
3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os documentos
constantes no Processo Administrativo n 01201900394577-0001-25/33, em especial, os abaixo

relacionados:

a)  Projeto Básico;

CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços técnicos presenciais e não presenciais especializados para implantação, customização e
manutenção de softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de gestão ambiental,
conforme objeto do Acordo de Cooperação Técnica -ACT n 02/2019-IPAAM-SEMA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

1.1. O presente CONTRATO tem origem no Processo Administrativo n 01201900394577-0001-25/33,
efetuado através da Inexigibilidade, com base no Artigo 25, II c/c Artigo 3, I e II da Lei Federal n
8.666/1993, seguindo a legislação vigente, em especial as regras contidas na Constituição Federal do
Brasil de 1988; Lei n 10.520/2002; Lei Complementar n 123/2006, alterada pela Lei Complementar n
147/2014; Complementar Estadual n. 108, de 08/01/2018; Decreto Federal n 8.538/2015; Decreto
Federal n 5.450/2005; Decreto Estadual n 2.648/2007, Decreto Estadual n. 3.182/2016 e,
subsidiariamente, no que couber pela Lei n 8.666/1993 e Lei n 8.078/1990 (CDC).

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno,

por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBENTE - SEMA, inscrita no CNPJ (MF)
n 01.249.331/0001-22, com sede nesta Capital, na Av. Mendonça Furtado, n 53-Centro, CEP
68900-060, Macapá/AP, neste ato representado por seu Secretário, Sr. ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO

NOBRE, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, domiciliado na cidade de Macapá, Estado do
Amapá, residente à Rua Zeca Serra, 1907, Bairro - Universidade, portador da carteira de
identidade n 331.610-AP (2a Via), expedida pela SSP/AP, CPF/MF sob o n 070.675.422-00,
nomeado através do Decreto n 3987, de 11 de setembro de 2019, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro lado, a FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
CULTURAL - FUNDECC, estabelecida no Campus Histórico da UFLA, na cidade de Lavras/MG,
inscrita no CNPJ sob n 07.905.127/0001-07, neste ato representada na forma de estatuto social
por seu Diretor Executivo, PROF. RILKE TADEU FONSECA, brasileiro, casado, portador da
cédula de identidade n MG-1.557.958, emitida pela SSP/MG e do CPF n 505.544.686-20,
residente e domiciliado na cidade de Lavras, MG, na Rua Joaquim Figueiredo, n 135, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o
presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE - SEMA E A FUNDAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
CULTURAL - FUNDECC PARA OS FINS
ABAIXO DECLARADOS.
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QuantidaUnidade de
MedidaMacro AtividadesServiçosItens

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES
6.1. O serviço a ser prestado deverá atender as especificações técnicas mínimas e quantidades

constantes na tabela a seguir:

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

5.1.O pagamento será efetuado por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, em até 30
(trinta) dias consecutivos, após a regular prestação do serviço, mediante o processamento normal de
liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP);

5.2.É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da CONTRATADA da
Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço regulamente prestado, acompanhada dos documentos de
regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho
(CNDT), conforme o disposto no Art. 29 da Lei n 8.666/93 e nos Artigos 6o e 7o, inciso II, do Decreto
Estadual n 1278/2011, junto ao Fiscal Designado, para que se proceda a devida certificação da despesa
executada.

5.3.O PAGAMENTO será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, no Banco do
Brasil Agência 0364-6 e Conta Corrente n100158-2,

5.4.Caberá à CONTRATADA informar com clareza o nome do banco, assim como os números da
respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

5.5.A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem
pagas, qualquer débito existente da empresa em conseqüência de penalidade aplicada durante a

prestação dos serviços;

5.6.Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao
pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial.

5.7.No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da

seguinte fórmula:
EM = lxNxVP,onde:
I = índice de atualização financeira; I = (TX/100) 365
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
(= 6%); EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO

4.1.As despesas decorrentes deste Contrato correrão inicialmente por conta da seguinte Dotação
Orçamentária da SEMA: Fonte 0101; Ação: 2471; Elemento de Despesa 335041 e Nota de Empenho n
2020NE00024 de, no valor de R$ 501.780,00 (quinhentos e um mil, setecentos e oitenta reais), para sua

devida execução neste corrente ano.

4.2.O preço do objeto deste Contrato foi estabelecido no valor total de R$ 3.063.296 (três milhões e
sessenta e três e duzentos e noventa e seis reais), que será pago de acordo com a certificação do
serviço, conforme valores definidos no Anexo I - Planilha de Formação de Preços e Composição de

Custos, deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DO PREÇO
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7.1Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações necessárias à execução dos
serviços, bem como a documentação técnica referente aos padrões adotados na CONTRATANTE;

7.2Cientificar a Contratada sobre as normas internas vigentes relativas à segurança, inclusive
aquelas relacionadas ao controle de acesso de pessoas e veículos, bem assim sobre a Política de

Segurança da Informação do Contratante.

7.3Nomear um Gestor e/ou um Fiscal para executar a gerência e fiscalização do contrato a ser
firmado, em conformidade com suas competências e demais disposições legais;

7.4Especificar e estabelecer políticas e normas para execução dos serviços ora contratados,
definindo as prioridades, bem como os prazos e etapas para cumprimento das obrigações;

7.5Levar ao conhecimento da CONTRATADA, por escrito, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto desta proposição, bem como imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no objeto pactuado, para que sejam adotadas as medidas corret

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os Serviços a serem desenvolvidos encontram-se descritos no projeto Básico.
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UST- Unidade
de Serviço
Técnico

UST- Unidade
de Serviço

Técnico

UST- Unidade
de Serviço

Técnico

PF- Ponto de
Função

Apoio Normativo aos Sistemas de Gestão
Ambiental

Suporte a gestão do projeto, suporte a
banco de dados e infraestrutura, suporte a
implantação, suporte à infraestrutura de
dados espaciais, organização,
armazenamento e publicação de dados e
informações.

Serviços de Suporte à implantação
Assistida, Treinamento/Capacitação

SISFAP- Fauna, Arquitetura e Pesca

Módulo de Alertas

SIG- Sistema de Informações Geográficas
Carteira da pesca Amadora

Entrada única (Portal)

Gestão de Demandas

Fiscalização Off-Online
Fiscalização Online

SID-    Sistema  de  Identificação  de
Desmatamento.

Monitoramento

Licenciamento Ordinário

Licenciamento Simplifica

Suporte
Técnico

Especializado

Implantação,
customização e
Manutenção de

Softwares

2

1

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

necessárias;

7.6Verificar e atestar as faturas da CONTRATADA;

7.7Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;
7.8Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, no prazo estabelecido, desde que

cumpridas todas as formalidades e exigências previstas no contrato.

7.9Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, às
dependências das unidades da CONTRATANTE, aos dados e demais informações necessárias ao
desempenho das atividades previstas no Termo de Referência e demais anexos, ressalvados os casos de

matéria sigilosa.

7.2.   DOS DEVERES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
7.2.1Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões

estabelecidos, sendo vedada a subcontratação, vindo a responder pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado,
conforme espeque no art. 70 da Lei n 8.666/1993;

7.2.2Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objeto do contrato de
acordo com os níveis de serviço estabelecidos nas especificações técnicas;

7.2.3Encaminhar à unidade fiscalizadora todas as faturas dos serviços prestados;

7.2.4Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

contratação;

7.2.5Reportar ao Fiscal do Contrato imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possa comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades da

SEMA;
7.2.6Realizar todos os trabalhos sem que haja a necessidade de parada do ambiente em

produção, exceto as predeterminadas com a equipe do CONTRATANTE;

7.2.7Acompanhar diariamente a qualidade e os níveis de serviços alcançados com vistas a
efetuar eventuais ajustes e correções de rumo;

7.2.8Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos serviços
contratados ou da relação contratual mantida com o Tribunal;

7.2.9Obedecer rigorosamente a todas as normas e procedimentos de segurança
implementados no ambiente de TI e institucional do SEMA;

7.2.10Responder, em prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, a quaisquer
solicitações/questionamentos da SEMA;

7.2.11Comunicar formalmente e imediatamente a SEMA quaisquer mudanças de endereço
de correspondência e contato telefônico;

7.2.12Acatar a fiscalização do Contratante, levada a efeito por servidor devidamente
designado para esse fim, cuja solicitação atender-se-á imediatamente ou dentro do prazo previamente
prescrito em conformidade com este Termo de Referência e com o instrumento contratual, comunicando-
ihe quaisquer irregularidades detectadas durante a execução dos serviços;

7.2.13Assinar instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento
da comunicação oficial da Administração convocando para esse fim;

7.2.14Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insa
como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de apren

de 14 anos;



9.1.A execução das obrigações contratuais será acompanhada e fiscalizada por servidor devidamente
designado para esse fim, nomeado através de Portaria emitida pela SEMA, representando o

CONTRATANTE;
9.2.O Fiscal designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
serviço, determinando o que for necessário à sua regularização;

: CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

8.1.A CONTRATADA deverá respeitar os prazos e condições de entrega previstos no item 6.2.2 do

Projeto Básico;
8.2.A CONTRATADA deverá fazer a entrega dos serviços, na SEMA em dias de expediente normal, de
segunda a sexta-feira, no horário de 07:30h às 13:30h, correndo por conta da CONTRATADA todas as
despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc;

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
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7.2.15A Contratada deverá observar rigorosamente todas as condições previstas neste
Termo de Referência e em outras obrigações previstas no contrato, inclusive, comunicar ao Contratante,
por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários.
Comunicar formalmente e imediatamente a SEMA quaisquer mudanças de endereço de correspondência

e contato telefônico;

7.2.16Possuir política de segurança com vistas a garantir a integridade dos dados acessados
via roteador e dos dados do CONTRATANTE. Será exigido que o prestador possua em suas instalações

Sistema de "Firewall" ou similar;

7.2.17Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

7.2.18Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica;

7.2.19Implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter
uma operação correta e eficaz;

7.2.20Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita

ordem;

7.2.21Comunicar ao departamento de TI do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

7.2.22Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção;

7.2.23Aceitar, durante a vigência do Contrato, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, durante a sua vigência ( 1o do art. 65 da Lei n 8.666/93);

7.2.24Responder, em prazo máximo de 48 horas corridas, quaisquer questionamentos
realizados pelo Sema;

7.2.25Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção,
seja por motivos de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos,
obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente;

7.2.26Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;



11.1 Com fundamento no Art. 7o da Lei n 10.520/2002 e Art. 28 do Decreto Federal n 5.450/2005,
ficará impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a
CONTRATADA que:Ji

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES

10.1Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, de forma unilateral pela
CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispõe o Art. 65, incisos I e II da Lei

8.666/1993.

10.2Em caso de alterações na forma do Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal n
8.666/1993 os preços ajustados entre as partes poderão ser alterados mediante o instituto do
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, o que configurará álea econômica extraordinária e extracontratual;

10.3Para fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deverá solicitar
atualização dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os novos
valores junto a CONTRATANTE, que verificará a compatibilidade com os valores de mercado e sua

disponibilidade orçamentária;
10.4O objeto contratado poderá, ainda, sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES no limite

percentual de 25%, de acordo com o disposto no Art. 65,  1o, da Lei n 8.666/1993, ficando a
CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais.

10.5Na variação do valor contratado inicialmente o instituto a  ser utilizado será o
REAJUSTAMENTO, baseado no índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, apurado e
divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, configurando-se este como
álea econômica ordinária;

10.6Para se conceder o reajuste de preços, a CONTRATADA deverá comprovar a variação
ocorrida no período de 12 (doze) meses, compreendido entre a data limite de apresentação da proposta
ou do orçamento a que se referir, e a data em que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a
existência de circunstância provocadora de tal reajuste.

10.7Em conformidade o Art. 2o da Lei n. 10.192/2001, o reajuste só poderá ocorrer nos
contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano;

10.8Os Contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos
monetariamente, de acordo com as disposições contidas no Art. 3o da Lei n 10.192/2001, e, no que com
ela não conflitarem, da Lei n. 8.666/1993;

10.9As alterações de que tratam os Acréscimos e Supressões em percentual de 25% e
Reequilíbrio Econômico Financeiro serão efetuados no momento de sua ocorrência, mediante

celebração de TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
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9.3.As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal designado pela
CONTRATANTE, deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas

convenientes;

9.4.A existência da fiscalização por parte da CONTRATANTE não diminui ou altera a responsabilidade da
CONTRATADA no fiel cumprimento das obrigações contratuais;

9.5.A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que cause embaraço a fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o
exercício das funções que lhe forem atribuídas.
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a)Não mantiver a proposta;

b)Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de
Preços ou Contrato no prazo estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho;

c)Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa;

d)Ensejar o retardamento da execução do objeto;

e)Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital;

f)Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g)Comportar-se de modo inidôneo;

h)Fizer declaração falsa;

i) Cometer fraude fiscal.

11.2Para os fins da alínea "h", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Arts. 90, 92, 93, 94,
95 e 97 da Lei n 8.666/1993.

11.3Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA
ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial
ou inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes
penalidades:

a)Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a CONTRATANTE;

b)Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o
máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

c)Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da
aplicação de outras sanções legalmente previstas;

d)Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea
anterior, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e)Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em
relação ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou;

f)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes cia punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

11.4Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n. 8.666, de 1993, a

CONTRATADA que:
a)Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b)Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c)Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

11.5 As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e T do item 11.3 desta Cláusula poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.



12.1De acordo com o Art. 77 da Lei n 8.666/93, o não cumprimento ou o cumprimento irregular das
cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento contratual, por parte da CONTRATADA,
assegurará à CONTRATANTE, sem ônus de qualquer espécie para esta e sem prejuízo do disposto nas
Penalidades, o direito de dá-lo por rescindido;

12.2A rescisão se efetuará mediante notificação através de ofício, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo dos
demais motivos previstos no art. 78 da Lei n 8.666/93 e alterações posteriores;

12.3A rescisão administrativa ou A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante
estabelece o Art. 79 da Lei n 8.666/93 e alterações posteriores:

a)Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração CONTRATANTE, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer
espécie para este nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da mesma Lei, e
sem prejuízo do disposto na Cláusula "Das Penalidades";

b)Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência
para a Administração CONTRATANTE; e

c)Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

12.4Amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada, devidamente ratificada pelo
Gestor da CONTRATANTE;

12.5No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção dos serviços;

12.6A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos.

^SEGUNDA-DA RESCISÃO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

11.6A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante
processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto
na Lei n 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n
8.666/1993 e na Lei n 9.784/1999, sendo competência da CONTRATANTE o processamento das
penalidades.

11.7Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente,
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas;

11.8A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar,
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei n 9.784/1999.

11.9O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA
ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.
11.10Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas
condições dos itens 12.08 e 12.09, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação.
11.11As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a
rescisão unilateral do contrato.
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)NTRATANTE

16.1.0 Foro deste contrato é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer outro que seja
invocável.

E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado em 03(três) vias de igual
teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes contraentes.

Macapá-AP, 03 de março de 2020.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 Este Contrato terá prazo de 36 (trinta e seis) meses, com vigência a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante a celebração de
Termos Aditivos, limitado a 60 (sessenta) meses e já computados os iniciais, caso sejam preenchidos os
requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:

a)Os serviços tenham sido prestados regularmente;

b)A contratada não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária;

c)O contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração;

d)A administração ainda tenha interesse na realização do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n
10.520/2002; na Lei n 8.666/1993, subsidiariamente, ao contido na Lei n 8.078/1990 (CDC); demais
normais aplicáveis e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DA PUBLICAÇÃO
14.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5o (quinto) dia útil do mês seguinte a sua assinatura, conforme
preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DOS CASOS OMISSOS ", "~]

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
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CONTRATANTE

Macapá, 03 de março de 2020.

Importa o presente Plano de Aplicação no valor de R$ 3.063.269,00 (três milhões, sessenta e três mil,
duzentos e sessenta e nove reais)

R$ 3.063.269,00

VALOR TOTAL DO
CONTRATO

R$85.091,55

VALOR
ESTIMADO

MENSAL

101

FONTE DO
RECURSO

335041

ELEMENTO DE
DESPESA

2471

AÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

ANEXO I

Plano de aplicação dos recursos a serem repassados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente -
SEMA/AP, para fazer face ao CONTRATO N 0001/2020-SEMA, celebrado com a FUNDAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL - FUNDECC, estabelecida no Campus Histórico
da UFLA, na cidade de Lavras/MG, inscrita no CNPJ sob n 07.905.127/0001-07.


