C CINDEPAR
coNs6Rcio pi]BLico iNTERmuNicipAL DE iNovA¢Ao
E 0ESENVOLVIMENTO DO ESTAD0 00 PARANA

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N° 146/2019

Termo Aditivo ao Contrato de Rateio que entre si
oelebram a Cons6roio Pdblico lntermunicipal de

lnovae5o e DesenvoMmento do Estado de Parana CINDEPAR e o MUNIcipIO DE MERCEDES

ceiebram:Ors##c]#°inperfL#fi+frfroaL°+#d:DERat#i#Aec#:
DESENVOLVIMENTO D0 ESTADO DO PARAI\l^ - CINDEPAR, pessoa juridiea de
direito pdblico, devidamente inscrita no CNPJ/MF n° 18.273.727/0001-08, com secle na
Rua Marginal de Jardim Imperial,1.101, Jardim Imperial, rna cidade de Astorga, Estado

do Parana, aqui representado pelo seu Presidente, em pleno exercicio do rnandato, Sr.
EDSON HUGO MANUEIRA, brasileiro, casado, portador da Cedula de ldentidade R.G.

::Lii#irF#s#:#5'_B###n£P#Tj::5on±c¥in3£9R#o¥'orrfees'din§i§ife]£
DE MERCEDES. Estado do Parani pessoa juridica de dire fro pilblico, inscrito ro
CNPJ/MF sob n° 95.719.373/0001-23, com sede rna Rue Dr. Oswaldo Cruz, n° 555, CEP

85998-000, na Cidade de Mercedes - PR, neste ato representado por sua Prefeha
Municipal Senhora CLECI MARIA RAMBO LOFFI, brasileira, portadora da Ceclufa de

ldentidade RG n° 5.107.835-7 SSP/PR, inscrita ne CPF"F sob n° 886.335.359-04,
residente e domictliada na Rua Dr Oswaldo Cruz, n° 331, centro, na cidade de Mercedes
- PR, doravante denominado de CONSORCIADO, resolvem celebrar a presente
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATElo mediante as diretrizes defiiiidas nas
clausulas abaixo, conforme pre\risto rna Lei Federal n° 11.107 de 06 de abril de 2005 e
Decreto Federal n°6.017 de 17 de janeiro de 2007, Estatuto aprovado pela Assernbleia
Geral em 03 de junho de 2013 e demais legislag6es pertinentes.
CLAUSULA F]RIMEIRA - DO OBJETO

0 objcto do presente instmumento 6 regulamentar a repasse destinado ao pagamento
para execupao dos servigo§ de Tratamento Superficial Triple com Distribuidor de
Agregados em aproximadamente 2.400 m2 de vias urbanas do municipie.

Subclausula Primeira: Os valores repassados ao Consoreio, por meio do presente

##erfor##:;::::+io¥se¥de:::;::::::fa#:::a::::::a::;::+:i;a::i;Rc#os,
SubclaLisula Segunda: A variaeao da quantidade em metros depende da condieao em
que se encontra a pa\/imento, sendo qLle a cons6rcio aplicara todos os materiais
descritos na clausula primeira e terceira.

CL^usuLA SEGUNDA -DA GESTAO DOS REOuRSOS
A gestao dos recursos financeiros estabelecidos neste contrato, bern coma, as
respectivas prestag6es de contas, que inclui a elaboragao e apresentagao dos balan9os
cocontabeis e financeiros e de responsabilidade do Conselho Diretor, acompanhada e
fiscalizada pelo Conselho Fiscal, confdrme estabelecido no Protocolo de lnteng6es e
Estatuto de Cons6rclo Pdblico lntermuniclpal de lnovacao e Desenvolvimento do
EEstadodoParana-CII\lDEPAR.
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Subclausula Prlmeira - Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bern coma, o
Cons6rcio Pdblico, sao partes legitimas para exigir o cumprimento das obrigag6es
estabelecidas neste contrato e em conformidade com a Estatuto Social.
CLAUSULA TERCEIF`A - DO VALOR

0 valor do presente contrato 6 de R$ 40.512,00 (Cento e oitenta e tres mill
quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), devendo ser empenhado
R$ 4.051,20 no elemento de despesa 3.1.71.70.00.00 e R$ 36.460,80 no
elemento de despesa 4.4.71.70.00.00.
Subclausula Primeira: 0 valor referido no caput destina-se a:
VALOR

DESCRICAO
Tratamento Superficial Triplo com Distribuidor de Agregados

R$ 39.936,00

R$ 576,00

(aprox 2.400 m2 - R$ 16,64 por m2) onde oferecemos os
Insumos (8.000 [itros de emulsao, 48 ton de Pedra 3/4, 24 ton
de Pedrisco 3/8, 17 ton de P6 de Pedra), distribuidor de
agregados, caminhao espargidor, tanque para armazenar a
emulsao e equipe com 03 funcionarios.
Estadia ao custo de R$ 0,24 por m2 (R$ 0,24 x 2.400 m2).

Subclausula Segunda - 0 valor de que trata esta clausula devefa ser repassado em
parcela dnica, ate 10 (dez) dias ap6s a assinatura do presente instrumento, atraves de
transferencia/dep6sito na conta corTente n° 263-2, agencja 1318 (Astorga), opera?ao 006,

•
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CLAUSULA QUARTA -DA PREVISAO ORCAMENTARIA -EXERcicIO DE 2019

0 CONSORC[ADO, em razao da pactuacao contjda na clausula terceira do presente
instrumento, para o exercicio financeiro de 2019, devera consignar dotagao suficiente
para suportar as despesas assumidas atrav6s do presente Contrato de Rateio.
SubclaLisula Onlca - 0 CONSORCIADO podefa ser excluido do CONS6RCIO,
conforme o Protocolo de lntene6es/Estatuto do CINDEPAR, e ap6s previa suspensao,
quando nao consignar, na sua legislagao orcamentaria pertinente, dota9ao suficiente para
suportar as despesas assumidas por meio do presente Contrato de Rateio, configurando
ato de improbidade administrativa jnsculpido no art. 10, inc. XV, da Lei Federal n°
8.429/92 (Lei dos Atos de lmprobidade Administrativa).

cLAusuLA QuiNTA - OBRIGAeoEs DO cONsORciADO twiuNiciplo)
0 CONSORCIADO fica responsavel pe[a fisca[iza?ao da execugao do presente Contrato
de Rateio, al6m das demais obrigae6es e re9ponsabilidades constantes da legislaeao e
do Protocolo de lnten 6es/Estatuto do CONSORCIO, devendo:
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I - Efetuar o pagamento de sua cota de rateio, nos termos prevjstos na Clausula Terceira;
11 - Para os sewigos de Tratamento Superficial Triplo-TST com a Dlstribuidor de
Agregados, o municipio devefa disponibilizar dois Caminh6es Cacamba.

111 - Djsponibilizar uma rctroescavadejra para carregamento do p6 de pedra, e urn
caminhao pipa para abastecimento de agua da usina;
lv - Para os serviaps de Tratamento Superficial Triplo-TST com Distribuidor de
Agregados o municipio devefa disponibilizar Rolo Compactador para dar acabamento o
serviap.
V - Para dar inicio as atividades 6 imprescindivel o envio da Ordem de Service, que
devefa canter a indicaeao do prcrrissional responsavel (name, RG e CPF) do Municipjo

para acompanhar a Vlstoria Tednica e a execugao dos servigos; ben coma conferir e se
responsabilizar pelo recebimento dos materiais menc[onado has clausulas primelra
e terceira; realizando se necessario a pesagem dos mesmos, ficando sob a
responsabilidade do municipio o armazenamento dos materiais em local seguro, a tim de
nao comprometer a quantidade de servigos executados;

Vl - No termjno da execu§ao dos services a Mun[cipio devefa emitir o Termo de
Conclusao Definltivo com croqui conterido a metragem das ruas executadas;
Vll - A pedra devefa ser armazenada pr6xima ao local onde sefao executados os
servicos, e devefa ser coberta com lona plastica;
VIIl - 0 Municipio devefa retirar os entulhos e galhos resultantes dos serviaps
executados;

lx - Disponjbilizar dois ajudantes para servigos de acabamento e sinaliza9ao de ruas, em
hofarios compativeis com os operadores do CINDEPAR.
CLAUSULA SEXTA-DAS OBRIGAC6ES DO CONSORCIO

0 CONS6RCIO e responsavel par promover a gestao tecnico-administrativa, a
implantagao, a manutengEo das atividades, operacionalizaeao e execugao do objeto do
presente instrumento, executando direta ou indiretamente todos os servigos e as
contratualizag6es necessarias para o cumprimento de suas finalidadese deste
instrumento, bern como contabiljzar os reoursos recebidos e os cfeditos decorrentes
deste Contrato de Rateio, fornecendo recibo dos dep6sitos efetuados em conta corrente
pelo CONSORCIADO, al6m de:

I -Aplicar os recursos recebidos exclu§ivamente na manuteneao de suas finalidades, nas
areas especificas ou na exeoueao dos serviaps contratados, observadas as normas de
contabilidade pt]blica;

11 - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito
financeiro aplicaveis as entidades pdblicas;
Ill - Facilitar a acompanhamento e a fiscalizaeao de todas as atividades objeto do
presente Contrato de Rateio;
lv - Fomecer todas as informac6es e esclarecimentos que [he forem solicitados] inclusive

prestando contas na foma da Lei.
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CLAUSuLA SETIMA - DAS PENALIDADES

Ressalvados os motives devidamente comprovados de forge major e aqueles que
porventura possam ser apresentados, a parte que irfringir qualquer das clausulas,
prazos, condi?6es, obriga96es ou responsabilidades constantes deste instrumento,
incorrefa nas penalidades estabelecidas em lei ou no Estatuto do CONS6RCIO.

Subclausula Onica - No caso de rescisao sem justo motjvo, a parte sera notificada
antes da aplicaeao da penalidade e tefa ate 03 (tres) dias uteis para apresentar sua
defesa, a qual, nao sendo aceita ou deixando de ser apresentada, culminafa na
penalidade.

cLAusuLA OirvA -DO REEQulLiBRio EcONOMico-FiNANCEiRO
0 Contrato podefa sofrer reequilibrio econ6mico-financeiro de acordo com a alteraeao da
Portaria que institui os pregos ptlblicos para prestagao de servigos pelo Consorcio, bern
como outras alterag6es devidamente justificadas e comprovadas pelo CONSORCIO,
sendo formalizado por meio de termo aditivo.
Subclausula Primeira: Em case de deferimento do reequilibrio econ6mico-financeiro, a
CONSORCIADO poderd optar pela supressao do objeto do contrato, em metros
quadrado§, equivalente ao valor do reequilibrio, nos termos do artigo 65, §2°, 11 da Lei n°
8.666/93, sendo formaljzada em termo aditivo.

Subclausula Segunda: Nao sendo aceita a supressao constante na Subclausula
anterior, a conclusao dos serviaps contratados ficafa condicionada ao pagamento dos
valores concementes ao reequilibrio econ6mico-financeiro, no prazo maximo de 10 (dez)
dias da assinatura do Termo Adjtivo.

Subclausula Terceira: Nao havendo o pagamento, nos termos da Subclausula Segunda,
ou a opgao pela supressao do objeto, o Consorcio executafao quantitatjvo do objcto
constante na clausula primeira, reduzido compulsoriamente o equivalente, em metres
quadrados, ao valor de todos os reequilibrios formalizados e nao pagos] em obediencia
ao artigo 14, pafagrafo dnico, do Deoreto Federal n° 6017/07,
CLAUSuLA NONA -DOS INADIMPLEMENTOS

Os inadimplementos das obrigaedes financeiras estabelecidas neste instrumento
sujeitam a CONSORCIADO faltoso as penalidades previstas no Protocolo de lntene6es,
Estatuto do CONSORCIO e Art. 80, § 50, da Lei Federal n° 11.107/05 (Lei Geral dos
cons6rcios Pdblicos).

CLAUSULA DECIMA -DO ADITAMENTO

0 Contrato podefa ser alterado per decisao das partes, por meio de assinatura de termo
aditivo, sendo vedada, em qualquer hip6tese, a modificagao de seu objeto.
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CL^USULA DECIMA PRIMEIFIA -VIGENCIA

Este Contrato vigorafa para o periodo de 19 de Novembro de 2019 a 31 de dezembro de
2019.

CLAUSuLA DECIIVIASEGUNDA -DAS DISPOSIC6ES CERAIS

Os cases omissos ao presente Contrato serao resolvidos em estrita obediencia as
diretrizes da Lei n° 11.107/05, no Protocolo de lnteng6es/Estatuto e demais instrumentos
legais aplicaveis.

Subclausula Primelra - Havendo restrieao na realizaeao de despesas, de empenhos ou
de movimentagao financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro,
o CONSORCIADO, mediante notifica9ao escrita, devefa informa-la ao CONS6RCIO]
apontando as medidas que tomou para regularizar a situagao, de modo a garantir a
contribuieao prevista neste instrumento, sem prejuizo da aplicagao da penalidade
estabelecida na clausula anterior.

Subclausula Segunda - A eventual impossibilidade de o CONSORCIADO oumprir a
obrigag_ao orpementaria e financeira estabelecida neste instrumento obriga o
:bori£§%aEci8 a adotar medidas para adaptar a execugao orcamentaria e financeira aos
novos limites.

S::c;,aeumseu::aTenT:]oT7290ooT:%bd#[:%&ec[p6Terttreofoatme:g:#eanst:n:::d:s£:§rtLTnoasnd=,rLae:
nece§sarias para que sei.am consolidadas nas contas do CONSORCIADO, todas as
receitas e despesas realizadas, de forma a que possam ser contabjlizadas nas contas de
cada ente da Federagao na conformidade dos elementos econ6micos e das atividades ou
projetos atendidos.
CLAUSULA DECIMATERCEIRA- DO FORO

Para dirimir as questoes oriundas do presente instrumento, e competente o Foro da
comarca de Astorga-PR,

E par estarem justos e acordados, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presenga das testemunhas signatarias, para que se produzam os
necessaries efeitos juridicos e legais.

Municiplo de Mercedes

Testemunhas:

c;pF.. 6dq/q{S/3~co
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