v

r""'

j-. PSRT$S

"

b{}'Fn-mhrqe

w

we$ry&ru&
*{JV [Fi I'J * [f r]

LIVRO N" 039

FL.

coNT.

No 1615
No 104-2020

[$Tiri]*

Apt**N'5TR*S&* F*$ p$nys$ trg FAnAF{A*U* g nr*t*lr*true
DtREToRtA

suqAo

DE

JUnintcn

coNTMT0s

coNTRATo euE ENTRE st cELEBRAM A ADMtNtsrnagAo oos
PoRToS DE PARANAcUA T ANToNINA-APPA E AD AUGUSTA

pER ANGUsTA-pnesraeAo sERVtgos E NEcoctos
rnnosrlrAnros LTDA, reruoo coMo oe.JEro n corurnninqAo
DE EMPRESA ESPEcIALIZADA PARA A pnesrncAo .oT
SERVIQOS DE LEVANTAMENTO T NVNIINqAO DE BEIVL IMOVEL

|NSCR|TO NA MATRTCULA N" 58.201 (ANEXO t), COM AREATOTAL
DE 4.853,09 M', SITUADO NA CIDADE DE PARANAGUA/PR.

Aos 01 dias do mes de Outubro de 2020, a ADMtNtSTnngAO DOS poRTOS DE
e RruroNlNA-APPA, constituida sob a forma de empresa p0blica, vinculada d
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA e tocisrtcA, estabetecida
em paranagu6 PR' Avenida Ayrton Senna da Silva, n" 161, Bairro Dom Pedro ll, inscrita no
CNpJ/MF n"
79.621.439/0001-91, representada neste ato pelo Diretor presidente LUtz
FERNANDo GARctA DA
slLVA, cedula de ldentidade no 44.332331:8/sP e CPF/MF n" 329.602.64g-78, p"to
seu Diretor
Administrativo e Financeiro DANIEL RoMANowsKl, portador da cedula de "
ldentidade RG. no
7 '721'892-0 SESP e CPF/MF no 035.792.089-93, decorrenie
do Processo Administrativo protocoto no
16'731'738-3, Preg6o Eletr6nico no' 830t2020-APPA, devidamente
homologado pelo Diretor
Presidente da APPA, em 23 de setembro de 2020, doravante denominada
corulnnraNTE, e AD
AUGUSTA PER
PARANAGUA

ANG.usrA-PREsrAgAo

DE sERvtgos E NEGoCto; iMd;iir,rfr'os LTDA,
estabelecida na Avenida colombo, No 1 101, Maring6-paiand, cEp:
87070-000, rone (+ii ztol-9272,
inscrita no CNPJ/MF no. 05.358.32'110001-86, repiesentada neste
ato pela STa MARIA FIL9MENA
PLANAS SERRANO, C6dula de ldentidade no.7284914-0SSp/pR.

e CpF no. 025.821

.27g-go,
doravante denominada de coNTRATADA ajustam entre si o presente
Contrato, o quat reger-se-6 pelas
normas da Leis Federais ns. 13.303/2016, do Regulamento de Licitag6es
e bontrator"o" nppn, oo
c6digo de Etica da AppA, das legislag6es pertinen'ies e seguintes
clausulas:

9LAUSULA PRtMEtRA pO OBJETO
1'1' constitui objeto deste contrato a prestagSo de servigos de levantamento e avaliag6o de
bem
imovel inscrito na matricula no 58.201 (ANEXo l), com drea
total de 4.g53,0g m,,

situado na
cidade de Paranaguii/PR, conforme especificag6es contidas
no Termo de Refer€ncia.

OEDITALEAPROPOSil

2,1.FazemPartedesteCg!tratgitloepenGn@oEdita|deLicitag5oPreg6o
Eletronico n" 830/2020 - APPA, incluindo seus Anexos,
Frobo.to d; coNiiAiADA, bem
como
seus anexos, e demais elementos constantes do processo
"
administrativo no 16.731.73g-3
e seus anexos.

CEIR
do objeto

3.1. A execugio

Termo de Refer6ncia anexo ao Editar de pregdo Eretr6nico
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CLAUSU!.A QUARTA DO PRECO
A CONTRATADA receberii pela execupSo total do objeto deste Contrato a impofiancia de R$:
28.900,00(vinte e oito mile novecentos reais).

4.1.

No prego contratado, esteo incluidas todas as despesas decorrentes de licengas, taxas de
qualquer natureza e impostos, assim como fretes, embalagens, m5o de obra, despesas de ordem
trabalhistas, previdencidrias e outras que sejam necess6rias a perfeita execugdo deste contrato.

4.2.

Todas e quaisquer obrigag6es fiscais ou trabalhistas, sejam federais, estaduais e/ou municipais

4.3.

que incidam ou venham a incidir sobre este contrato, na sua aplicagdo ou nos servigos
correspondentes, constituem 6nus exchlsivo da CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA DO REAJUSTE
5.1. Os pregos contratados poderSo ser reajustados ao final de cada periodo de 12 (doze) meses, o
primeiro contado a partir da data de apresentagSo da proposta, aplicando-se
a variagdo ocorrida
no indice IPCA no periodo.
5.1'1.Caso o indice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma n5o possa mais ser utilizado, serS adotado outro indice oficial que venha a
substitui-lo ou, na aus6ncia cle substitui-lo, pela m6dia simples dos principais indices
econdmicos que apuram a inflagSo anual acumulada, nos termos legais e exclusivamente
para as obrigag6es iniciadas e concluidas apos a ocorrOncia da anialidade.
5.1.2.O reajuste s6 serdr liberado mediante solicitagao expressa da CONTRATADA.
5.1.3.No caso de atraso ou n6o clivulEagao do inclice cl-e reajustantento, a CONTRATANTE
pagar6 a CONTRATADA a import6ncia calcr:lada pela r-rltima variag6o corrhecida,
liquidando a diferenga correspondente t5o logo seja divulgado o indice difrnitivo. Fica a
cONTRATADA obrigada a apresentar menr6ria de-c6lculo-referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

a proposta tenha sido apresentada hdr mais de 12 (doze) meses da data de
assinatura do contrato, o primeiro reajuste poder6 ocorrer no primeiro rn6s da vig6ncia

5'1.4.Caso

contratual.

_ctAuquLA SEXTA pO PAGAMENTO

6.1.

O pagamento pela execugao Oo oOieto deste contrato serSo efetuados pela

AppA mensatmente,

em ate 30 (trinta) dias da apresentagSo da nota fiscal/fatura ou recibo emitida pela
contratada,
confericla e certificada pelos fiscais clo colttrato.

6'1'1'O pagamento. do valor do objeto

serai efetuaclo mecliante a apresentagao da respectiva nota

fiscal/fatura eletrOnica, atravds cle cr6dito em conta corrente bancdrria'ern ate
30 (tnnta) dias
da emissSo, recebimento, aceitagao e certificaQao da Nota Fiscal/Fatura Eletrontca
emitida

pela contratada.

6.1.2. Constatando-se irregularidades na documentagSo apresentada pela CONTRATADA,

aN
correg6es.
..\1
6.1.3. ocorrendo a devolug6o da fatura, considerar-se-5 como nao apresentada para
efeitos dgA,1\
- [
pagamento e atendimento As condig6es contratuais.
6.'1.4- o CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverdr ser o mesmo indicado
na proposta, sob pena ' L0
cle n5o ser efetuado o pagamento
U,
CONTRATANTE devorver6 a fatura para as devibas

,

,

de acordo conr as especificasoes contidas no 't
6'1 6' se o c?.,]I1j1dl^l3lT:lto.ltreceber.o pagarnento, estiver em arraso
com a presragao
u

?j',rlorl:rilil:Hfi:rdo

reatizados

dos servigo(s) contratado(s), a AppA poderdr reterApagamentos sen.l

onus.
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6.1 .7. O desctttnprimento das coudigoes do itern acinra acarretar6

a postergagSo clo pagamento
por tantos dias quantos corresporrderern ao atraso.
6.1.8. A APPA rrao fica obrigada, de qualquer forma, a pegar qr-ralquer aumento de prego que
provenha de atraso nos prazos programados, por culpa do contratado.
6.1.9. A criagSo, extingSo ou alteragSo de tributos ou encargos legais apos a assinatura do
contrato de comprovada repercussSo sobre os pregos contratuais, poderSo resultar em
acr6scimo ou diminuigSo dos pregos, conforme cada caso.
6.1.10. Os documentos de cobranga apresentados pelo contratado serSo pagos deduzidas as
importancias qlte, a qualquer titulo, sejam devidas e APPA por aquele.
6.1.11. O prego por item e/ou global contidos na Proposta de Pregos do contratado sdo finais,
nao se admitindo qualquer acr6scimo, estando incluido nos mesmos o pagamento de todas
as despesas diretas e indiretas oriundas da execugSo dos servigos, sejam elas provenientes
da retnuneragSo dos serviqos dos profissionais, encargos trabalhistas e previdenci6rios,
impostos, taxas e contribuigOes, insunros, deslocamento, di5rias, estadas, despesas com
viagettl e loconrogSo, transl)ortes, fretes, alugr-r6is, materiais e eclr.ripamentos, enfim,
qualquer despesa relativa a esta contratagSo, n6o cabendo qualquer outra.

6.1.12.

Os pagamentos poderSo ser suspensos por inadimplemento contratual ou infragio
legal, utna vez comunicado ao contratado, at6 que este cumpra iritegralmente a condig5o
contratual ou legal infringida.
6.1.13. Em caso de mora da contratante na realizagSo do pagamento, incidir6 corregSo
monetiiria com base nos indices oficiais de inflagSo,

a ser calculada entre a data do

vencimento da obrigagSo e a data em que ocorrer o efetivo pagamento, em consondncia
com a Lei Federal no 13.303/16, e no Regulamento de Licitag6es e Contratos da
AdministragSo dos Portos de Paranagudr e Antonina - APPA.
6.1.14. Para os fins de processamento do pagamento, a empresa dever6 apresentar Certiddo
Negativa de D6bitos Tribut6rios - CND da Fazenda P(rblica Estadual, Federat, Municipal,
INSS, FGTS e CNDT.

cr-AusuLn sElrsuR oe ooracAo oncannei{rAnrn
7.1. O recurso financeiro para atendirnento ao disposto na Cldusula Prirneira serd por nieio da
Dotag6o Orgamentari a

CLAUSULA OITAVA

8.1.

-

77 81.333.503.

GARANTIA

A garantia de execugSo contratual, no presente contrato, n5o serd exigida pela CONTRATANTE.

CLAUSULR Nor.r4_]Dg

9.'1.

rf

r&qzo oe execucAo e oe vreCrucra

O prazo pot.o €Xu5cuQ5o dos servigos obleto do contrato ser5 de 60 (sessc"nta) clias contados do
efelivo recebit't-rc"nto da Ordem de Servigo a ser,.rniticla pela APPA, poclendo ser prorrogado, a

e

do \
..$
9.2. A vigdncia do contrato ter6 inicio a partir da assinatura do contrato pela CONTRATADA, e /
perdurar6 ate 180 (cento e oitenta) dias apos findo o prazo estabelecido para a execugdo dos \ n
servigos conforme previsto nos itens acima.
V
crit6rio da APPA,

anudncia da Contratada, nos Ternios

Regulamento cle Licitag6es e Contratos da

APPA.

da Lei no

13.303/2016

e

/'T\
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LocAL DE EXEcUcAo
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CLAIJSUI.A DEClMA PRIMEIRA DO RECEBIMET.ITO DO OtsJETO

11.1. Executado o contrato o seu objeto serlr recebido, conforme estabelecido no Termo de Referdncia
na seguinte forma:

11.1.1, Provisoriamente, para efeito de posterior verificagAo cla conformidade do material / servigos
com as especificag6es contratuais, por interm6dio do respons6vel por seLr aconrpanhamento
e fiscalizag5o, nrediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em at6 15 (quinze) dias
da comunicag6o escrita da CONTRATADA, com durag6o mdrxima de 90 (noventa) dias.
11.1.2. Definitivamente, por servidor ou comiss6o designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagSo e a
verificagSo da qualidade, quantidade e conformidade do material com a proposta, que
comprove a adequagSo do objeto aos lermos contratuais.

11.2. Os respons6veis pelo recebimento deverSo lavrar termo de notificagSo anterior ao termo de
recebimento provisdrio ou definitivo sempre que os produtos/materiais e/ou servigos n5o
apresentareni condig6es de aceitagSo. O termo de notificagSo deverdr caracterizar os vfcios,
defeitos e incorreg6es constatados e determinar prazo para saneantento.

11.3. A CONTRATADA 6 obrigada a reparar, corrigir, rernover, reconstruir ou substitr-rir, ds suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorreg6es resultantes da execugSo ou de materiais empregados;

o

prazo fixado, os respons:iveis procederSo nova verificagSo objetivando o
recebimento, que somente ser6 lavrado quando os produtos apresentarem perfeitas condigOes.

11.4. Decorrido

11.5. O recebimento provis6rio ou definitivo n5o exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pelo
objeto, bent como ndo a exime da responsabilidade 6tico-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

11.6.

Os termos de recebimento constituem atos aclministrativos anul6veis nas hip6teses de erro ou
ignorAncia, dolo, coagSo, simulagSo, fraude, incapacidade clos agentes p[blicos, irnpossibilidade
juridica ou ilicitude.

qLAUSULA DECIMA SEGUNDA DAS OBRIGACoES DA CONTRATANTE
12.1. As obrigag6es da CONTRATANTE s6o aquelas previstas no Edital, no Termo de Referencia, no
Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA e no Processo Administrativo e seus anexos,
bem como as dispostas abaixo.

12.2. Receber o objeto no prazo e condig6es estabelecidas no Eclitale

seLts anexos.

12.3. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato e no

Eclital

12.4. Acompatrhar e fiscalizar a execug6o do contrato, na forma disposta neste contrato.
12.5. Aplicar a CONTRATADA as penatidades legais e contratuais.

12.6. Prestar informag6es e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

0
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12.7. Permitir o acesso dos funciondrrios da CONTRATADA para fornecimento dos produtos, desde
que devidamente identificados, bem como munidos dos respectivos EPI's e com o Certificado de
ParticipagSo da IntegragSo.

12.8. Realizar a Integrag5o dos funciondrrios da CONTRATADA de modo a cumprir as normativas
relativars d SeguranEa e Sa0de do Trabalhador.

12.9. Cotnunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas em relagSo ao objeto do
contrato, determinando o prazo para sua correg5o.

12.10.Recusar

os produtos que forenr apresentados em desacordo com as normas

t6cnicas

especificas.

12.11.Promover a publicagSo do extrato do presente contrato e de seus eventuais aditamentos no
Diario Oficial do Estado do Paran6 e em sltio eletronico da CONTRATANTE, at6 o d6cimo dia
util do ni6s subsequente d contrataqSo.
12.12.A CONTRATANTE n5o responderdr por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
corl terceiros, ainda que vinculados d execugSo do presente Termo de Contrato, bem como por
gualquel dano causado a terceiros em decorr6ncia de ato da Contratada, de seus ernpregados,
prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DEcIMA TERCEIRA DAS oBRIGACOES DA Co]'ITRATADA
13.1. As obrigag6es da CONTRATADA s5o aquelas previstas no Edital, no Termo de Referdncia, no
Regulamento de Licitagoes e Contratos da APPA e no Processo Administrativo e seus anexos,
bem como as dispostas abaixo.

13.2. Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens ofertados na
licitagSo.

13.3. Arcar com qualquer prejuizo causado d Administragiio ou a terceiros por seus empregados
durante a execugSo do objeto.

13.4. Fornecimento de todo o material, miio de obra, ferramentas, insumos e EPI's necess6rios para
a execugSo do contralo, obedecendo as especificagoes contidas no Edital, no Termo de
Referdncia e no Processo Administrativo.

13.5.

Manter firme sua proposta duranie o seu prazo de validade.

13.6. Entregar os produtos objetos do presente contrato nas especificag6es contidas no Termo de
Refer6ncia e demais elementos que integram o Processo Administrativo.

13.7. Ser responsdrvel em relagSo aos seus empregados por todas as despesas decorrentes da
execugSo do objeto desta licitag6o, tais como, mas n6o exclusivamente.
13.7

.1. sal;irrios:

13.7.2. seguros de acidentes;
'13.7.3. taxas, impostos e contribuigoes;
13.7.4. indenizag6es;
13.7
1

$

.5. vales refeigSo;

3.7.6. vales transporte;

13.7.7. seguro e assist6ncia m6dica quando estabelecida na
'{verid6 Ayrton 5€n*^ d} 5ilyi, :'l.l I i}, i:+dro li i iir3siiiitii FR j *fp *l?{i}-€+n l dl 34;i$,tJtl} i r:I 34}ti-:.1}3
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a ser exigidas pelo Governo ou ConvengSo Coletiva

de

Trabalho.

13.8. Apresentar os documentos fiscais dos produtos fornecidos em conformidade com a legislag6o
vigente.

13.9. Manter durante a vigOncia do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, as
condig6es de habilitagSo e qualificagSo exigidas no Edital e Termo de Referdncia, inclusive de
apresentar, ao setor de liberagSo de faturas e como condigSo de pagamento, os documentos
necessarios.

13.10.Corrigir eventuais falhas no cumprirnento de suas obrigag6es no prazo estabelecido pelofiscal
do contrato.
13.1 1. Reparar, corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas, no total ou em parte, os itens em que

se verificarem vicios, defeitos ou incorregOes resultantes da execugSo do objeto.
13.12.Comunicar intediatamente ir fiscalizag5o do Contrato qualquer anormalidade verificada, inclusive
de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprinrento deste contrato, para que sejam
adotadas as provid6ncias necess6rias.
13.13.Atender prontamente a quaisquer exig6ncias da fiscalizagSo inerentes ao objeto do Contrato.

l3.l4.Responsabilizar-se por quaisquer danos causados no patrim0nio da CONTRATANTE ou de
terceiros devido a incorreta execug5ro do objeto.
13.15.Arcar com as despesas decorrentes de qualquer irrfragSo, seja qual for, desde que praticada por
seus empregados quando da execugSo do objeto.

13.16.Nomear, em ate 05 (cinco) dias 0teis ap6s a assinatura do contrato, um respons6vel/preposto
pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missSo de garantir a adequada
execug5o do contrato, fornecendo os necess6rios meios de comunicagSo com os mesmos.

ii CONTRATANTE, no minimo, um n0mero de telefone fixo, um n0mero de telefone
movele um enderego de e-mail, objetivando a comunicagSo rdpida no que se refere d execug6o

13.17.Fornecer

do presente contrato.

13.18.Apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de paganrento dos
empregados e o recolhimento dos encargos sociais.

13.19.Aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es at6 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 50of,\1[
(cinquenta por cento) para os seus acr6scimos.
/
13.20.Executar o objeto dentro das especificagOes e/ou condig6es constantes da proposta vencedora,
bem como do Termo de Referdncia e seus Anexos, devendo ser imediatamente refeitos aqueles
que a juizo da CONTRATANTE, n6o forem julgados em condig6es satisfat6rias, serR que caiba
qualquer acresclmo
qualqlter
acr6scimo no prego contratado, ainda que em decorrencia
decorr6ncia se torne necepqdrio
necepq6rio ampliar
o lror5rio da prestagSo de servigos ou prorrogar o prazo de execugSo do contrato{
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13.21.Executar diretamente o Contrato, senr subcontratag6es ou transfer6ncia de responsabilidades,
salvo quando devidamente justificado e apos expressa e formal autorizagSo da CONTRATANTE;

13.22.Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a
atender, de imediato, todas as reclamag6es a respeito do objeto.

13.23.Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pela CONTRATANTE qualquer
anormalidade de car6ter urgentee prestar os esclarecirnentos que julgar necess6rio.
13.24.Observar as normas legais de seguranga a que estii sujeita a atividade pertinente e que envolva
toda e qualquer parte da execugSo do objeto.

13.25.Cumprir com todas as obrigag6es elencadas no Edital, no Termo de Refer6ncia e nos clemais
documentos que integram o Processo Adnrinistrativo.
l3.26.Cuntprir e fazer cumprir todos os termos do C6digo de Etica e Disciplina da CONTRATANTE.
13.27.Coniparecer pessoalmente dr sede aclministrativa da CONTRATANTE para assinatura de
contratos e evenluais aditivos contratr-rais. ouando solicitado.
CLAUSULA DEcIMA QUARTA FIscALIzAcAo
14.1. Os servigos ora contratados ser5o fiscalizados e acompanhados por um fiscaldesignado pela
APPA, o qualter6 a seu encargo:
14.1.1. Assegurar-se, que a contratagSo a ser procedida atenda ao interesse da APPA, sobretudo
quanto aos valores praticados, informando de imediato eventual desvantagem. percebida;
14.1.2. Zelarr pelos dennais atos relaiivos ao cumprirnerito das obrigag6es contratualmente

e

tamb6m, pela aplicagSo de eventuais per-raliclacles decorrentes do
descumprimento de clSusulas contratuais, para que sejam tomadas providdncias de acordo;
14.1.3. Comunicar, oficialmente, e APPA, quaisquer falhas ocorridas, consideradas cle natureza
grave cometida pela CONTRATADA;
assumidas,

14.1.4. Atestar, no verso das notas fiscais/faturas apresentadas pela CONTRATADA,
r ealizaglo dos servigos;

14.1.5. Encaminhar

a

a efetiva

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

contabilizagSo e liberagSo do pagamento.

14.2. A fiscalizagSo ser5 exercida no interesse da APPA e n5o exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua
ocorrOncia, n6o implica corresponsabilidade do Poder P0blico ou de seus agentes e prepostos.

14.3. A fiscalizagSo do Contrato verificar6 se a CONTRATADA

\
-,\)
l
^//
\

estdr executando o objeto do presente
de acordo corn as exigdncias do Edital e seus Anexos, devendo
14.3.1. Estando sua execugSo em conformidade, os documentos de cobranga deverdo ser atestadog<
pela fiscalizagSo do contrato e enviados ao setor respon*ivel para o devido pagamento;
14.3.2. Em caso de n5o conformidade, serai lavrado Termo Circunstanciado cle Recusa, que ser6
encaminhado a CONTRATADA para adogSo das providdncias que se fizerem necess6rias.

observar:

14.4. Quaisquer exig,Sncias da fiscalizagSo inerentes ao objeto do Contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA

14.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o objeto, se em desacordo com
Termo de Referdncia.

A

)

termos do
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15.1. O n6o cumprimento das otrrigagoes corrtratuais ensejardr a aplicagdo das segltintes penalidades
adntinistrativas:
Das sang6es:
1 5.1 .1.1. Advert6ncia,

15.1.1.

15.1.1.2. Mutta;
15.1.1.3. SuspensSo, tempor6ria de participagSo em licitagdo e impedirnento de
contratar com
a Adnrinistragdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos e
15'1.1.4. DeclaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo publica,

por
prazo nao superior a 05 (cinco) anos.
15.1.1.4-1.As sang6es previstas nas alineas "a","c" e "d" do item anterior poderdo
ser
aplicadas ao contratado, cumulativamente com a multa.

15'1.1.4-2-A multa, de

1o/o (um por cento) ate 30o/o (trinta por cento) sobre
o vator do
faturamento mensal, serd aplicada por atraso injustificado na execugio
dos

15

contratos de prestagdo de servigos continuados.
multa, de 0,10/o (zero virgula unr por cento) at€ 20% (vinte por cento)
sobre
.A
o valor total do contrato, ser6 aplicacta no caso de inexecr:gio toial ou parcial
do
contrato.

1'1.4'-3.

15'1'1'44.A. suspensSo temporaria de participagSo ern licitag6o e impedimento
de
contratar com a Administrageo, pelo prazo cle 02 (dois) anos, ser6
aplicacla a
participante que:

15'1'1.5. Recusar-se injustificadamente, ap6s ser considerado
adjudicat6rio, a assrnar o
contrato e/ou a ata de registro de pregos, aceitar ou retirar o instrr-rmento
equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administrageo;

15.1 .1

.6. Ndo mantiver sua propostai

15.1.1.7. Abandonar a execuq6o do contrato:

15.1 .1 .8. Incorrer em inexecu-Ceo contratual.
15' 1 ' 1 '9' A declaragSo de inidbneidade para licitar com
a Administrag5o p0blica, peto prazo de
at4 05 (cinco) anos, serai alrlicada a quetn:

15.1.1.9.1. Fizer declarag6o falsa na fase de habrlitaQ6o;
1 5.1.1.9.2. Apresentar docr.rmento
falso:

15'1'1'9'3.Frustrar ou frauclar, mediante ajuste, combinagiio
ou qualquer outro
expediente,
o procedimento;

15'1 '1 '9'4- Afastar ou procurar afastar participante, por
meio de viol6ncia, grave ameaga,

fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

15'1'1'9'5'

Agir de m6-f6 na relag6b contratuai, comprovada em

especifico;

procedimento

15'1'1.9.6. Tenha sofrido conclenagiio judicialdefinitiva por praticar, por
meios' dolosos.
vv'veve'

\
eJi l/
em especiat infrag6es a oro",
"Jiio*ri;; /
tributos;

fraude fiscalno recolhimento de quaisquer
15'1'1.9.7 - Demonstrar ndo possuir idoneidade para cJntratar
com a Administracd o.

virtude de atos ilicitos praticados,

,4 X\

definidos na Lei Federal no g15g/91
15' l'1 9'8' Tenha sofriclo conclenagio clefinitiva por ato
de improbidade aclministrativa,
na forma da lei.
15'1'1'10' A autoridade maixima do 6195o our entidade 6 a autoridade competente para
ilxpor a suspenseo-tempor6ria oe participagSo ern licitagao
e inrpeoimento de contratar
com a AdrninistragSo' bem corpa declaragSo de inidoneidace
- - - farf ticitaqBu contraiar
:

com a Administrasdo
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Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensSo do direito cle contratar

com a Administrag6o ou da declarag6o de inidoneidade:

15.1.1.11.1. As

pessoas fisicas que constituiram a pessoa juridica, as quais
permanecem impedidas de licitar com a AdministragSo p0blica enquanto
perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa

juridica que vierbm a constituir ou de outra em que figurarem como s6cios;

15.'1.1.112. As pessoas

juridicas que tenham s6cios iomuns com as pessoas

fisicas referidas no inciso anterior.
15-2. Todas as penalidades descritas neste contrato somente serdo efetivamente aplicadas ap6s
instauragao de regular processo administrativo com o exercicio da ampla defesa e o cumprimento
do principio coustitucional do contraclitorio.
15.3. Ap6s decisSo definitiva proferida no processo aclministrativo, as multas aplicadas deverdo
ser
recollridas d conta da CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias 0teis a contar da data
da
notificagSo, sob pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento
de
cobranga, na ocasido do pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialnente.

15.4. Nos casos n5o previstos neste contrato e no instrumento convocatorio, inclusive sobre
o
procedimento de aplicagSo das sang6es administrativas, dever6o ser
observados, de forma
subsidi6ria, as disposig6es da Lei Estadual n" 15608/2007 e Lei no g666/1993.

15.5. Quaisquer penalidades aplicadas serSo transcritas no cadastro de licitantes do Estaclo.
g!-auSrr.lLA pEclMA SEXTA RESCTSAO
16.1. A inexecugSo total ou parcial oo contrato poder5 ensejar a sua rescisao, com as consequ6ncias
cabiveis.

16.2. Constituetn motivo para rescisdo do contrato:

16.2.1.

19

?2

o n6o-cumprinlento de clSusulas contratuais, especificag6es, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clSusulas contratuais, especiticagdes, projetos e prazos;

16.2.3. a

do seu cumprimento, levando a CONTRATADA ; comprovar a
da conclusSo da obra, clo servigo ou do fornecimento, nos prazos

lentidSo

itllpossibilidade

estipulados;
o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimenlo;

16.2.4.

16'2'5. a paralisagSo da obra, do servigo ou do iornecimento, sem justa causa e pr6via
com unicagdo A AdministraCdo;

16

subjetiva da execugdo da CoNTRATADA, mediante:
9 - a alterag6o
16'2'6.1.
a subcontratagSo parcial do seu objeto, a cessdo ou transferencia, total ou

?

parcial, a quem n5o atencla drs condig6es de habilitagSo e sem pr6via
autorizag1o da

CONTRATANTE:

16'2.6.2.

a fus6o, cis5o, incorporaEso, ou associagdo da CONTRATADA com outrem,
nao admitidas no edital e no contrato;

16'2.7. o desatendimento das determinag6es regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execuE50, assim como as de seus superiores;
16'2'8. o cometimento reiterado de faltas na sua execugSo,
anotadas em regislro pr6prio;

1??9 ^ a decretagSo de fat,0ncia ou a instaurag6o de iniotv6ncia civil;
19 a dissorugdo da sociedade ou o farecimento da CoNTRATADA;
19?
16'2'11 . a alteragSo social ou a modificag6o da finalidade ou da estrutura
da empresa, que
prejudique a execuQdo do contrato:
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16.2.13. a supressSo unilateral, por parte da CONTRATANTE, de compras,

acarretando
modificagSo do valor inicial do contrato al6m do lirnite pernritido pela Lei n. 13.303/16;
16.2.14. a suspensSo de sua execugSo, por ordenr escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pfblica, grave perturbagao
da ordenr interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspens6es que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagoes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagoes
mobilizag6es
outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensSo do cumprimento
das obrigag6es assumidas at6 que seja normalizada a situag6o;
16.2.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, j6 recebidos, salvo em caso de

e

calamidade pfblica, grave perturbagSo

e

da ordem interna ou guerra, assegurado i

CONTRATADA o direito de optar pela suspensSo do cumprimento de suas obrigag6es atd
que seja normalizada a situagSo;
16.2.16. a n5o liberaqiio, por parte da CONTRATANTE, de area, localou objeto para o recebimento
do objeto/produtos nos prazos contratLtais,
16.2.17. a ocorrdncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, inrpeclitiva da
execugSo do contrato;

16.2.18. a falta de integralizagSo da garantia, se exigido, nos prazos estipLrlados;
16.2.19. o descunrprimento da proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a nienores de

18

(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigSo
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

'16.2.20,

a

superveniOncia

da

declaragSo

de

inidoneidade para licitar

e

contratar com a

AdministragSo;
16.2.21. o perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugSo da
aven9a;
16.2.22. ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, cornbinagSo ou qualquer outro expediente, o
cariiter competitivo de procedimento licitat6rio pfrblico; ter irnpeclido, perturbado ou frauclado
a realizagao de qualquer ato de procedimento licitatorio p0blico; ter afastado ou procurado
afastar licitante, por meio de fraude or: oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter
fraudado licitagao p0blica ou contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou
irregular, pessoa juridica para participar de licitagSo publica ou celebrar contrato
adrninistrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificag6es ou prorrogagOes de contratos celebrados com a adrninistragSo p0blica, sem
autorizag5o em lei, no ato convocatorio da licitagSo p0blica ou nos respectivos instrumentos
contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio econ6mico-financeiro dos contratos
celebrados com a administragSo ptblica; ter dificultado atividade de investigagSo ou
fiscalizagSo de 6rg6os, entidades ou agentes p0blicos, ou ter intervindo em sua atuaQ6o,
inclusive no 6mbito das ag6ncias reguladoras e dos orgSos de fiscalizagiio.

A rescisSo do contrato poderii ser;
\
pot aio unilateral e escrito de qualquer das partes;
-4V
arnig6vel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratagao,l lF
(.-tl
desde que haja convenidncia para a CONTRATANTE;
,
16.3.3 judicial, nos termos da legistagSo.

16.3.

16.3.1.
16.3.2.

16.4. A rescisSo por ato unilateral a que se refere o subitem 16.3.1, poder6 ser suscitada pela
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos subitens 16.2.1 a 16.2.12 e 16.2.17 a 16.2.20,
podendo ser suscitada pela CONTRATADA nos casos enumerados nos itens 16.2.13 a 16.2.j6.
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16.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, sere esta ressarcida
dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado ter6 este
ainda direito a:
16.5.1. devolugSo da garantia;
16.5.2. pagamentos devidos pela execugSo do contrato ate a data da rescisSo;
16.5.3. pagamento do custo da desmobilizagdo.

16.6. A rescisSo por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as seguintes consequdncias, sem
prejuizo das demais sang6es previstas em lei, nesle Contrato ou no Regulamento de LicitaE6es
e Contratos da APPA:
16.6.1. assungSo imediata do objeto contratado, pela CONTRATANTE, no estado e local em
que se encontrar;
16.6.2. execug6o da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos
pela CONTRATANTE;

16.7. Na hip6tese de insuficidncia da garantia contratual, a retengSo dos cr6ditos decorrentes do
contrato atd o limite dos prejuizos causados e CONTRATANTE.
oEc!_nnR sEnme - ols RlrrnRc6es
17.1. Este Contrato poderai ser alterado na forma do disposto no art.81 da Lei n. 13.303/16 e no

clAusuua

Regulatrento de Licitag6es e Contratos da APPA, sempre por meio de Termo Aditivo.

17.2.

t

vedada a celebrag6o de aditivos clecorrentes de eventos supervenientes alocaclos, na Matriz
de Riscos, como de responsabilidade da contratada.

CLAUSULA DECIMA OITAVA

-

MATRIZ DE RISCOS

18.1. Na hipotese de ocorrdncia de um dos eventos listados na Matriz de Risco, se exigida e constante
do Termo de Refer6ncia, a CONTRATADA dever6, no prazo de 01 (um) dia 0til, informar a
CONTRATANTE sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag6es minimas:

18.1.1. detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrdncia e
18.1

.2.

18.1.3.
18.1.4.
18.1.5.

sua
duragSo estimada;
as rneclidas que estavam em vigor para mitigar o risco de rnaterializagSo do evento, quando
houver;
as medidas que ir6 tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para
que esses efeitos cessem;
as obrigag6es contratuais que n5o foram cumpridas ou que n5o irSo ser cumpridas em razdo
do evento;
outras informag6es relevantes.

18.2. ACONTRATANTE decidir6 quanto ao ocorrido ou poder6 solicitar esclarecimentos adicionais A \
CONTRATADA. Em sua decisSo, a CONTRATANTE poder5 isentar temporariamente a /lf

14.1.

CONTRATADA do cumprimento das obrigag6es contratuais afetadas pelo sr-rbitem
A concessdo de isengSo ndo exclui a possibilidade de aplicagSo das sang6es previstas na
Cl;5usula D6cima Primeira.

18.2.1

.

18.3. O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste

Contrato que afetenr o cumprimento das obrigag6es contratuais, com responsabilidade indicada
exclusivamente a CONTRATADA, niio dardr ensejo a recomposigio do equilibrio
ico

'/
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18.4. As oltrigagOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior clever5o ser
comunicadas pelas partes em at6 10 (dez) dias, contados da data da ocorr6ncia do evento.
as partes deverao acordar a forma e o prazo para resolugiio do ocorrido;
18.4.2. as partes n5o serSo consideradas inadimplentes em raz6o do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior;
18.4.1

.

18.4.3. avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirSo quanto a
18.4.4.
18.4.5.

recomposigSo do equilibrio econ6mico financeiro do Contrato, salvo se as consequ6ncias
do evento sejam cobertas por Seguro, se houver;
o Contrato poder5 ser rescindido, qr-rando demonstrado que todas as medidas para sanar
os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manuteng5o do contrato se tornar impossivel
ou invi6vel nas condig6es existentes ou 6 excessivamente onerosa;
as partes se colnprometem a empregar todas as medidas e ag6es necess6rias a fim de
ntinimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga nraior;

18.5. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, por6rn de consequdncias incalculdrveis, retardadores ou
impeditivos da execugSo do contrato, n6o previstos na Matriz de Riscos, serSo decididos
mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposigSo do equilibrio economico
financeiro do contrato.

18.6. A Matriz de Risco foi dispensada pelo Termo de Refer6ncia como mostra o ltem

no 27.

CLAUSULA DEcIMA NoNA ANTIcoRRUPcAo
19.1. Para a execugSo deste Contrato, nenliurna das partes poder6 oferecer, dar ou se comprometer
a dar a querll quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar cle quem qr:er que seja,
tanto por cotlta pr6pria quanto atrav6s de outrem, qualquer pagamento, doagSo, compeltsagSo,
vatltagens financeiras ou n5o financeiras ou beneflcios de qualquer esp6cie que constituam
praitica ilegal ou de corrupgSo sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto

ao objeto deste Contrato, ou de outra forma que niio relacionada a este Contrato, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesnla forma.

20.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato neo previsto neste instrumento, os
chamados casos omissos, estes deverSo ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto
deste instrunrento, a legislagSo e denrais normas reguladoras da mat6ria, em especial a Lei no
13.303/2016, o Regulamento Intenno de l-icitag6es e Contratos da AFPA e, quanclo for o caso,
supletivanrer'te, os principios e norntas gerais sobre licitagoes e contratos administrativos, al6m
dos principios da Teoria Geraldos Conlratos e as disposig6es do Direito Privado.

21.1.

A Foro para dirimir as d0vidas que
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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 igualteor e forma, pelas partes
contratantes, tendo uma via sido arquivada nas dependdncias da CONTRATANTE, com registro de
seu extrato.

Assim, por estarem de pleno acordo, firnranr as partes o presente instrumento em 02 (dLtas) vias de
igual teor, na presenQa das testemunl-ras abaixo,

o de 2020

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA APPA
DANIEL ROMANOWSK!
RETOR ADM!il,I8STRATIVO E FONANCEORO DA APPA

MARIA FILOMENA PLANAS SERRANO
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

r'8
ESTEM

Reconhego por Semelhanga a assinatura de MARIA FILOMENA
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