigo SICONV); SIMEC/PAR; SISMOB, FNS, FUNASA (SIGA) 

e SIGPC; 

e) 01 (urn) economista corn experiencia em gerenciamento de projetos e 

• treinamento para o uso dos sistemas: PLATAFORMA MAIS BRASIL (Antigo SICONV); 

SIMEC/PAR; SISMOB, FNS, FUNASA (SIGA); 

f). 02 (dois) operadores dos sistemas: PLATAFORMA MAIS BRASIL (Antigo 

SICONV); SIMEC/PAR; SISMOB, FNS, FUNASA (SIGA) e SIGPC, para suporte tecnico 

distancia. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Disponibilizar para a contratada o espago fisico para sua instalagdo, quando 
necessario para coleta de dados na sede do Municipio, visto que, em regra, constitui obrigagao 
da CONTRATADA prestar os servigos objeto da contratagdo, mediante suas prOprias expensas, 
inclusive, os custos de instalagdo; 

b) Disponibilizar todos os elementos necessarios a execugdo dos servigos, t- s como 
processos, convenios, entre outros; 

c) Cumprir fielmente as disposigOes do Contrato; 
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d) Exercer a fiscalizagao dos servicos por servidores especialmente designados, na 
forma prevista na Lei n° 8.666/93; 

e) Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que 
acarrete em interrupgao na execugao do Contrato; 

f) Efetuar o pagamento nas condigOes e pregos pactuados no Contrato; 
Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigOes, falhas ou irregularidades 

constatadas na execugao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias; 
Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 
Zelar pelo cumprimento das obrigagOes da CONTRATADA relativas a observancia das 

normas ambientais vigentes; 
Proporcionar todas as condigOes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

servicos de acordo corn as determinagOes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 
Basic° e seus anexos; 

Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade corn as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigOes de 
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagdo. 

Permitir, durante a vigencia do contrato, o acesso dos representantes ou prepostos 
da CONTRATADA ao local da prestagdo de servicos, desde que devidamente identificados; 

7.!dtA0su'LkiSkitii&PbiCgtErdbg'ilArrACAb  
7.1.8 vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto do contrato. 

8. CLAUSULA OITAVA = DO VALOR DO CONTRATO  
0 valor do contrato é de R$ 186.000,00(Cento e Oitenta e Seis Mil Reais). 

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, 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 24 (vinte e quatro) 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. 

O prazo de vigencia previsto no item acima tera inIcio na data de 06/03/2020 e 
encerramento em 05/03/2021. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO  
10.1. 0 pagamento sera realizado mensalmente, o qual sera pago no mes subsequente a 

prestagao dos servigos, através de ordem bancaria, para credito em banco, agencia e conta 
corrente indicados pelo contratado. 

10.2.0 prazo _para pagamento sera de ate 15 (quinze) dias, subsequentes ao  
recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 19 e ss do edital, sendo co idicao 
para o pagamento a apresentacio dos referidos relatorios dos servicos prestados. 
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10.3.Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos 
enderecos eletronicos: empenhocapanema.pr.gov.br  ejou compras(a,capanema.pr.gov.br, 
ou entregue em maos das servidoras designadas, para fins de liquidagao de empenho.  

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 namero 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 pr6pria Contratada, obrigatoriamente corn o 

nilmero de inscricao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e das propostas de 
pregos, bem como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas fiscais emitidas corn 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 
gerara 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. 

10.11. Ern caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao contratual, os 
pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solucao, 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 pena 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 liquidagao da despesa, o 
pagamento ficara pendente ate que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipOtese, o prazo para pagamento 	 apOs a regularizagao da situagao, nao acarretando 
qualquer Onus para a Contratante. 

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

10.14.1. Mediante a comprovagao da quitagao dos tributos referentes 
aquisicao ou prestagao de servigo contratado; ou 

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

10.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termo da Lei 
Complementar n° 123/06, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostor e contr buigOes 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresent gao de 
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comprovagao por meio de documento official de que faz jus ao tratamento tributario favorecido 
previsto na referida Lei Complementar. 

10.16. A Administragao deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as 
multas e/ou indenizagOes devidas pela contratada. 

10.17. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a contratada sera precedido de 
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditerio e a ampla defesa, corn 
os recursos e meios que lhes sao inerentes. 

10.18. E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do 
contrato. 

catigOa+15Et EURN415 dittmatuttm 
11.1. Mensalmente, cabera a CONTRATADA apresentar comunicagdo escrita a fiscalizagao 

da CONTRATANTE, a qual competird, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificagao dos servigos 
executados, para fins de recebimento. 

11.2. 0 recebimento tambem ficara sujeito a apresentacao da nota fiscal 
correspondente e de relatorio, devidamente assinado, constando quaffs os servicos 
executados pela CONTRATADA.  

11.3. ApOs a inspegao no Municipio se os servigos estao sendo prestados adequadamente 
e a entrega do relatorio mencionado acima, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais 
pendencias verificadas. 

11.4. A CONTRATADA Pica obrigada a reparar, refazer, 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 execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao 
atestar a prestagao de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que 
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento. 

Na hipetese de a verificagao a que se refere o item 11.4 nao ser procedida tempestivamente, 
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do • prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores 
exaustao do prazo. 

0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer epoca, 
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das 
disposigiies legais em vigor. 

cLAusuLADtoimkttiliUNDW-f-7,1:5CA,FitzEdos 
Os precos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTACAO ORQAMENTARIA 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos 
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada: 

Dotagoes 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional prograrnatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 430 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.35.00.00 Do Exercicio 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do 
exercicio subsequente correrao a conta das dotacOes oreamentarias indicadas em termo aditivo 
ou apostilarnento. 

14..ctAuSutki5ECtivW0tr 'AS1;15ktf -§bttiffAt:Ab  
A execucao dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, 

fisealizacdo e avaliacao por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente 
designado, corn as atribuicaes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme 
detalhado no projeto Basic°. 

O representante da Contratante devera ser professional habilitado e corn a experiencia 
tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos. 

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo 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 execuedo 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 presente Edital e seus Anexos e corn o contrato. 

As determinagOes e as solicitacoes formuladas pelo representante da CONTRATANTE 
encarregado da fiscalizacao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

CLAUS btatitAbA8li TMeAtg 
Eventuais alteracOes contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, 

de 1993. 
A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes 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. 

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

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. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 
As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

dattg=itifditifflittlW4VE-bil5Z  
Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administraedo PtIblica podera 

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

CLAUSULA DECIMA"OrrAVA .-' DA RESCISAO CONTRATUAL 
Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 22 do e ital. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditOrio e a ampla defesa. 

A rescisao administrativa ou arnigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 22.1, do edital, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito a: 

Devolugdo da garantia, se houver; 

Pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao da 

garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizagOes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o 

limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alern das sangOes previstas neste instrumento. 

20. CLAUSULA DECIMA NONA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO 
19.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem 

observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de etica durante todo o 
processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual. 
Para os propOsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas: 

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem corn o objetivo de influenciar a acdo de servidor 
publics° no processo de licitacdo ou na execucao de contrato; 

"Pratica Fraudulenta": A falsificacdo ou omissao dos fatos, corn o objetivo 
de influenciar o processo de licitaedo ou de execucao de contrato; 

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 
mais licitantes, corn ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do Orgdo 
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos; 

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou 
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em 
urn processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato; 

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspecifies ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro 
multilateral, corn objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica 
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intenedo seja impedir materialmente o 
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao. 

19.2. Na hip6tese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imports sancao sobre 
um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por 
prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em 
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de urn 
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 
participar da licitacdo ou da execucao de urn contrato financiado pelo organismo. 

19.3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencei,dor 
como condicao para contratacao deverd concordar e autorizar que, na hipotese 
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do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o 
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam 
inspecionar o local de execuedo do contrato e todos os documento, contas e 
registro relacionadas a licitacdo e execuedo do 

CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS  
20.1. Os casos omissos ou situagOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcricOes. 

• CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA PUBLICACAO  
21.1. A publicagdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio 

sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do 
quinto dia util do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS  
22.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO  
23.1. As questOes decorrentes da utilizagao do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justiga Estadual, Comarca de 
Capanema - PR. 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apOs lido e achado conforme, as partes 
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn so • 

Capanema, 06 de margo de 2020. 

 

C‘11\  DE ENVOLVER G STAG E PLAIVEJAMENTO - 

EIRELI - ME 

FORNECEDOR 

ALYSON AUGUSTO PADILHA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

AMER BELLE 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Município de Capanema - PR 

1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 93/2020, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a empresa DESENVOLVER - GESTAO E 
PLANEJAMENTO - EIRELI - ME 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO 

EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA MANOEL CLAUDINO 
BARBOSA, 1625 SALA 04, 1° ANDAR - CEP: 83833088 - BAIRRO: IGUAÇU, inscrita no 
CNPJ sob o n° 17.770.952/0001-97, neste ato por seu representante legal, ALYSON 

• AUGUSTO PADILHA, CPF:020.634.939-44 ao fim assinado, doravante designada 
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços 
n° 5/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/03/2020, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 5/2020, entre as partes acima identificadas, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
DE PROJETOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR., em atendimento a manifestação Jurídica datada de 25/02/2021 fica 
prorrogado o prazo de vigência desse contrato até 04/03/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 25 de fevereiro de 2021 

AMÉRICO BÈLIÉ 
Prefeito Municipal 
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2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 93/2020, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PARANÁ 
e de outro lado a empresa DESENVOLVER - GESTAO E 
PLANEJAMENTO - EIRELI - ME 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa DESENVOLVER - GESTA() E 
PLANEJAMENTO - EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA 
MANOEL CLAUDINO BARBOSA, 1625 SALA 04, 1° ANDAR - CEP: 83833088 - BAIRRO: 
IGUAÇU, inscrita no CNPJ sob o n° 17.770.952/0001-97, neste ato por seu representante 
legal, ALYSON AUGUSTO PADILHA, CPF:020.634.939-44 ao fim assinado, doravante 
designada. CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital 
Tomada de Preços n° 5/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/03/2020, objeto do Edital 
de licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 5/2020, entre as partes acima 
identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR., em atendimento a Manifestação Jurí-
dica datada de 22/10/2021, fica Aditivado o Valor do Contrato n° 93/2020 em R$ 
22.800,00 (Vinte e dois mil e oitocentos reais). 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 22 de outubro de 2021 

AMÉRICO B LÉ 
Prefeito Municipal 

ALYSON 
AUGUSTO 
PADILHA: 

02063493944 
 

~nada digitalmente por ALYSON 
AUGUSTO FADILHA:02033493DM 
DM. Cata, OalCiaeread, OUaRnaenca, 
W.20196650000103, OU•Sarelaa da 
Receita rasei do Bmall • RFD, OU•RFD 
eLPF A1, OUa(em branco), CNeALYSON 
AUGUSTO PAOILMA:02063a5304 
Ratão: Eu ala o autor das documento 

LSI:2;51%2-16 11:56:51 
Fora Reader Venal:, 0.3.0 

ALYSON AUGUSTO PADILHA 
Representante Legal 

DESENVOLVER - GESTAO E 
PLANEJAMENTO - EIRELI - ME 

Contratada 
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3.° Termo Aditivo ao Contrato n° 93/2020, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA -
PARANÁ e de outro lado a empresa DESENVOLVER -
GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI - ME 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo 
assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante 
designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa DESENVOLVER - GESTA() E 
PLANEJAMENTO - EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA 
MANOEL CLAUDINO BARBOSA, 1625 SALA 04, 1° ANDAR - CEP: 83833088 -
BAIRRO: ipuAçu, inscrita no CNPJ sob o n° 17.770.952/0001-97, neste ato por seu 
representahte legal, ALYSON AUGUSTO PADILHA, CPF:020.634.939-44 ao fim 
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas 
da Leis n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, 
em decorrência do Edital Tomada de Preços n° 5/2020, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/03/2020, objeto do 
Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 5/2020, entre as partes acima 
identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR., em conformidade com a Manifesta-
ção Jurídia datada de 23/01/2022, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato 
n° 93/2020 até 04/03/2023, fica também aditiva do seu valor em R$ 101.342,04 
(Cento e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e quatro centavos). 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas 
por este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, 
ao(s) 24 dia(s) do mês de janeira de 2022 

AMÉRICO BELLÉ 
Prefeito Municipal 

dk+•Im•N• por ALYSON AUGUSTO 
PAUL. 02043833044 
1301.  OPOR. O•IOPdi•u1. OIYPr•unc.I. 
GU•]Y148580000100. OU.S4a4Prop de 
R•ub F•8•nl Depsrl 898,0/U0013 
•CPF AI, OWI•m Parco). ON•ALVSON 
AUGUSTO PADILHA 02083403944 
R•BA.: Eu •• • •i44r d••1• documento 
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ALYSON 
AUGUSTO 
PADILHA: 

02063493944 

ALYSON AUGUSTO:  PADILHA 
Representante Legal 

DESENVOLVER - GESTAO E 
PLANEJAMENTO - EIRELI - ME 

Contratada 
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4.° Termo Aditivo ao Contrato n° 93/2020, que entre si celebram de um 
lado o MUNICiPIO DE CAPANEMA — PARANA e de outro lado a 
empresa DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI - ME 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor 
AMÉRICO  BELLE,  doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
situada a RUA MANOEL CLAUDINO BARBOSA, 1625 SALA 04, 1° ANDAR - CEP: 83833088 - 
BAIRRO: IGUAÇU, inscrita no CNPJ sob o n° 17.770.952/0001-97, Telefone:(41) 3627-5874,  e-mail:  
DESENVOLVER01@GMAIL.COM,  neste ato por seu representante legal, ALYSON AUGUSTO 
PADILHA, CPF:020.634.939-44 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente 
Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços n° 5/2020, mediante as seguintes cláusulas e 
condições. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/03/2020, objeto do Edital de licitação. 
Modalidade Tomada de Preços n° 5/2020, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 
NAS  AREAS  DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR., em conformidade com o Parecer Jurídico n° 
33/2023, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato n° 93/2020 até 03/03/2024, foi aplicado o 
índice INPC nesse aditivo, fica também aditivado seu valor em R$ 106.069,32 (Cento e seis mil, 
sessenta e nove reais e trinta e dois centavos). 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, 
permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 03 
dia(s) do mês de rgo de 2023 

ALYSON AUGUSTO 

\s, 
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AMÉRICO  BELLE  
Prefeito Municipal 

ALYSON AUGUSTO PADILHA 
Representante Legal 
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