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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 662/2019. 
DISPENSA N°4112019 — SAMAE. 

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O SAMAE E O CONSÓRCIO INTERMUNIÇIPAL DE SANEMENTO DO PARANÁ - 
CISPAR PARA RATEIO QUE TEM COMO OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DO 
CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA PROMOVER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO 
ÇISPAR. 

I - CLÁUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES 
CONTRATANTE: 	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, pessoa jurídica 

de direito público, inscrita no MF/ÇNPJ sob n°. 78.079.639/0001-00, com sede na 
Avenida Santos Dumont n°. 565, centro, Ibiporã — Paraná, neste ato representado pelo 
Diretor Presidente, EDIVALDO DE PAULA, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade RG n°4721831-3, e inscrito do CPF/MF sob n° 682.077.009-04, residente e 
domiciliado nesta cidade, neste ato doravante denominado de CONTRATANTE. 

CONTRATADA: 	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ — CISPARIPR, 
Consórcio Público de Direito Público, inscrito no CNPJ do MF sob o n° 
04.823.494/0001-65, com sede na Rua Sofia Tachini, s/n, no Município de Jussara, 
Estado do Paraná, neste ato representado por seu representante ao final assinado, 
doravante denominado contratado 

Por este instrumento, as partes acima qualificadas têm entre si, justo e acertado, na melhor forma de direito, que, ao 
final, está subscrevem o presente contrato, regido pela Lei Federal n°8666/1993, e demais disposições legais aplicáveis, 
que será regido pelas seguintes cláusulas e condições: 

II- CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
2.1. O Contrato de rateio tem por objetivo a transferência de recursos públicos do contratante ao contratado para 
promover o adequado funcionamento e manutenção do OISPAR, englobando despesas administrativas e de 
manutenção, notadamente as seguintes: 

I — realização de licitações, dentro das áreas de atuação do Consórcio, em nome do município consorciado, 
seja administração direta ou indireta, das quais decorram contratos a serem celebrados detamente pelo 
Município consorciado ou por órgãos da administração indireta deste; 
II — realização de licitações compartilhadas, em quaisquer áreas, das quais decorram dois ou mais contratos 
celebrados por municípios consorciados ou entes de sua administração indireta; 
III — aquisição e administração de bens para o uso compartilhado dos municípios consorciados; 
IV — contratação pela administração direta ou indireta dos municípios consorciados, inclusive por outros 
entes da federação, dispensada a licitação, para a prestação de serviços, os quais serão remunerados de 
forma apartada em relação a este contrato de rateio; 
V - formulação de pleitos de recursos financeiros e de cooperação técnica junto a organismos nacionais e 
internacionais para a sustentabilidade das ações propostas; 

VI - contratação conjunta de profissionais nas áreas de interesse do Consórcio, notadamente setores de 
engenharia civil e sanitária, química e jurídica; 

VII - capacitação técnica do pessoal encarregado da prestação dos serviços de saneamento nos municípios 
consorciados; 

VIII - prestação de serviços de apoio, inclusive a realização de análises para o controle da qualidade da água 
e monitoramento de esgoto, e assistência técnica, com as seguintes especificidades: 

solução das demandas de saneamento básico; 
capacitação e aperfeiçoamento de pessoal; 
intercâmbio com entidades afins, participação em 

participação, inclusive, como associado da Associação Nacionald 

; 
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IX — representação do município consorciado em todas as áreas referidas nos incisos anteriores, bem como 
em outras que lhe forem delegadas pela Assembleia Geral. 
X — publicação de revistas, materiais técnicos e informativos, impressos eletrônicos, inclusive para 
divulgação de atividades do consórcio ou de ente consorciados. 

2.2. Salienta-se que as despesas do CISPAR que serão custeadas por meio deste contrato de rateio são as 
relacionadas à manutenção das atividades acima referidas, nelas incluídas as de custeio dos serviços administrativos e 
técnicos, despesas com pessoal e terceirizados, despesas correntes necessárias ao funcionamento da estrutura do 
Consórcio e representação do contratante nos termos do Contrato de Consórcio Público. 
2.3. Fica definido que eventuais despesas decorrentes de gestão associada de serviços públicos e de prestação de 
serviços públicos em regime de gestão associada não estão incluídas neste contrato. 

III - CLÁUSULA TERCEIRA — DOS ANEXOS CONTRATUAIS 

3.1. Fazem parte integrante deste contrato, os seguintes documentos, como se nele estivessem transcritos: 
I - O Processo de Dispensa n°4112019, contemplando seus anexos; 
II - Proposta de Preço da Contratada. 
3.2. Os documentos mencionados nesta cláusula são considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, 
definir o seu objeto e a sua perfeita execução. 

IV - CLÁUSULA QUARTA — DA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Quanto à verificação, os serviços considerar-se-ão perfeitamente executados mediante verificação da Autarquia 
Municipal responsável pela gestão das ações de saneamento básico no Município. 

V - CLÁUSULA QUINTA — DO VALOR 

5.1. Pelo correto e perfeito desempenho dos serviços ora contratados, o contratante pagará ao contratado, no exercício 
de 2019, o valor de R$ 38.423,40 (Trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta centavos), o qual 
será pago em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, no valor de R$ 3.201,95 (Três mil, duzentos e um 
reais e noventa e cinco centavos) cada uma. 
5.2. As despesas decorrentes do presente contrato serão pagas mediante a utilização das dotações orçamentárias 
fixadas no Orçamento Anual da entidade e adequadas para fazer frente aos pagamentos. 
5.3. Em caso se prorrogação do contrato, os valores poderão ser atualizados pelo índice acumulado do INPC dos últimos 
12 meses, aplicável no mês de janeiro, observando-se a mesma forma de pagamento, ou seja, nos 12 (doze) meses; a 
atualização será processada mediante simples aditivo. 

VI-CLÁUSULA SEXTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. A despesa correrá as contas das seguinte dotação orçamentária: 
Dotações 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

2019 020 18.001.17.122.0018.2135 76 3.3.71.70.00.00 Do Exercido 

VII - CLÁUSULA SÉTIMA — DO PAGAMENTO 

7.1. Os pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do SAMAE, 
mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada em até 20 (vinte) dias após a realização dos serviços, devidamente 
assinadas pelo gestor do Contrato, constando no corpo da(s) nota(s) o número da Licitação, nu 	do Contrato e 
os dados bancários para depósito; para o fiscalizador designado no item 16.2 dest contrato e documentos 
pertinentes devidamente protocolizados, desde que atendidas as condições para liberação dás parcelas. 
7.2. Todos os pagamentos ficarão condicionados a apresentação e aprovação do fiscal do co trato 	relatórios 
pormenorizados dos serviços efetivamente executados. 
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7.3. Caso a contratada esteja em débito ou apresente alguma irregularidade fiscal, os respectivos empenhos referentes 
aos contratos em nome do licitante não poderão ser liberados e, por consequência, estes não terão validade, nem 
eficácia. 
7.4. Para possibilitar a liberação dos empenhos, a contratada será comunicada pelo SAMAE, para que no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, proceda a regularização de suas eventuais pendências. 
7.5. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, e verificadas a permanência de pendência, será promovida a rescisão 
contratual pelo não cumprimento das condições de habilitação e qualificação na execução do contrato, assegurando-se 
o contraditório e a ampla defesa. 

VIII - CLÁUSULA OITAVA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

8.1. O presente contrato terá vigência 12 meses a de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) 
meses conforme descrito na Lei Federal n° 8666/93 se for de conveniência entre as partes. 

IX - CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO SAMAE 

9.1. Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA; 
9.2. Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na execução do serviço; 
9.3.Atestar a Nota Fiscal correspondente, após o aceite dos serviços prestados; 
9.4. Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços 
conforme especificado, por profissional designado, conforme previsto na cláusula 16. 
9.6 São obrigações por parte do contratante, as constantes neste contrato, bem como no Contrato de Consórcio Público 
e Estatutos, notadamente fazer o pagamento devido, nas condições estabelecidas, dos valores previstos neste Contrato, 
bem como consignar em suas leis orçamentárias ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as 
despesas assumidas por meio deste instrumento, sob pena de sofrer as penalidades estatutárias. 

X - CLÁUSULA DEZ — DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

10.1. Prestar adequadamente o objeto contratado, além das obrigações constantes no Contrato de Consórcio Público e 
Estatuto, e notadamente: 

fornecer as informações financeiras necessárias para que sejam consolidadas todas as despesas realizadas com 
recursos entregues em virtude do presente contrato, de forma que possam ser contabilizados nas contas do 
contratante, consoante estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

zelar pelos bens patrimoniais colocados à sua disposição; 
cumprir adequadamente com todas as suas obrigações constantes no Contrato de Consórcio Público e Estatuto; 

XI- CLÁUSULA ONZE — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

11.1. Toda e qualquer alteração, exceto para as constantes da cláusula 11.2, deverá ser processada mediante a 
celebração de Termo Aditivo, com amparo nas justificativas previstas no art. 65 da Lei n° 8.666/93, sendo vedada a 
modificação do objeto. 
11.2. O Termo Aditivo será dispensado para as seguintes alterações: valor contratual, decorrente do reajuste de preço, 
compensação ou penalização financeira; empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respectivo 
valor. 
11.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, 
§1°, da lei n°8.666.93. 

XII - CLÁUSULA DOZE — DAS PENALIDADES 

12.1. Em caso de descumprimento contratual, sem prejuízo do previsto no art. 87 da Lei n° 8.666/23, a Cont tada ficará 
sujeita à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato. 
12.2. As multas legais e a prevista neste contrato não eximem a contratada, ainda da rep ração s even uais danos, 
perdas ou prejuízos que venha a acarretar ao contratante. 
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XIII - CLÁUSULA TREZE — REVISÃO/ ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

13.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão na revisão desses para mais ou para menos, conforme o caso. 

XIV - CLÁUSULA QUATORZE — DA RESCISÃO 

14.1 A rescisão contratual poderá ser: 
I — determinada por ato unilateral e escrito do contratante, nos seguintes casos: não cumprimento das cláusulas 
contratuais nas condições e prazos especificados; cumprimento irregular de cláusulas contratuais diante das 
condições e prazos especificados; cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; ocorrência da caso 
fortuito ou força maior, regularmente comprovadas, desde que impeditivas à execução do contrato; 

II — amigável, por acordo entre as partes, diante da conveniência da contratante. 

XV - CLÁUSULA QUINZE — DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

15.1. Os débitos da CONTRATADA para com o SAMAE, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Divida Ativa e 
cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente (LEI 6.830/1980 — Execução Fiscal), podendo ensejar a 
rescisão unilateral deste Contrato. 

XVI - CLÁUSULA DEZESSEIS-DO GESTOR E FISCAL 

16.1. Fica designado como gestor e fiscal deste contrato o servidor Alexandre César Barroso, conforme previsto no art. 
67 da Lei 8666/93, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e o recebimento do objeto contratado, bem como a 
emissão do relatório que acompanhará a nota fiscal e as demais obrigações decorrentes desta. 

CLÁUSULA DEZESSETE- DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

17.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à assinatura pelas partes, publicação resumida do instrumento pela 
Administração e o registro do instrumento pela Autarquia. 

CLAUSULA DEZOITO — DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

18.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta clausula, definem-se as seguintes práticas: 

Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
execução de contrato; 

Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 
não competitivos; 

Prática coercitiva: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, 
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista na cláusula, deste edital; praticar atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

18.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, este organismo imporá sanção sobre a empresa ou pessoa física, inclusive 	arand 	inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo or anismo, se, m qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por me' da  m ag e e prátic corruptas, 
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fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado 
pelo organismo. 
18.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição de contratação, deverá 
concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 
18.4. Rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a outorga do contrato, ou 
qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou 
funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão; 
18.5. Declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato se, a 
qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos 
empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo 
de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e 
adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em 
informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas práticas; 
18.6. Sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanção 
cabíveis do Banco, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de 
contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado' subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço 
de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco; 
18.7. Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores, 
prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de 
outros documentos referentes à das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais 
designados pelo Banco. 

XIX - CLÁUSULA DEZENOVE — DO FORO 

19.1. Fica eleito o foro de Ibiporã, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do 
presente Contrato. 
19.2. E por estarem, assim, justas e convencionadas, as partes assinam o presente termo, na presença de 2 (duas) 
testemunhas, em 3 (três) via4s d- •I.,  • - • para um só efeito. 

EDIVALDO D AULA 

biporâ, 15 de Janeiro das: 4 20 

c:  0s 
(r *I. DO COLONIEZI 


