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coNTRATo euE ENTRE st CELEBRAM A ADMtNtsrRAcAo Dos
poRTos DE PARANAGUA E ANToNtNA-AppA E sENtoR
AUDITORES INDEPENDENTES S.S. TENDO COMO OBJETO A
CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR

SERVIQOS ESPECIALIZADOS

EM

AUDITORIA

EXTERNA

IIOEPEIOEruTE, A SER REALIZADO POR EMPRESA DE
AUDIToRIA DE coMPETENcIA REcoNHEcIDA, A FIM DE
VERIFICAR A coNFoRMIDADE oAS EXECUCOES REFERENTE A

EXERciOos soctArs DE 2019 e zozil, coNFoRME AS
ESpEcTFTCAQOES. euANTtrATlvos E DEMA|S ELEMENToS

coNTtDos No rERMo DE REFERENcTA

Aos 03 dias do mcs de iunho de 2019. a ADMIN|STRACAo Dos PoRTos DE
PARANAGUA E ANTONINA-APPA, constituida sob a forma de empresa p0blica, vinculada a
SEcRETARIA DE ESTAOO OA INFRAESTRUTURA E LOGiSTICA. estabetecida em Paranagu6 PR, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, inscrita no CNPJ/MF n'79.621.439/0001-91, doravante
denominada simplesmenle de APPA e representada neste ato pelo seu Diretor Presidente LUIZ
FERNANDO GARGIA DA SILVA. oortador da c6dula de identidade no 44.332.331-8/SP e CPF/MF sob
n" 329.602.648-78 e oor seu Diretor Administrativo Financeiro LUIZ FERNANOO GASPARI DE
OLfVEIRA Lf MA, portador do RG no 1.230.544-3lPR e CPF/IVF n" 319.697.989-04, assistidos pelo
Diretor Juridico MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS, inscrito na OAB/PR sob o n".53.595/PR,
lendo em vista o contido no Processo Administrativo protocolado sob o no 15.445.329-6, Pregao
Presencial n" 110/2018-APPA, devidamente homologado pelo Diretor Presidente da APPA, em 03 de
abril de 2019, assina com SENIOR AUDITORES INDEPENOENTES S.S, estabelecida na Rua Arthur
Thomes. Edif. Joanna de Angelis,4o Andar Sala-402A, bairro Zona 01, no 576, CEP: 87013-250,
Maringe-Parane, Fone: (44) 3026-1441 (44) 988126913, inscrita no CNPJ/lilF sob o i'r"
03.156.926/0001-69. doravante denominada de CONTRATADA e reoresentada neste ato oelo Sr.
AGNALDO APARECIDO DE SOUZA, portador do RG n" 5.1 15.725-7-SESP/PR e CPF/MF n"
91't .248.679-53 , o presente contrato, para a execugao do contido na Clausula Primeira. O presente
Contrato serA regido pela Lei n." '1 3.303, de 30 de junho de 2016, aplicando-se subsidiariamenie a Lei
Federal no 8.666/93, pelo Regulamento de Licitagoes e Contratos da APPA, aprovado pelo Conselho

-

APPA que versa sobre c C6digo
de Administragao da APPA em 26107/2018, pela Portatia n" 15212016
Ce Etica da APPA, Lei Complementar Federal n.o 12312006, e pela Lei Federal 8.429192, bem como
suas eventuais alteragoes, e pelas c16usulas e condig6es seguintes:
!-AU SULAPR$'E!RA-= !O_O EJE'IQ
1.'l.Constitui objeto do presente a contratageo de servigos especializados em auditoria externa
independente, a ser realizado por empresa de auditoria de competCncia reconhecida. a fim de
verificar a conformidade das execug6es referente a exercicios sociais de 20'19 a 2020, conforme
as especificag6es, quantitativos e demais elementos contidos no Termo de Referencia.

C

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA

de sua transcrigao,
GONTRATADA, datadade27lo3l2019, o Editalde Licitaeeo e seus anexos e os
constantes do processo administrativo. /\

2.1.Fazem parte deste Contrato, independentemente
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TERCETRA - DA ExEcucAo
3.1.A execugao do ob.ieto deste contrato sera realizada conforme especificagoes contidas no Termo
de Referencia e demais elementos do Termo de ReferCncia.

cLAusuLA

cLAusuLA QUARTA - PREco
4.1.A CONTRATADA receber6 pela execugao total do objeto deste Contrato, o prego maximo de R$:
146.500,oo(cento e quarenta e seis mil e quinhentos reais).
4.2. Os recursos para atender as despesas decorrentes deste contrato estao previstos no orgamento da

APPA, conta rubrica no 7781 .333.999.

4.3.O prego estipulado na cl6usula acima poderA ser reajustado mediante pr6vio requerimento da
CONTRATADA na periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variagao ocorrida
desde a data da apresentagao da proposta, em consonancia com o artigo 3", $1" da lei 10.192/01,
pelo indice IPCA, ou por outro indice oficial que venha a substitui-lo ou, na ausencia de substitui-lo,
pela m6dia simples dos principais indices economicos que apuram a inflagao anual acumulada, nos
termos dos artigos 1 '1 3 a 1 16 da Lei Estadual no 15.608/07

4.4. No prego contratado, estao incluidas todas as despesas decorrentes de licengas, taxas de qualquer
natureza, impostos, fretes, embalagens, meo de obra, despesas de origem trabalhistas,
previdenci6rias e outras que sejam necessSrias d perfeita execuqao deste contrato.
4.5.Todas e quaisquer obrigag6es fiscais, trabalhistas e tributarias, oriundas da fazenda federal,
estadual e/ou municipal, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste contrato, constituem
0nus exclusivos da CONTRATADA.

4.6. Todas e quaisquer obrigagoes fiscais, trabalhistas e tributarias, oriundas da fazenda federal,
estadual e/ou municipal, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste contrato, constituem
0nus exclusivos da CONTRATADA.

4.7.O pagamento sera efetuado, mediante a apresentagao das respectivas faturas/nota fiscais, atraves

de credito em conta corrente banceria em at6 30 (trinta) dias, da certifica9ao da entrega dos produtos

prestaqeo dos servigos, devidamente atestada pela fiscalizagao da APPA, conforme Ordem de
Servigo no '12312017 APPA.

/

-

4.8,As notas fiscais deverao ser confeccionadas conforme os produtos

/

servigos devidamente
pela
CONTRATADA, obedecido
recebidos e certificados pelos fiscais do contrato e Gonfeccionadas
o cronograma de atividades e pagamentos estabelecido pelo Termo de ReferCncia.

4.9. para o recebimento de qualquer fatura, a CONTRATADA obriga-se a apresentar sua regularidade
fiscat, atrav6s das certid6es negativas de d6bitos tributdrios da Fazenda P0blica, Federal, Estadual
e l\4unicipal, INSS, FGTS e CNDT a qualquer tempo e sempre que solicitada, sob pena de
suspensdo do pagamento, rescisao unilateral do Contrato e multa, conforme artigo 7 da Resoluqao

,M
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4.10.

Em caso de mora da CONTRATANTE na realizagao do pagamento, incidira corregao moneteria

com base nos mesmos lndices previstos para reajustamento do presente contrato, a ser calcutaoo
entre a data do vencimento da obrigagao e a data em que ocorrer o efetivo pagamento, em
consonancia com o artigo 69, inciso lll da Lei no 13.303/16.

cLAusuLA ourNTA - Do pRAzo
5.1 O prazo de execugao do presente contrato 6 de 24 (vinte e quatro) meses, contados do recebimento
da Ordem de Servigo a ser emitida pela APPA, podendo ser prorrogado na forma da Lei.
5'2 A vigencia do contrato tera inicio a partir da assinatura do mesmo pelas partes, e perdurare at6 180
(cento e oitenta dias) dias corridos ap6s o t6rmino do prazo prevjsto no item 5.1.
6.1. Executado o contrato o seu objeto sere recebido:

6'1.1. Provisoriamente, para efeito de poslerior verificagSo da conformidade do material / serviqos
com as especificag6es contratuais, por intermedio do responsAvel por seu acompanhamento
e fiscalizagao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias
da comunicagao escrita da CONTRATADA, com duragao maxima de g0 (noventa) dias.

6.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, medianle
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao e a
verificagao da qualidade, quantidade e conformidade do material com a proposta, que
comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

6.2.Os responsdveis pelo recebimento deverao lavrar termo de notificagao anterior ao termo de
recebimento provis6rio ou definitivo sempre que os produtos / servigos nao apresentarem condig6es
de aceitageo. O termo de notificagao dever6 caracterizar os vicios, defeitos e incorrec6es
constatados e determinar prazo para saneamento.

6.3.

A CONTRATADA e obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugao ou de materiais empregados;

6.4. Decorrido o prazo fixado, os respons6veis procederao nova verificagao objetivando o recebimento,
que somente sera lavrado quando os produtos apresentarem perfeitas condiq6es.
6.5. O recebimento provis6rio ou definitivo n6o exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e seguranga da obra, e pelos materiais, bem como nao a exime da responsabilidade 6ticoprofissional pela perfeita execugao do contrato.

6.6. Os termos de recebimento constituem atos administrativos
ignorancia, dolo, coagao, simulagao, fraude, incapacidade dos
juridica ou ilicitude.
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7.1.As obrigag6es da CONTRATADA sao aquelas previstas no Edital, no Termo de Referencia, no
Regulamento de Licitagoes e Contratos da APPA e no Processo Administrativo e seus anexos, bem
como as disDostas abaixo:
7-1.1. arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens ofertados na
licitagSo;

7.1,2. arcar com qualquer prejuizo causado a Administrageo ou a lerceiros por seus empregados
durante a execugao do objeto;
7.1.3. fornecimento de todo o material, mio de obra, ferramentas, insumos e Epl's necess6rios para

a execugao do contrato, obedecendo as especificagoes contidas no Edital, no Termo de
Refer€ncia e no Processo Administrativo.

7.1.4. manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade;
7.1.5. entregar os produtos / servigos objetos do presente contrato nas especificagoes contidas no
Termo de Referencia e demais elementos que integram o processo Administrativo.
7.1.6. ser responsavel em relagao aos seus empregados por todas as despesas decorrentes da
execugao do objeto desta licitagao, tais como, mas n6o exclusivamente:
7.1.6.1. Salerios;
7. 1.6.2. Seguros de acidentes;

7.1.6.3. Taxas, impostos e contribuig6es;
7.1.6.4. Indenizagoes;
7.1.6.5, Vales refeigao;
7.'t.6.6. Vales transporte;
7.1.6.7. Seguro e assistCncia m6dica quando estabelecida na Convengao Coletiva do Trabalho;
7.1.6.8. Outras que por ventura venham a ser exigidas pelo Governo ou ConvenQao Coletiva de
Trabalho.

7.1.7. apresentar os documentos fiscais dos produtos fornecidos em conformidade com a legislagao
vigente;

7.1.8. manter durante a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, as
condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas no Edital e Termo de Referencia, inclusrve
de apresentar, ao setor de liberagao de faturas e como condigao de pagamento, os
documentos necesserios.

7.1.9. corrigir evenluais falhas no cumprimento de suas obrigag6es no prazo estabelecido pelo fiscal
do contrato;

7.1.10. reparar, corrigir, remover ou substituir, is suas expensas, no total ou em parte, os
que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es resultantes da execugao do
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7.1.11. comunicar imediatamente a fiscalizagao do Contrato qualquer anormalidade verificada,

inclusive de ordem funcional, que atente conlra o adequado cumprimento deste contrato, para
que sejam adotadas as providCncias necesserias;

7.1.12, atendet prontamente

a

quaisquer exigCncias da fiscalizaqao inerentes ao ob.ieto do

Contrato:

7.'1.13. responsabilizar-se por quaisquer danos causados no patrimonio da APPA ou de terceiros
devido a incorreta execugao do objeto;

7-1.14. arcat com as despesas decorrentes de qualquer infragao, seja qualfor, desde que praticada
por seus empregados quando da execuqSo do objeto;

a

em ate 05 (cinco) dias oteis ap6s assinatura do contrato, um
responsSvel/preposto pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missao de
garantir a adequada execugao do contrato, fornecendo os necessdrios meios de comunicagao
com os mesmos;

7.1.'15. nomear,

CoNTRATANTE, no minimo, um nimero de telefone fixo, um n0mero de telefone
m6vel, um n0mero de fax e um enderego de e-mail, objetivando a comunicagao repida no que
se refere a execugao do presente contrato;

7.1.16. fornecer

al

7.1.17. apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento
dos empregados e o recolhimento dos encargos soclals;
7

.'1.'lg. aceitat, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supressoes at6 0 limite
imposto peta Lei 13.303/16, de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado_do contrato

nasobras,serviqosoucomprase,nocasoparticu|ardereformadeedificiooUde
equipamento, de 500/o (cinquenta por cento) para os seus acrescimos;

7.1.19. executar o objeto dentro das especificagoes e/ou condigoes constantes da proposta
vencedora, bem como do Termo de Refercncia e seus Anexos, devendo ser imediatamente

refeitosaque|esqueajuizodaGoNTRATANTE,n6oforemju|gadosemcondig6es
satisfat6rias, sem que caiba qualquer acr6scimo no prego contratado, ainda que em
decorrcnciaSetornenecessarioamp|iarohoreriodaprestagaodeservigosouprorrogaro
prazo de execugao do contrato;

executar diretamente o contrato, sem subcontratag6es ou transfercncia de
7.1.20.
reiponsabilidades, salvo quando devidamente justificado e ap6s expressa e formal
autorizagao da CONTRATANTE;
7.1.21. orestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela APPA, obrigando-se a atender,
de imediato, todas as reclamagdes a respeito da execuqao do objeto;

7.1.22. comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pela APPA qualquer anormalidade
de careter urgente e prestar os esclarecimentos que jul9ar necessarlo;

7.1.23. observar as normas legais de seguranga a que est6 sujeita a atividade
envolva toda e qualquer parte da execugao do

objeto:n

\N
\
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7.1.24. cumprir com todas as obrigagoes elencadas no Edital, no Termo de Referencia e nos demais
documentos que integram o Processo Administrativoi
7.1.25. providenciar o preenchimento, por parte de todos os seus empregados e prepostos, do
Anexo I contido no Decreto Estadual no 26/2015, que acompanha o presente contrato;
7.1.26. orovidenciar o preenchimento, por parte de todos os socios e/ou Administradores, do Anexo
llcontido no Decreto Estadual no 2612015, que acompanha o presente contrato;

T.l.2T.cumDrirefazercumprirtodosostermosdoc6digodeEticaeDiscip|inadaAPPA.
tas no Edital' no Termo de ReferCncia' no
processo
Administrativo e seus anexos, bem
no
e
Regulairento de Licitagoes e contratos da AppA
como as dispostas abaixo:
contrato;
8.1.1. efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste
neste contrato;
8.1.2. acompanhar e fiscalizar a execugSo do contrato, na forma disposta

8.1.3. aplicar a CONTRATADA as penalidades legais e contratuais;
ser solicitados pela cONTRATADA;
8.1.4. prestar informagoes e esclarecimentos que venham a

para execuqao dos levantamentos'
8.1-5. permitir o acesso dos funcionarios da CONTRATADA
bem como munidos dos respectivos
estudos e servigos, Oesoe fue OLviOamente identificad-os'
EPI's e com o Certificado de Participaqao da Integraqao:
de modo a cumprir as normativas
8.1.6. realizar a Integraqao dos funcionerios da CONTRATADA
relativas a Seguranqa e Sa0de do Trabalhador;

S.l.T.comunicaroficiaImenteacoNTRATADAquaisquerfaIhasocorridasemre|agaoaoobjetodo
contrato, determinando o prazo para sua corregao:

8.1.8. recusar

normas
os produtos que forem apresentados em desacordo com as

tecnicas

especificas,
presente contrato e de seus eventuais aditamentos no
8.1.9. promover a publlcaqao do extrato do
APPA, ate o decimo dia util do
Diario oficiat do Estado o" i"ii"a e em sltio eletronico da
mCs subsequente a contrataqao'

de-l?lii
#;,ffi;ilil;;;;"il;;;;;;s -0"i"necessarios'
"^::::-?:'::"^,:"I:''"":::3'jT:T:
ere em empresado
o99t"f o"

ilT::i""J":i&;iT.Jiii9i"io"
:g1t*-consislindo
pela
o(a) qual tere a seu encargo:
iomissao designado(a)

APPA'

ao interesse da APPA'
a ser procedida
9.1.1,
-' ' " assegurar-se, que a contratageo
-atenda
pel
q"-"^ti1". vatores praticaoos, informando de imediato eventuaf$vantagem

AvenidaAy^ons€nnadasilva'!6t]D'P€dro|||ParBn.gu6/PRlcEP83203.800|413420.1359
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g.'l-2. zelar, ap6s receber a indicaqao do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento,
por ele, das obrigag6es contratualmente assumidas, e tamb6m, pela aplicaqeo de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cleusulas contratuais, para que sejam
tomadas providCncias cabiveis;
9.1.3. informar a APPA, quando de sua ocorrcncia, a recusa do fornecedor em atender es condig6es
estabelecidas em edital, as divergencias relativas a entrega, as caracteristicas e origem dos
bens / servigos licitados;
grave
9.1.4. comunicar, oficialmente, a APPA, quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza
cometida pela CONTRATADA;

9.1.5'provocarainstauragaodeprocessoadministrativocomoobjetivodeapurarresponsabiIidade
-'- 6u pieluizo resultante de erro ou vicio na execugao do contrato ou de promover alteraqeo
coniraiuat, especialmente no caso de solugao adotada em projeto inadequado, desatualizado
tecnologicamente ou inapropriado ao local especitico;

g.1.6. identificar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execugao do objeto contratado;

pela CONTRATAD1
9.1.7. atestar, no verso das notas fiscais/faturas apresentadas
-?,^"i?lf
com as especflca9oes
conformidade
servigos-em
prestaqao
dos
eniteg" oo" produtos /
iontid-as no Edital, no Teimo de ReferCncia e no Processo Administrativo;

L1,8. encaminhar

a

para
nota fiscal/fatura, ap6s seu devido ateste' ao setor competente'

contabilizaqao e liberagao do pagamento; e:

' -

provis6rio do
a plena execuqao do objeto contratado' promovendo o recebimento
em sua
JLl"i" o"'"ontrato na iripoi""" de nao serem evidenciados vicios ou incorregoes

9.1.9. atestar

execuqao;

tlt!:L:"!1!1*:^*
exercrda no interesse da APPA e neo exclui n91 1e{uz "
9.2.A
-'- fiscalizageo sereinclusive
na sua ocorrencra,
e,
quaisquer
irregularidades,
perante terceiros, por
coNiuiaoA,
prepostos'
e
agentes
seus
do Poder P0blico ou de
nao itpti""

"orr".ponsabilidade
9'3.AfiscaIizagaodocontratoVerifica16seacoNTRATADAesteexecutandooobjetodopresentede
-'-'""oiOo

"oi,

as exigcncias do Edital e seus Anexos' devendo observar:

de cobranqa deverao ser atestados
9.3.1. estando sua execugao em conformidade' os documentos
pagamento;
do contrato e enviados ao setor respons6vel para o devido
pela fiscalizagao

g.3.2.emcasodeneoconformidade,sera|avradoTermoCircunstanciadodeRecusa,quesera
encaminhado a

coHriailol

para aooqao cas providcncias que se fizerem necessarias.

objeto do Contrato deverao ser prontamente
9.4.Quaisquer exigCncias da llscalizaqao inerentes ao
atendidas Pela CONTRATADA'
o objeto' se em desacordo com os
9.5.A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar
e seus anexoE-\
documentos que integram o Processo Administrativo
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9.6.As partes anotarao em registro pr6prio todas as ocorrCncias relacionadas com a execuqao do
contrato, determinando o que for necesserio a regularizagao das faltas ou defeitos observados.
9.7.

Contratada devera designar e indicar seu representante legal ou seu preposto' que a
representar6 e se responsabilizaa pot todos os aspectos tecnicos e legais, devendo efetuar o

A

acompanhamento continuo e peri6dico da execugao do contrato e terA o dever de:

9.7.1. zelat pela manutenqao, durante todo o periodo de execugao do contrato, das condigdes
estabelecidas no lnstrumento Convocat6rio e das Normas Regulamentadoras e Legislaqeo
correlata do l\4eio Ambiente e Seguran9a e l\4edicina de Trabalho, como tambem da
regularidade fiscal e obrigaS6es trabalhistas;
g.7.2. zelat pela execugdo ou fornecimento do obieto contratual em conformidade com as normas
t6cnicas vigentes;

9.7.3. zelar pela plena, total e perfeita execuqao do objeto contratado

cLAusuLA pEctMA

-

DAs PENALIDADES

@tratoaAPPApodera,garantidaapreViadefesa,ap|icar
ao contratado as seguintes sangoes:

10.1.1. advertcncia;
10.1.2. multa, na forma prevista no Edital, no Termo de ReferCncia ou neste Contrato;
de contratar com
10.1.3. suspensao temporaria de participaqao em licitaqeo e impedimento

a

APPA'

por prazo nao superior a 2 (dois) anos

respondere

ao valor da garantia prestada' al6m da perda desta'
10,2.
- -'- Se a multa aplicada for superior
pagamentos eventualmente devidos
o tontratado pela sua diferenga, que ser6 descontada dos
pela APPA ou cobrada judicialmente.

l0.3.Assanqoesdeadvertcnciaesuspensaotempordriadeparticipageoem|icitageoeimped.imento
defesa pr6via do
de contratar poderao ser aplicadas coniuntamente com a multa' devendo a
(dez) dias 0teis'
interessado, no respectivo piocesso, ser apresentada no prazo de 10

10'4.AssanQ6esdesuspensaotempor6riadeparticipagaoem|icitaqaoeimpedimentodecontratar
comaAPPA,poderaotambemserap|icadasasempresasouaosprofissionaisque,emrazeodos
contratos regidos por este Regulamento:

l0.4.l.tenhamsofridocondenagaodefinitivaporpraticarem'pormeiosdolosos'fraudefiscalno
recolhimento de quaisquer tributos;

da licitaqao;
10.4.2, tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos
a empresa publica ou a sociedade
10.4.3. demonstrem nao possuir idoneldade para contratar com
de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados'

10.5.

S5o consideradas condutas passiveis de sangoes' dentre outras:

do
10.5'1. nao atender, sem jusgtcativa, d convocagSo para assinatura
instrumento eOuivatent{

t\
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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 contratagSo;
,10.5.4. afastar ou procurar afastar participante, por meio de violcncia, grave ameaga, fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

10.5.5. agir de m6-fe na relagao contratual, comprovada em processo especifico;
10.5.6. incorrer em inexecuqao contratual;
'10.5.7. ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinaqdo ou qualquer outro expediente' o
carater competitivo de procedimento licitat6rio priblico; ter impedido, perturbado ou fraudado

arca|izageodequa|queratodeprocedimento|icitat6rioptib|ico;terafastado.ouprocurado
afastar li;itante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: ter
ou
fraudado licitagao piblica ou contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento
contralo
p0blica
ou.celebrar.
irregular, pesioa juridica para participar de,. licitagao
de
administrativo; ter oblido vantagem ou beneficio indevido' de modo fraudulento'
ptiblica,
sem
a
administragdo
com
modificagoes ou prorrogagoes dJ contratos celebrados
instrumentos
autorizagao em tet, no a-to'convocat6rio da licitagao piblica ou nos respectivos
contratos
dos
economico-financeiro
o
equilibrio
fraudado
contratuiis; ter manipulado ou
ou
investigagao
de
atividade
p0blica;
ter
dificultado
celebrados com a administrag5o

fiscalizagdode6rgaos,"ntiO"o"touagentesp0blicos'outerintervindoemsuaatuaqao'
inclusive no ambito das agencias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizaqao'

administrativa e
As preticas acima exemplificadas, al6m de acarretarem responsabilizagSo. das empresas
10.6.
'- -lroliSiou
dirigentes
dos
individual
pessoa iuridica, impticar6o na responsabitidade
na qualidade de autores, coautores ou participes do
contratadas e oos
"oministr"ioreiGstores,
da Lei no 12.84612013'
ato ilicito, nos termos

praticado' ainda que ilicito' nao seia
10.7. A sanqao de advertcncia e cabivel sempre que o ato
pessoas' imagem' meio ambiente' ou
suficiente para acarretar oanos A APPA, suas instalagoes'
a terceiros.

10.8.

pecuniaria poderA ser aplicada:
Conforme previsto no Edital e neste Contrato, a sangao

do lote no qual participou, podera
10.g.1. A multa, de at6 5% (cinco por cento) sobre o valor total
aplicada a quem:
licitat6rio;
10.8.1.'1. retardar ou impedir o andamento do procedimento

10.8.1.2. nao mantiver sua proposta:

|\

10.8.'1.3. apresentar declaraqao 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);
procrastinatorios;
10.8.1.6. realizar a interposigao de recursos meramente

habilitagao' nos
'10.8.'t.7. deixar de realizar a regularizaqao da documentaqao de
43, S 1'da Lei Complementat 123120Q6:
atrasar na entrega da garantia contratual, quando

'4"

10.8.1.8.
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10.8.1.9. praticar infraqdes que nao impliquem em inexecug6o contratual ou configurem causa
de rescisao do contrato;

10.8.1.10. nao encaminhar, no prazo estipulado no Edital, os documentos de habilitagao nas
licitagoes realizadas por meio eletr6nico.

participou, podera
10.8.2. A multa, de ate 1o% (dez por cento) sobre o valor total do lote no qual

aplicadaaquem,deformainlustificada,deixardeassinarocontrato,aceitarouretirar
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no Edital'

sera aplicada
10.8.3. A multa, de at6 30% (trinta por cento) sobre o valor do faturamento mensal,
prestagao
selieos-c!tr!111*:
de
contratos
dos
na
execuqao
por atraso injustificado
99
no cumprlmento oo
de fornecimento parcelado de bens, assim como, por atraso injustificado

:'

cronograma f isico-financeiro.

10.8.4'nosdemaiscasosdeatraso,poderaseraplicadamu|tanuncainferiora5yooUsuperiora
|}o/osobreovalordaparcelanaoexecutadaoudosaldoremanescentedocontrato;
deste' ser6
A multa, de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou saldo quando do
10.8.5.
- - -upii"uai
como'
totJr ou parcial do contrato' assim

no c""o o" in"*e"'uiao
cometimento de infragoes que culminem

na

rescisao contratual

ou

configurem

inadimplemento total da obrigaqao'
que

razao de aqao ou omissao capaz de causar' ou
10.s.6.
'- -'-ienna Cabe a sanQao de suspensSo eminstalag6es,
pessoas, imagem, meio ambiente ou a

causado dino a npin, suas
terceiros. assim como, a quem:

ap6s ser considerado adiudicatario' a assinar o contraro'
10.8.6.1. recusar-se injustificadamente,
-inittut"nto
equivalente' dentro do prazo estabelecido pela
aceitar ou retirar o
AdministraEaol

10.8.6.2. nao mantiver sua proposta:
10.8.6.3. abandonar a execuqao do contrato;
10.8.6.4. incorrer em inexecuqao contratual'

cLAusuLA DEGIMA PRIMEIRA. pA RE9cl9A9'
-,,com
rescisio' .nm
sua .^.aic6n
1'1.'1. AinexecuQao totat ou parii-ai do contrato podere ensejara

a<
consequcncias
as r:onseouar

caDlvels.

11.2.

Constituem motivo para rescisao do contrato:

especificagoes, projetos ou prazos;
1'1.2.1. o nao-cumprimento de clausulas contratuais,

projetos e prazos;

especificagoes,
11.2.2' o cumprimento irregular de c|ausuIas contratuais,
AdministragSo a comprovar a impossibilidade da
11.2.3. alentidao do seu cumprimenlo, levando a
nos prazos estipulados;
conclusao da obra, do servigo ou do fornecimento'
ou fornecimento:
1'1.2.4. oatraso injustificado no inicio da obra' servigo
sem justa causa e previa comu
1'1.2.5. a paralisaqao da obra, do servigo ou do fornecimento'
a Administragao;
Avenid.Ayrtons€nnadasitva.lsrID.P.dro|||P!ranagui/PRlcEP83203'8001413420.1369
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11.2.6. a alteraqao subjetiva da execugao do contratado, mediante:
11.2.6.1, a subcontratagao parcial do seu objeto, a cessao ou transferencia, total ou parcial, a
quem nao atenda as condiq6es de habilitagao e sem pr6via autorizagao da Administragao;
'11.2.6.2. a fusao, cisao, incorporagSo, ou associagao do contratado com outrem, neo admitidas

no edital e no contrato;

11.2.7. o desatendimento das determinag6es regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execuqao, assim como as de seus superiores;
11.2.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro pr6prio;
'11.2.9, a decretaqao de falencia ou a instauraqao de insolvencia civil;
1'1.2.10. a dissolugSo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.2.11,

a

alteraqao social ou

a

modificaqeo da finalidade ou da estrutura da emprssa' que

prejudique a execugeo do contrato;
e
11.2.12. as raz6es de interesse p0blico, de alta relevancia e amplo conhecimento' .justificadas
a que
determinadas pela m6xima autoridade da APPA e exaradas no processo administrativo
se refere o contrato;

Administraqao, de obras' servigos ou compras'
do contrato al6m do limite permitido pela Lei
inicial
vaior
acarretando modificagao do

11.2.13.

a supressao unilateral, por parte da

13.303/',l6:

,|l.2.l4.asuspensaodesuaexecugao,porordemesffita'daAdministragao,porprazosuperiora
i""o de calamidade priblica, grave perturbagao da ordem
120 (cento e vinte) dias,,utuo
"r
por
repetidas suspens6es que totalizem o mesmo.prazo'
interna ou guerra, ou ainda
pelas sucessivas e
independentement" oo p"g"t"nto obrigat6rio .de indenizagoes
previstas,
assegurado
lontiatualmente imprevistis iesmobilizag66s e mobilizag6es e outras
das
cumprimento
do
pela
suspensao
o direito de optar
ao contratado, n""a""

"i"o",
que seja normalizada a situaqao;
obrigagoes assumidas at6

dias dos pagamentos devidos pela Administraqao
11.2.15. o atraso superior a 90 (noventa)'fornecimento,
ou parcelas destes' ja recebidos ou
decorrentes de obras, t"rvigot ou
perturbaqao da ordem interna ou
gravi:
executados, salvo em caso de calamidade p0blica,
do cumprimento de suas
pela
suspensao
de optar
luerra, assegurado ao contratado o direito
6brigagdes at6 que seja normalizada a situaqao:

local ou objeto para execuqao de
11.2.16. a nao liberaqao, por parte da Administragao, de erea'
como das fontes de materiais
bem
obra, serviqo ou rornecrmenio, no" pt"tot contratuais'
naturais especificadas no projeto;

,11.2.17. aocorrcncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada' impeditiva da
execuqao do contrato;
prazos estipulados:
1'1.2.18. afaltade integralizagao da garantia nos
noturno' perigoso ou insalubre a menores oe
'11.2.1g. odescumprimento da proibigao de trabalho
de 16 (dezesseis) anos. salvo na
menores
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a
anosl
(quatorze)
de aprendiz, a partir de 14
"ondigao
para licitar e contratar
11.2.20. a superveniCncia da declaraqao de inidoneidade
Administra9ao:

"'-"ig

fi

\.'
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11.2.21, o perecimento do objeto Contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugao
da avenga;

1' .2.22. let frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro expediente, o

carater competitivo de procedimento licitat6rio p0blico; ter impedido, perturbado ou fraudado

area|izagaodequa|queratodeprocedimento|icitat6riopub|ico;terafastado.ouprocurado
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, pesioa juridica para participar de licitaqao ptiblica ou celebrar. contrato
de
administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento'
modificagoesouprorrogag6esdecontratosce|ebradoscomaadministragaopub|ica'sem
autorizagaoem|ei,noa-toconvocat6riodaIicitagaop(b|icaounosrespectivosinstrumentos
contratuais;termanipu|adooufraudadooequi|ibrioeconomico-financeirodoscontratos
ce|ebradoscomaadministragaop0bIica:terdificu|tadoatividadedeinvestigagaoou
fisca|izagaode6rgaos,entidad.esouagentesprib|icos,outerintervindoemsuaatuagao,
inclusive no ambit; das agcncias reguladoras e dos 619aos de fiscaliza9ao'

'11.3.

A rescisao do contrato podere ser:

11.3.1. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
no processo de contratagSo' desde
11.3.2. amig5vel, por acordo entre as partes, reduzida a termo
APPA;
que haja conveni6ncia Para a

11.3.3. judicial, nos termos da legislagao'
3'1 podera ser suscitada pela APPA' nos
'
1'1.4. A rescisao por ato unilateral a que se refere o item 1 1
I't.z.lz e 11.2.17 a 11.2.22, podendo ser suscitada pelo
casos enumerado" no" ,,"n-. 1l.z.l

"

contratadono""u"or"nurn",adosnositensll2'8a11216'devendoamesmaserprecedidade
comunicaqsoescritaefundamentadadaparteinteressada,ressa|vadoodireitoaoconlradit6rioe
amola defesa.

'll.5.Quandoarescisaoocorrersemquehajaculpadaoutrapartecontratante'seraestaressarclda
contratado tera este
e no caso do
dos prejuizos que houver sofrido, iegulaimente comprovados'
ainda direito a:

11.5.1. devolugao da garantia:
1

a data da rescisao:
1.5.2. pagamentos devidos pela execuqao do contrato at6

11.5.3. pagamento do custo da desmobilizaqao
consequencias' sem preluizo das
A rescisao por ato unilateral da APPA acarreta as seguintes
de Licitag6es e contratos da
no
Rlgulamento
neite contrato ou
demais sang6es pr"u,.,r,
"-.1"i
APPA:

11.6.

pela APPA' no estado e local em que se encontrar;
11.6.1. assun9ao imediata do objeto contratado'

pelos eventuais prejuizos sofridos pela
11.6.2. execuqSo da garantia contratual, para ressarcimento

APPA;
a retenqao dos cr6ditos
11.6.3, na hip6tese de insuficiCncia da garantia contratual'
contraio ate o limite dos prejuizos causados a APPA
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CLAUSULA OECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES
'l2.1.Este Contrato podera ser alterado na forma do disposto no art. 81, da Lei n." 13.303/16, sempre por
meio de Termo Aditivo.

12.2.t vedada a celebragao de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de
Riscos, como de responsabilidade da contratada.

GLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
11.1.Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato nao previsto neste instrumento, os chamados
casos omissos, estes devereo ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste instrumento, a
legislagao e demais normas reguladoras da mat6ria, em especial a Lei n" 13.303/2016, o Regulamento
Interno de Licitaq6es e Contratos da APPA e, quando for o caso, supletivamente, os principios e normas
gerais sobre licitagoes e contratos administrativos, al6m dos principios da Teoria Geral dos Contratos
e as disposig6es do Direito Privado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
fZl Caso a nppl venha sofrer alteraqao/modificagao na sua estrutura organizacional ou no seu regime
juridico, o presente contrato, continuar6 a ser regido por suas clausulas e pela legislaqeo vigente no
momento em que foi constituido e firmado at6 a sua extinqao ou resciseo
CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO

14.1O Foro para dirimir as drlvidas que venham a ser suscitadas na aplicaqeo do presente instrumento, e o
da comarca de Paranagua - PR, fazendo, as partes, ren0ncia expressa de qualquer outro por mais
privilegiado que seJa.

E pata fitmeza 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 forma, pelas partes
contratantes, tendo uma via sido arquivada nas dependencias da CONTRATANTE, com registro de seu
exlraro.

2019
LUIZ

GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE DA APPA
FERNANDO GASPARI DE OLIVEIRA LIMA
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA APPA

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
OIRETOR JURIDICO OA APPA

AGNALDO APARECIDO DE SOUZA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA
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