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DtREToRtA JURiDTcA
SECAO DE CoNTRAToS

coNTRATo QUE ENTRE SI CELEBRAM A ADMINISTRACAo Dos
poRTos DE pARANAGUA E ANToNTNA-Appa E ennFanlrmp
LtMpEzA LTDA, TENDo poR oBJETo A coNTRATAeAo DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAQAO DE SERVIQOS
DE ROQAGEM, CAPTNA, PODA E CORTE DE ARVORES,
JARDINAGEM E VARRIQAO NAS INSTALAQOES DA APPA,
CONFORIVIE ESPECIFICAQOES, QUANTITATIVOS E DEIVIAIS
ELEMENTOS E CoNDICOES DEFINIDAS NO TERMO DE
REFERENcIA,

DE

PARANAGUA E ANTONINA-APPA, constituida sob a forma de empresa publica, vinculada a

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, estabelecida em
ParanaguA - PR, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, inscrita no CNPJ/MF n'

79.621.439/0001-91 , doravanle denominada simplesmente de APPA e representada neste ato
pelo seu Diretor Presidente LUIZ FERNANDO GARCIA OA SILVA, portador da c6dula de
identidade n" 44.332.331-8/SP e CPF/MF sob no 329.602.648-78 e pelo seu Diretor de
Engenharia e Manutengao ROGERIO AMADO BARZELLAY, portador da C6dula de ldentidade
G. n" 521040 SSP-DF e CPF/MF n'. 239.507.901-44, assistidos pelo Oiretor Juridico MARCUS
VINICIUS FREITAS DOS SANTOS, inscrito na OAB/PR sob o no.53.595/PR, tendo em vista o
contido no Processo Administrativo protocolado sob o no 15.612.042-1, Pregdo Eletronico n'
03/201g-APPA, devidamente homologado pelo Diretor Presidente da APPA, em 15 de agosto
de 2019, assina com EMPARLIMP LIMPEZA LTDA., estabelecida na Rua Di6genes do Brasil
Lobato, 120, Centro, AraucAria/PR, Fone: (41) 3642-4260, inscrita no CNPJ/MF sob o n"
08.423.602/0001-63, doravante denominada CONTRATADA e representada neste ato pelo Sr.
EDSON LUlz CERCAL, portador da CI/RG n" 3.162.946-2/PR e CPF/MF n" 321.797.909-53' o
presente contrato, para a execu€o do contido na Clausula Primeira. O presente Contrato ser6
regido pela Lei n.o 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitag6es e Contratos
da APPA e pelas clausulas e condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

-

DO OBJETO

11. Constitui objeto do presente contrato a contrataqao de empresa especializada para

a

prestaqeo de servigos de rogagem. capina, poda e corte de Arvores, .,ardinagem e varrigao nas
Instaiaq6es da APPA, conforme especificagoes, quantitativos e demais elementos e condig6es
definidas no Termo de ReferCncia

CLAUSULA SEGUNDA. DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. Fazem parte deste Contrato, independentemente de sua transcrigao, o Edital do Pregao
Eletronico n" 03/201g-APPA, incluindo seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA, datada
1A10712019, e demais elementos constantes do processo no 15.612.042-1. <

de
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CLAUSULA TERCEIRA

-

DA

ExEcUcAo

3.1 . O periodo de execugao do objeto contratual e de 12 (doze) meses a contar do recebimento
da "Ordem de Servigo", podendo ser prorrogado, atrav6s de termo adilivo, mediante
concordencia entre as partes, por iguais e sucessivos periodos de execugao subsequentes, at6
o limite de 60 (sessenta) meses, ap6s a verificagao da real necessidade e com vantagens e
Administragao. nos termos do inciso ll do art. 57 da Lei Federal n'8.666/1993, e o inciso ll do
art. 103 da Lei Estadual n' 15.608/2007.
3.2 O prazo para inicio dos servigos 6 de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da
ordem de Servigo a ser emitida pela APPA, podendo ser prorrogado na forma da Lei.
3.3. A vigCncia do contrato terd inicio a partir da assinatura do mesmo pelas partes, e
perdurara at6 180 (cento e oitenta dias) dias corridos ap6s o t6rmino do prazo previsto no item
5.1 ou 5.2. conforme o caso esDecifico.

GLAUSULA QUARTA

-

PRECO

4.1. A CONTRATADA recebera pela execugeo total do objeto deste Conlrato, o prego maximo
de R$: 1.858.886,04 (um milhSo, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis
reais e ouatro centavos).

4.2. Os recursos para atender as despesas decorrentes deste contrato estao previstos no
orgamento da APPA, conla rubrica no 7781.333.701
4.3. O prego estipulado na cl6usula acima poder6 ser reajustado mediante previo requerimento
da CONTRATADA na periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a varia9ao
ocorrida desde a data da apresentaqao da proposla, em consonincia com o artigo 3', S'1" da lei
10.19210'l, pelo indice IGPM, ou por outro indice oficial que venha a subslitui-lo ou, na auscncia

de substitui-lo, pela m6dia simples dos principais indices economicos que apuram a inflaqSo
anual acumulada.

4.4. No preQo contratado, estao incluidas todas as despesas decorrentes de licenqas, taxas de

qualquer natureza, impostos, fretes, embalagens, mao de obra, despesas de origem

trabalhistas, previdenciarias e outras que sejam necessarias a perfeita execugeo deste contrato.

e quaisquer obrigag6es fiscais, trabalhistas e tribut6rias, oriundas da Fazenda
Federal, Estadual e/ou Municipal, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste contrato,
constituem 6nus exclusivos da CONTRATADA.

4.s.Todas

4.6.

O pagamento ser6 efetuado, mediante a apresentagSo das respectivas faturas/nota

fiscais. atraves de credito em conta corrente banceria em at6 30 (trinta) dias, da certificagao da
entrega dos produtos / prestagSo dos servigos, devidamente atestada pela fiscalizaqao da
APPA, conforme Ordem de Servigo no 02412019 - APPA.

4.7. As notas

fiscais deverao ser confeccionadas conforme os produtos / servigos
e certificados pelos fiscais do contrato e confeccionadas pela

devidamente recebidos

CONTRATADA, obedecido o cronograma de atividades e pagamentos estabelecido pelo Termo

deRefercncia.
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4.8.

Para o recebimento de qualquer fatura, a CONTRATAOA obriga-se a apresentar sua
regularidade fiscal, atrav6s das;ertid6es negativas de debitos tributarios da Fazenda P0blica,

Feieral, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e CNDT a qualquer tempo e sempre que solicitada,

sob pena de suspensao do pagamento, rescisao unilateral do conlrato e mulla, conforme artigo
Z Ja Resotugao'Conjunta no dOgfZOOZ PGE/SEFA, artigo 69, inciso lX da Lei 13.303/16 e,
Ordem de Servigo no 02412019 APPA.

-

-

4.9 Em caso de mora da CONTRATANTE na realizagdo do pagamento, incidire correqeo

a
monet6ria com base nos mesmos indices previstos para reajustamento do presente contrato,
efetivo
que
o
ocorrer
data
em
ser calculado entre a data do vencimento da obrigageo e a
pig"t"nto, em consonincia com o artigo 69, inciso lll da Lei no 13'303/16'

cLAusuLA

QUTNTA

-

Do RECEBIMENTo

5.1.Executado o contrato o seu objeto sera recebido:

do material /
5.1.1 Provisoriamente, para efeito de posterior verificageo.da conformidade
por seu
responsavel
do
por
intermedio
is especificag6es coniratuais'
i"*,soipartes
em ate
pelas
"o; e fiscalizaq6b, mediante termo circunstanciado, assinado
llonio"nn"mento
de 90
maxima
dura9ao
com
cor'rrnarADA'

t"i;ffi;) ;;;
(noventa) dias.

""*""'it";a" "*iita'oa

pela autoridade competenle'
5.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada
do prazo de observaqao
decurso
petas partes, afos o
mediante termo circun.t"n","oo,
com a proposta' que
material
"iiinaJo
do
da qualidade, quantidade e conformidade
;;;;ifi;#"
comprove a adequageo do objeto aos termos contratuais

5.2.

de notifica€o anterior ao termo
Os responseveis pelo recebimento deverao lavrar termo
produtos
/ servigos nao apresentarem
que
os
sempre
t;uisoiio ou definitivo
devera caracterizar os vicios' defeitos e

;;;""Jt;ti;

condicdes de aceitaqgo.
in"oir]ecoes

"on.tatados

o termo'Je notificagao

e determinar prazo para saneamento

remover' reconstruir ou substituir' as suas
A CONTRATADA 6 obngada a reparar' corrigir'
que se verificarem vicios' defeitos ou
exoensas. no total ou em parte, o oOpt'o Oo contrito em

5.3.

empregaoos:
rncorrecOes resultantes da execuqdo ou de materiais

procederao nova verificaEao objetivando o
Oecorrido o prazo tixado, os responsaveis
apresentarem perfeitas condig6es'
recebimento, que somente sera i"ui"oo iu"nJo o" itrodutos

5.4.

a responsabilidgd: :]fl^ 9i
recebimento prousorio ou definitivo nao exclui
e pelos materrais' bem como nao a exlme da
obra'
da
e
sejuranqa
pela
sotioez
CONTMTADA
contrato'

5.5. O

i"Iof"."olriJro"

5.6.

etico-profissionil pela perferta execugao do

anulevers nas hipoteses de
Os termos de recebimento constituem atos administrativos
incapacidade dos agentes p0blicos'

erro ou iqnordnctu, oo,o,
"ouiiol"ti-rn'-f
gn "seo'
ou ilicitude
-iostlOitiOaO" lrtidica

li"'O"

(V

Av.n ida Aynon 9.n na d.
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cLAusuLA sExrA

pAs oBRlcAcoES DA coNTRATAoA

-

6.1. As obrigag6es da coNTRATADA sao aquelas previstas no Edital, no Termo de Refercncia,
no Regulamento de Licitagoes e contratos da APPA e no Processo Administrativo e seus
anexos, bem como as dispostas abaixo:
6.1.1 Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens ofertados
na licitaeao:
6.1.2 Arcar com qualquer prejuizo causado a Administrageo ou a terceiros por seus empregados
durante a execugeo do objeto;
6.1.3 Fornecimento de todo o materia|, mao de obra, ferramentas, insumos e EP|,s necessarios
do contrato, obedecendo as especificag6es contidas no Edital' no Tetmo de
Refercncia e no Processo Administralivo

;;;;;;""*qt"

6.'l .4 Manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade;

-

6.'1

contidas
.5 Entregar os produtos / servigos obietos do presente contralo nas especificagdes
Administrativo.
Processo
que
o
integram
elementos
no rirmo oi Referencia e demais

deconentes da
6.1.6 Ser responsavel em relaqao aos seus empregados por todas as despesas
exclusrvamenle:
nao
mas
execugSo do objeto desta licitagao, tais como,
6.'l.6.1 Salariosl
6.1 .6.2 Seguros de acidentes;

6.1.6.3 Taxas, impostos e contribuig6es,
6.1

.6.4 Indenizaq6esl

6.1 .6.5 Vales refeiqao;

6.1.6.6 Vales transporte;
Coletiva do Trabalho;
6.1.6.7 Seguro e assistcncia medica quando estabelecida na Convenqao
pelo Governo ou ConvenqSo Coletiva de
6.'1.6.8 Outras que por ventura venham a ser exigidas
Trabalho.

em conformidade com a
6.1.7 Apresentar os documenlos fiscais dos produtos fornecidos
legislagao vigente;

com as obrigagdes
6.1.8 Manter durante a vigCncia do contrato, em comp-atibilidade
no E-d1?1"-T^"^'1?^9:
quatiticaqao
e
nibititagao
o"
assumidas,
-exigid€s

conolgao
"ono,io"i
de apresentar' ao setor de liberaqeo de faturas e como
inclusive
ReferCncia, ""
de pagamento, os documentos necessanos

/i

no prazo estabelecido
6.1.9 Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigag6es
oelo fiscal do contrato;
6

I

10 Repnarat

cor:tl:
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a fiscalizagao do Contrato qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento

6.1.11 Comunicar imediatamente

deste contrato, para que sejam adotadas as providencias necessarias;

6.1.12 Atender prontamente a quaisquer exigCncias da flscalizagao inerentes ao objeto do
Contrato:

6.1.13 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados no patrimonio da APPA ou de
terceiros devido ir incorreta execugSo do objeto;

6.1.14 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragao, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados quando da execuqao do objeto;

6.1.15 Nomear, em at6 05 (cinco) dias Uteis ap6s a assinatura do contrato, um
respons6vel/preposto pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a misseo de
garantir a adequada execugao do contrato, fornecendo os necessarios meios de
comunicageo com os mesmosi

6.1.16 Fornecer a CONTRATANTE, no minimo, um nomero de telefone fixo, um n0mero de

telefone m6vel, um n0mero de fax

e um enderego de e-mail,

objetivando a

comunicag6o r6pida no que se refere a execugao do presente contrato;

6.1.17 Apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de
pagamento dos empregados e o recolhimento dos encargos socaais;
6.1.18 Aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supressoes ate o limite
imposto pela Lei 13.303/16, de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado.do
contrato nas obras, servigos ou compras e, no caso particular de reforma de edificio
ou de equipamento, de 50% (cinquenta por cento) para os seus acresclmos;

6.1.19 Executar o objeto dentro das especificagoes e/ou condigoes constantes da proposta
venceoora, oem como do Termo de Referencia e seus Anexos, devendo ser
imediatamente refeitos aqueles que a juizo da CONTRATANTE' neo forem julgados
em condig6es satisfat6rias, sem que caiba quaiquer acrascimo no preqo contratado'
ainda que em decorrencia se torne necessario ampliar o horerio da prestaqao de
serviqos ou prorrogar o prazo de execug6o do contrato;

6.1.20 Executar diretamente

o

Contrato, sem subcontratag6es

ou

transferencia de

responsabilidades, salvo quando devidamente justificado e apds expressa e formal
autorizaqao da CONTRATANTEi

6.1.2'1 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela APPA' obrigando-se a
atender, de imediato, todas as reclamag6es a respeito da execuqeo do objeto;

6.1.22 Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pela APPA qualquer
anormalidade de car6ter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

6.1.23 Observar as normas legais de seguranga a que esl6 suieita a atividade pertinente e
que envolva toda e qualquer parte da execuqao do objeto;
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6.1.25 Providenciar o preenchimento, por parte de todos os seus empregados e prepostos,
do Anexo I contido no Decreto Estadual n" 42612019, que acompanha o presente
conlralo;
6.1.26 Providenciar o preenchimento, por parte de todos os s6cios e/ou Administradores, do
Anexo ll contido no Decreto Estadual no 42612Q19, que acompanha o presente
contrato:
.27 Cumptlr e fazer cumprir todos os termos do Codigo de Etica e Disciplina da APPA.

cLAusuLA SET|MA - pAs oBRrcAcOEs pA CoNTRATANTE
7.1 As obrigagoes da CONTMTANTE s5o aquelas previstas no Edital, no Termo de ReferCncia,

no Regulamento de Licitagoes e Contratos da APPA e no Processo Administrativo e seus
anexos, bem como as dispostas abaixo:
7.1.1 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;

7.1.2 Acompanhar

e fiscalizar a execugeo do contrato, na forma disposta neste contralo;

7.1.3 Aplicar a CONTRATADA as penalidades legais e contratuais;

7.1.4 Prestar informag6es

e

esclarecimentos

que venham

a ser solicitados pela

CONTRATADA;
7.1

.5

da CONTMTADA para execuqao dos
que devidamente identificados, bem como
e
servigos,
desde
levantamentos, estudos
munidos dos respectivos EPI's e com o Certificado de Participaqao da IntegraQao:
Permitir

7.1.6 Realizar

o

acesso dos funcionarios

Integraqao dos funcionarios da CONTMTADA de modo

a

a cumprir

as

normativas relativas a Seguranga e Sa0de do Trabalhador;

7.1.7 comunicar oficialmente a CoNTRATADA quaisquer falhas ocorridas em relaqeo ao
objeto do contrato, determinando o prazo pa.a sua corregao;
7.1.8 Recusar os produtos que forem apresentados em desacordo com as normas tecnicas

especificas;

a publica€o do extrato do presente contrato e de seus eventuais
aditamentos no Diario Oficial do Estado do Parana e em sitio eletronico da APPA, at6
o d6cimo dia itil do mCs subsequente a contratagSo.

7.1.9 Promover

cLAusuLA orrAvA

-

DA

GEsrAo E FlscALlzAcAo

8.1. A gestao e a fiscalizagao do contrato consistem na verificagao da conformidade da sua
escorreita execugao e da alocagao dos recursos necesserios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do pactuado, devendo ser exercido pelo gestor do contrato,
consistindo ele em empregado ou comissao designado(a) pela APPA' o(a) qual tere a seu
encargo:

8.1.1 Assegurar-se, que a contratageo

procedida atenda ao interesse da APPA,
oraticados. informando de imediato eventual

a ser
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8.1.2 Zelar, ap6s receber a indicagao do fornecedor, pelos demais atos relativos ao
cumprimento, por ele, das obrigag6es contratualmente assumidas, e tamb6m, pela
aplicageo de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cl6usulas
contratuais, para que sejam tomadas providCncias cabiveis;
8.1.3 Informar a APPA, quando de sua ocorrgncia, a recusa do fornecedor em atender es

em edital, as

condigoes estabelecidas

divergancias relativas

a

entrega, as

caracteristicas e origem dos bens / servigos licitados;

a APPA, quaisquer Jalhas

8.1.4 Comunicar, oficialmente,

ocorridas, consideradas de

natureza grave cometida pela CONTRATADA;

de processo administrativo com o objetivo de apurar
preluizo
resultante de erro ou vicio na execugao do contrato ou
responsabilidade ou
especialmente no caso de soluqao adotada em
contratual,
promover
alteraqao
de

8.1.5 Provocar

a

instauragao

projeto inadequado, desatualizado iecnologicamente ou inapropriado ao local

esPecifico;

8.1.6 ldentificar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execugao do objeto
contratado:
a efetiva
8.1.7 Atestar, no verso das notas fiscais/faturas apresentadas pela CONTMTADA'
as
com
em
conformidade
servigos
prestaqao
dos
produtos
dos
no
Processo
Refer6ncia
contidas nd Edit;i, no Termo de

-

/

"nGgi
espeJificagoes

e

Administrativo;

competente, para
8.1.8 Encaminhar a nota fisCal/fatura, apos seu devido ateste, ao setor
contabilizaqao e liberaqao do pagamento: e:

recebimento provis6rio
8.1.9 Atestar a plena execuqao do obieto contratado, promovendo o
ou incorreQoes
do objeto do contrato na hip6t6se de nao serem evidenciados vicios
em sua execuqao;

no interesse da APPA e nao exclui nem reduz a
8.2
--_ A fiscalizaqao sera exercida
por qua|squer
responsaoitioade da coNTMTADA, inc|usive perante terceiros,
do Poder P0blico
irregularidades, e, na sua ocorrencia, nao implica corresponsabilidade
e
agentes
ou de seus
Prepostos'

o obieto do
8.3 A fiscalizaqao do Contrato verificara se a CONTMTADA esta executando
observar:
devendo
Anexos'
seus
e
Edital
do
as
exigcncias
com
presente dL acordo
ser
execuqao em conformidade, os documentos de cobranqa deverao
8.3.1
- - Estando sua
para
o
devido
responsavel
setor
ao
e
enviados
do
contrato
atestaoos pela fiscaiizag;o
pagamento;

-cor.rrnnrnoe
S.3.2Emcasodenaoconformidade,serelavradoTermoCircunstanciadodeRecusa'que
para adogao das providcncias que se fizerem
ser6 encamanhado
necess6rias.

"

deverao
8.4 Quaisquer exigCncias da fiscalizagao inerentes ao objeto do contrato
prontamente atendidas pela
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8.5 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o objeto, se em desacordo com os
termos dos documentos que integram o Processo Administrativo e seus anexos

g.6 As partes anotarao em registro pr6prio todas as ocorrcncias relacionadas com a
execugao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados.

preposto que,a
8.7 A Contratada dever6 designar e indicar seu representante legal ou seu

representare e se responsabilizara por todos os aspectos" tecnicos e legals' oevenoo

efetuaroacompanhamentocontinuoeperi6dicodaexecugaodocontratoeteraodever
oe:
do contrato' das condig6es
8.7.1 Zelar pela manutenqeo, durante todo o periodo de execugSo
Regulamentadoras e
Normas
estabelecidas no Instrumento Convocat6rio e das
de Trabalho' como
Medicina
e
Seguranga
e
Leqislaceo correlata do Meio Ambiente
trabalhistas:
obrigagoes
fiscal
e
regularidade
tarioeni Oa
do objeto contratual em conformidade com as

8.7.2 Zelat pela execu9ao ou fornecimenlo
normas t6cnicas vigentes;
8.7

.3 Zelat pela plena, total e perfeita execuqio do objeto contratado

GLAUSULA NONA

-

DA GARANTIA DE EXECUCAO:

execugao
9.1' A Contratada prestara, a titulo de garantia de

" l;;;;;

-"""i"i o"

o correspondente a 57o

:olq^ual'
Federal
vator tJtal do contrato' consoante normas da Lei
de Licitag6es

d.o
FegY]3mento
13.303/201tt. em s"u un,go
'6',
"ontt"ntgs1 do Edital'
20
item
7'
e
7
1
oa epPA, eri seu artigo

"iJit"t

Interno

"-Coniratos

garantia se pro9."-t::t sob a forma de Seguro
9.1.1 PARAGMFO PRIMEIRo: Quando a
ao
ndo"poder6 ser prestada de forma proporcional
Garantia ou Fianga Bancarla, ;;;;;
prazo
de
do
alem
" u'riO"O" ier be t80 (cenio e oitenta) dias
periodo contratual, devendo ,u"
execucao dos serylgos

CLAUSULA DECIMA

-

DAS PENALIDADES

10.1.Pe|ainexecugaotota|ouparcia|docontratoaAPPApodere.garantidaapr6viadefesa,
aDlicar ao contratado as seguintes sangoes:

10.1.1. Advertancia;

Termo de Refer€ncia ou neste Contrato;
10.1.2. Multa. na forma prevista no Edital' no
com
em licita9eo e impedimento de contratar
10.1.3. Suspensao temporafla de particip-aqao
(dois)
anos
a APi'A' por prazo neo superior a 2

'-

garantia prestada alem da perda desta,
'10.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da
'"
que ser6 descontada dos pagamentos

' ;il"ffi;; d
p"l"-t* diferenqa'
"ont.ut"do
pela APPA ou cobrada judicialmente'
.-u-Jntuafrn"nte O"uidos

e suspenseo
advertcncia .,
de aqvenerrcrd
sans6es oe
10'3 As sang.es

temq?t?.t':.ii^t-*:"]r*

;".".rff;;;;;ffi"."it"

impedimento de contratar pooetao ser dPrruduaJ

coh

il devendo
[i::i"":a<f
i mutta'
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defesa previa do interessado, no respectlvo processo, ser apresentada no prazo de 10
(dez) dias oteis.
10.4. As sang6es de suspensao tempor6ria de participagao em licitagao e impedimento de
contratar com a APPA, podereo tambem ser aplicadas ds empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos regidos por este Regulamento:
10.4.'1. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;
'10.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaqao;

10.4.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa piblica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

10.5. Sao consideradas condutas passiveis de sanq6es, dentre outras:
10.5.1. Nao atender, sem justiflcativa, a convocagao para assinatura do contrato ou retirada
do instrumento equivalente;
10.5.2. Apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela
APPA;

10.5.3. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro expediente, o
processo de contratagao;
10.5.4, Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violCncia, grave ameaga, fraude
ou oferecimenlo de vantagem de qualquer tipo;
10.5.5. Agir de me-fe na relagao contratual, comprovada em processo especificoi
10.5.6. Incorrer em inexecugao contratual;
10.5.7. ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinaqeo ou qualquer outro expediente,

o careter competitivo de procedimento licitat6rio p0blico: ter impedido, perturbado ou
fraudado a realizaqao de qualquer ato de procedimento licitat6rio pUblico; ter afastado
ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo; ter fraudado licitageo p0blica ou contrato dela decorrente; ter criado, de
modo fraudulento ou irregular, pessoa iuridica para participar de licitageo publica ou
ceiebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificag6es ou prorrogag6es de contratos celebrados com a
administragao p[blica, sem autorizagao em lei, no ato convocatorio da licitageo pUblica
ou nos respectivos instrumentos contraluais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio

economico-financeiro dos contratos celebrados com a administra9eo p0blica; ter
dificultado atividade de investigageo ou fiscalizaQao de 6rgaos, entidades ou agentes
pUblicos, ou ter intervindo em sua atuaqao, inclusive no ambito das agCncias
reguladoras e dos orgaos de fiscalizagao10.6. As pr6ticas acima exemplificadas, al6m de acarretarem responsabilizagao administrativa
e judicial da pessoa juridica, implicarao na responsabilidade individual dos dirigentes das
empresas contratadas e dos adminislradores/gestores. na qualidade de autores, coaulores
ou participes do ato ilicito, nos termos da Lei no 12.84612013.
10.7. A sangeo de advertCncia e cabivel sempre que o ato praticado, ainda que ilicito, nao seja
suficiente oara acatetar danos a APPA, suas instalaeoes, pessoas, imagem,
ambiente, ou a tercerros./,
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10.8. Conforme previsto no Edital, no Termo de Referencia

e nesle Contrato, a

sanqeo

pecuniaria pode16 ser aplicada:
10.8.1. A multa, de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no qual participou'
poder6 aplicada a quem:
10.8.1 .1 . Retardar ou impedir o andamento do procedimento licitat6rio;

10.8.1.2. Nao mantiver sua proposta,
10.8.1 .3. Apresentar declaragao ou documento falso;

10.8.1.4. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento;
10.8.1.5. Foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);
10.8.1 .6. Realizar a interposigao de recursos meramente procrastinat6rios;

,10.8.1.7'Deixarderca|iza|areguIarizagaodadocumentagaodehabilitagao'nostermos
do Art. 43, $ 1' da Lei Complementar 12312006i
'10.8.1.8. Atrasar a entrega da garantia contratual, quando exigida;

10.8.1.9. Praticar intragoes que ndo impliquem em inexecu€o contratual ou configurem
causa de rescisao do contrato;
habilita€o
10.8.1.10. Nao encamrnhar, no prazo estipulado no Edital, os documentos de
nas licitagoes realizadas por meio eletrdnico'

participou'

qual
10.8.2. A multa, de at6 10% (dez por cento) sobre o valor total do lote no
aceitar
o
contrato'
assinar
deixar.de
podera aplicada a quem, de forma Iniustificada,
Edital'
no
prazo
estabelecido
do
dentro
equivalente.
ou retirar Instrumento

A multa, de ate 30% (trinta por cento) sobre o valor do faturamento mensal' sera
serviqos
aplicada por atraso injustificadb na execugao dos contratos de prestaqao de
ou de lornecimento parcelado de bens, assim como, por atraso

10.8.3.

iirntinuaOos

injustificado no cumprimento do cronograma fisico-financeiro'

a 5% ou
do
remanescente
superior a 10% sobre o valor da parcela nao executada ou do saldo
conlrato:

10.8.4. Nos demais casos de atraso, podere ser aplicada multa nunca inferior

1o.8.5.Amulta,dea|62}o/o(vinteporcento)sobreoVa|ortotaldocontratoousa|dodeste,
- - -;";6;pi;"d,
quando
no

do

i" inii""rqao tbtal ou parciat do contrato, assim como,
"""o
de infrag6es que culminem na rescisao contratual ou configurem

"ometimentototal da obriga€o'
inadimolemento

de causar' ou que
10.8.6. Cabe a sanqao de suspensao em razao de agao ou omissSo capaz
meio ambiente ou
pessoas'
imagem'
instalagoes,
suas
tenha causado danos aAPPA,
a terceiros, assim como' a quem:

aassinaro
10.8.6.1. Recusar-se injustificadamente' ap6s ser considerado adiudicatario
prazo estabg,lecido
do
dentro
equivalente'
instrumento
o
retirar
ou
contrato, aceitar
pela Administragao;
10.8.6.2. Nao mantiver sua

propo."'
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10.8.6.3. Abandonar a execuqao do contrato;
10.8.6.4. Incorrer em inexecu€o contratual.

clAusuLA DEctMA PR|MEIRA -

DA

REsclsAo

inexecugao total ou parcial do contrato podera ensejar
consequencias cabiveis.

11.1.

A

a sua

rescisao, com as

11.2. Constituem motivo para rescisao do contrato:
prazos:
11.2.'1. O nao-cumprimento de clausulas contratuais, especificagoes' projetos ou
projetos e prazos;
11.2.2. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes'
comprovar a
Administraqao
lentidao do seu cumprimenio' levando
11.2.3.
da obra, do servigo ou do fornecimento' nos prazos

a

a

A

impossibilidade da concluseo
estioulados,

1

1.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra' servigo ou fornecimento:

sem justa causa e pr6via

11.2.5. A paralisaEao da obra' do servigo ou do fornecimento'
comunicaqao e Administraqao:
contratado' mediante:
1 '1 .2.6. A alteraqao subietiva da execuqao do

transferCncia' total ou
11.2.6.1. A subcontrataqao parcial do seu objeto' a c..ejsa-o ou
previa autorizagao
e
sem
de
habilitagao
a"
condigoei
quem
atLnia
nao
oarcial. a
ba Administrag6o;

com outrem' nao
1'1.2.6.2. AfusSo, cisao, Incorporaqao, ou associaqao do contratado
admitidas no edital e no contrato;
da autoridade designada para
11.2.7. O desatendimento das determinag6es regulares
as de seus superlores;
como
assim
execu96o,
sua
a
acompanhar e fiscalizar
em registro prdprio;
11.2.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execu€o' anotadas
civil:
11.2.9. A decretaqdo de falOncia ou a instauraqao de insolvCncia
falecimento do contratado;
1 1 .2.10. A dissoluqao da sociedade ou o
que
da finalidade ou da estrutura da empresa'
1 1 .2.1 1. A altera9ao socral ou a modificaqao
prejudique a execuqao do contralo;
e amplo conhecimento'
11.2.12. As raz6es de interesse p0blico, de alta relevancia
e exaradas no processo
APPA
da
autoridade
justificadas e determtnadas peia maxima
administrativo a que se refere o contrato;
por parie da Administraqeo' de obras' serviqos ou compras'
1 1.2.13. A supresseo unilaleral,
jo
valor inicial do contrato alem do limite permitido pela Lei
acarretando mooiticagao

' '-

'13.303i 16:

por prazo

a suspenseo de sua execuqao, por ordem escritada-AdministraQao'
''' ;dJil
r0 lienio e vinGl' oias, salvo em- caso -* :1"^**d:,,tlllil?:"n'lXl
053
;;o'."';;'oil"..t",n"'o'-g:::f

11.2.14.

1

ilffi

i"fi;!fi-; t".to
lio""

pt".o,

:.::^"l1d"#'.l"tj*11i"""',ln"iffi
do pagamento
indeiendentemente

a. ti"es. iua. e

contratual mente
q t-""1"-t^t^t^^d:
II
nesses casos' o
contratado'
ao
previstas,
assegurado
outras
e
mobilizaioes

i" I

J''ii

p"t
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optar pela suspensao do cumprimento das obrigag6es assumidas at6 que seja
normalizada a situageo:
11.2.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administraqao

decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, i6 recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pUblica, grave perturbaqeo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensSo do
cumpriment-o de suas obrigagoes at6 que seja normalizada a situaqao;

11

.2.16. A nao liberageo, por parte da Administragao, de erea, local ou objeto para execugao
de obra, servigo ou foinecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no proleto;

11.2.17.

A

oconencia de

CaSO

fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada'

impeditiva da execuqao do contrato;
11.2.18. A falta de integralizagao da garantia nos prazos estlpulados;
o-u insalubre.€
16 (dezesseis)
de
menores
qualquer
a
trabalho
t"nor"" de 1'8 (dezoito) anos e de
anos;
(quatorze)
partir
14
de
a
de
aprendiz,
anos, salvo na condigao
para licitar e contraiar com a
11.2.20. A superveniCncia da declaraqao de inidoneidade

11.2.1g.
-

O descumprimento da proibigao de trabalho noturno' perigoso

Administraqao;
11.2.21. O perecrmento do objeto contratuai, tornando impossivel
execugao da avenqa:

o

prosseguimento da

ou qualquer oulro
11.2.22. ler fruslrado ou fraudado, mediante ajuste' combinacao
iTq:9i91

poblico; tqr
l"otiltliuo'oe pioieoiniento ricitat6rioprocedimento
licitatdrio
qualquer ato de
"uratet
de
a'
rcaliza1eo
fraudado
o,
i"irrO"O'"
ou
oferecimento
fraude
de
meio
liciiante'.por
poblico; ter afastado o, ptocutado aiastar
ou contrato. dela
de vantagem o" qr"f6,"i-t'po; ter fraudado licitaqeo poblica
juridica para participar

expediente, o

criaOo,ll toOJtiirOulento ou irregular, pessoa
vantag-em ou
Je licitagSo p0blica ou celebrar contrato administrativo; ter obtido
de
prorrogagoes
ou
modiflcag6es
de
lrauout"nto'
toJo
beneficio indevido, ;no
ato
lei,
em
autorizagao
piblica, sem
contratos ceteor"oos com i
"orini"tr"g"o
instrumentos contratuals; ter
convocat6rio oa licitajio p0blica ou nos respectivos

decorrente; ter

celebrados
ou trauoaio-o'equilibrio economico-financeiro dos contratos
ou-fiscalizaqao
investigaqeo
de
com a administraqao puofi"i; G|. oificultado atividade
inclusive
6u agentes pnbticos' ou ter intervindo em sua atuaqeo'

,""iprr"o"

de 6rgaos, entloaoes
fiscalizaqao
no ariuito 0". agencias re-guladoras e dos orgaos de

'|

1.3. A resciseo do contrato podera ser:

1

a termo no processo de contrataqao'
1.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes' reduzida
para
APPA;
a
desdj que haja conveniCncia

1

'1.3.3. Judicial, nos termos da legislaEao'

panes;
11.3.1. Por ato unilaleral e escrito de qualquer das

il

lk-)

1 3 'l podere ser suscitada pela
'
A rescisao por ato unilateral a que se refere o item-1
11.4.
'
a 11 2 22' Podendo sel
enumerados nos iiens 1 1 2 1 a 11 2 12 e 11'2'17
nppn, no.

.".it

suscitada pelo contratado no" "-u-"ot

*ut"'?9""

rundamentada da parte interessada'
;rita e"::-lT:"^].1,2^8it1;t;1ui"L".l?113"'
;"-';;#o
;:'J;?:#;,#;ff;;
defesaf
ao contraditorio e ampla
,"lirii"J"
"'Jii"ito
('J
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't1.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haia culpa da outra parte contratante, ser6 esta
ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do
contratado tera este ainda direito a:
11.5.1. Devolugao da garantia;
11.5.2. Pagamentos devidos pela execuqeo do contrato ate a data da rescisao;
1

1.5.3. Pagamento do custo da desmobilizagao.

11.6. A resciseo por ato unilateral da APPA acarreta as seguintes consequCncias, sem preiuizo
das demais sanqoes previstas em lei, neste Contrato ou no Regulamento de Licitag6es e
Contratos da APPA:
11.6,1. Assungao imediata do objeto contratado, pela APPA, no estado e local em que se
encontrar;

11.6.2. Execuqao da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos
sofridos Pela APPA;

11.6.3. Na hip6tese de insuficiCncia da garantia contratual,

a

retenqao dos cr6ditos

decorrentes do contrato at6 o limite dos prejuizos causados a APPA'

l2.l.EsteContratopoderasera|teradonaformadodispostonoart.Sl,daLein.o,l3'303/16,
semore oor meio de Termo Aditivo

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

-

DOS CASOS OMISSOS

instrumento' os
13.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato nao previsto neste
o objeto
partes,
respeitados
chamados casos omtssos, esres devereo ser resolvidos entre as
a Lei no
especial
em
materia'
da
reguladoras
normas
Oeste insttutento, a legisla€o e demais
quando
o caso,
for
e,
APPA
da
e
Contratos
de
Licitag6es
Interno
ii.iOSlZOfO, o Regulaientb
administrativos' alem
aupf"ti*t"it", o""principios e normas gerais iobre.licitaq -es e.contratos
Privado'
oo's orincipios Oa tloria beral dos Contiatos e as disposig6es do Direito
CLAUSULA DECIMA AUARTA

-

DAS OISPOSICOES GERAIS

l4.lCasoaAPPAVenhaSofrera|tera96o/modificageonaSuaestruturaorganizacjonaIou.noseu
pela

legislagao
a ser regido por suas cl6usulas e
reoime iuridico, o presentt contrato,
"tntinuara
e firmado ate a sua extinqeo ou rescisao
em que foi constituido

"d.;"i;';;;;;";to

CLAUSULA DECIMA OUINTA

-

OO FORq

do presente
15.1. O Foro para dirimir as drlvidas que venham a ser suscitadas na aplicageo
expressa
partes,
renuncla
as
fazendo,
PR.
instrumento,6 o da comarca de Paranagu6
de qualquer outro por mais privilegiado que seJa

g

0

av.nida ayrto

wwwjv.

n sen na da

sil!a. 16l iD pedrorl P'ra nagu6/FR I C'P 8320''g0o i 4r

.!\,1!. r/ r'"!r'gov.Dr

FL.

No 447

coNT.

No

033.2019

T]fr PORTOS
-:)/
DO

PARANA

GOVERNO

ffi

DO ESTADO DO PARAN A
ADMTNISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONlNA
DIRETORIA JURiDICA
SEQAO DE CONTRATOS
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si. ajustado e contratado, foi lavrado o
presente contrato que, lido e achado conforme, 6 assinado em 02 (duas) vias, de igual teor.e
iorma, pelas partes contratantes, tendo uma via sido arquivada nas dependCncias da
CONTRATANTE, com registro de seu extrato.

de 2019

Paranagua,

GARCIA DA SILVA
DA APPA

Y
DE ENGENHARIA E MANUTENqAO DA APPA

VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
OIRETOR JURiOICO DA APPA
EDSON LUIZ CERCAL
REPRESENTANTE DA CONTRATADA
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