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SEQAO DE CONTRATOS

coNTRATo euE ENTRE st cELEBRAM A lomltsrnagAo
Dos poRTos DE pARANAGUA e amontne-lppA e
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS.CBC, TENDO
coMo oBJETo A coNTmrngAo DE EMeRESA eARA
FoRNEctMENTo DE s.000 UNIDADES oe uuugAo .3Bo
AUTo EToG gsGR-MUNtgAo oeslNADA eARA uso EM

TRABALHo, coNFoRME

As

EspEctFtcAgOES

E

QUANTIDADES coNSTANTES Do rERMo oe nepEnENctA,
E DEMAIS ELEMENTOS DO EDITAL, LOTE 2.

Aos 08 dias do m6s de setembro de2020, a ADMINISTnAQAO

Dos PoRTos DE PARANAGUA e nrrollNA-APPAT constituida sob a forma de empresa
PObI|CA, V|NCUIAdA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA C IOCiSircA,
estabelecida em Paranagu6 - PR, Avenida Ayrton Senna da Silva, n' 161, Baino Dom pedro
ll,

inscrita no CNPJ/MF n" 79.621.439/0001-91, representada neste ato pelo Diretor presidente
Lulz FERNANDO GARCIA DA SILVA, C6dula de ldentidad e no M332331-8/Sp e CpF/MF no
329 602.648-78, e pelo DiretorAdministrativo e Financeiro DANIEL ROMANOWSKT, portador

da c6dula de ldentidade RG. no 7.721.892-0 SESP e cpF/MF no 035.7g2.0gg-g3,
deconente do

Processo Administrativo protocolo no 15.903.583-2,

Pregio Eletr6nico n".zigt21zo-AppA,

devidamente homologado pelo Diretor Presidente da APPA]em 23 de junho
de 2020, doravante

denominada GONTRATANTE,

e

coMPANHtA BRA6|LEIRA

be

cARTuci{os-cBc,

estabefecida, na Avenida Humberto de Campos , no 3220, Baino Guapituba,
CEp: 09426-g00,
RibeirSo Pires S5o Paulo, Fone 11:213'9-8200-11-2139-8377, inscrita no
CNpJ/MF n..
57 494.03110001-63, representada neste ato peto sr. JoAo cARLos sANcHEz

-

DE oLtvEtRA
JUNIOR' Cedula de ldentidade no. 15.482.035-0SSp/Sp. e CpF/MF no. 269.14g.9gg42,
doravante denominada de GoNTRATao{.11u9!a1 eltre si o presente
Contrato, o quat regerse-6 pelas normas da LeiFederalno 13.303/2b16, do Regulamento
de Licitag6es e Conhatos da

APPA, do C6digo de Etica da APPA, das legislag6es periinentes e seguintes
cl6usulas:

gtAgsufA pRIMETRA- po oBJETo

l'1 Constitui objeto do presente

a contratagSo de empresa para fomecimento de 5.000 unidades

de munigSo .380 auto EToG 95gr muhigao desiinada'para uso em trabalho,
conforme as
especificag6es e quantidades constanteC do Termo de iReferencia,
e demais elementos

do

Edital, Lote 2.

1'2 DiscriminagSo do objeto estS contida no subitem

2.1

no 1 (um) do Termo de Refer6ncia.

Fazem parte deste C
crigdo, a proposta da
GoNTRATADA' Edital de Licitafdo e seus anexos e osi demais
oemals elementos constantes
9
c,
do processo administrativo no 15.g03.5g3_2. n
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- REGIME EXECUCAO
A execugfio do objeto deste contrato ser6 realizada nos termos e especificag6es contidas
no Termo de Refer€ncia anexo ao Edital do PregSo Eletr6nico no.21912O20-APPA e
demais elementos contidos no processo administrativo no 15.903.583-2 e seus anexos.

CLAUSULA TERCEIRA

3.1

CLAUSULA QUARTA- PRECO. REAIUSTE E PAGAMEIiITO
A CONTRATADA receber6 pela execugSo total do objeto deste Contrato a importdncia de
R$: 1 8.900,00(dezoito mil e novecentos reais).

4.1
4.2

Os pregos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagSo das propostas.
4.2.1. Dentro do prazo de vigEncia do contrato e mediante solicitagSo da CONTRATADA,
os pregos contratados poderSo sofrer reajuste ap6s o intenegno de um ano,
aplicando-se o indice de reajuste anual de acordo com artigo 3o, Slo, Lei Federal no
10.192t01, considerando-se a variagSo ocorrida desde a data da proposta, incidindo
sobre o valor contratado ou o 0ltimo prego reajustado, o lndice IPC-A.
4.2.2. Caso o Indice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, ser6 adotado outro Indice oficial que venha a
substitui-lo ou, na aus€ncia de substitui-lo, pela m6dia simples dos principais indices
econdmicos que apuram a inflagio anual acumulada, nos termos legais e
exclusivamente para as obrigag6es iniciadas e concluidas ap6s a ocorr€ncia da

4.2.3.

anualidade.
No caso de atraso ou n6o divulgagSo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE
pagar5 a CONTRATADA a importiincia calculada pela 0ltima variagio conhecida,
liquidando a diferenga correspondente t6o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica
apresentar mem6ria de cdlculo referente ao
CONTRATADA obrigada
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Caso a proposta tenha sido apresentada h6 mais de 12 (doze) meses da data de
assinatura do contrato, o primeiro reajuste poderd ocorrer no primeiro m6s da
vig6ncia contratual.
O reajuste serd realizado por apostilamento.

a

a
4.2.4.
4.2.5.

4.3

No prego contratiado, est6o incluidas todas as despesas decorrentes de licengas, taxas de

qualquer natureza, impostos, fretes, embalagens, mio de obra, despesas de origem
trabalhistas, previdenci6rias e outras que sejam necessdrias d perfeita execugSo deste
contrato.

4.4

Todas e quaisquer obrigag6es fiscais, trabalhistas e tributdrias, oriundas da fazen-da
federal, estadual e/ou municipal, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto des\
contrato, constituem 6nus exclusivos da CONTRATADA.

Al\

4.5 O pagamento ser6 efetuado, mediante a

apresentagio das respectivas not/s
fiscais/faturas, atrav6s de cr6dito em conta conente bancSria informada pela
CONTRATADA em at6 30 (trinta) dias, da certificagSo da entrega dos produtos dos
servigos, devidamente atestada pela fiscalizagSo da CONTRATANTE, conforme Ordem
de Servigo no O5412020-APPA.

4.6

Os recursos para atender as despesas decorrentes deste contrato estSo previstos no
orgamento da CONTRATANTE, conta rubrica no 7781.333.018'
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4.7

As notas fiscais dever6o ser confeccionadas conforme os produtos devidamente recebidos
e certificados pelos fiscais do contrato e confeccionadas pela CONTRATADA, obedecido
o cronograma de atividades e pagamentos estabelecido pelo Termo de Refer€ncia.

4.8

Para o recebimento de qualquer fatura, a CONTRATADA obriga-se a apresentar sua
regularidade fiscal, atravds das certid6es negativas de d6bitos tributArios da Fazenda
P6blica, Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e CNDT a qualquer tempo e sempre
que solicitada, sob pena de suspensSo do pagamento, rescisSo unilateral do Contrato e
multa, conforme Ordem de Servigo no 05412020

4.9

-

APPA.

Nenhum pagamento ser6 efetuado sem a apresentagdo dos documentos exigidos, bem
como enquanto n6o forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota
fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigag6es contratuais.

4.10 Em caso de mora da CONTRATANTE na

realizaqEio

do pagamento, desde que

a

CONTRATADA n6o tenha concorrido para tanto, incidir5 corregdo monetdria com base
nos mesmos indices previstos para reajustamento do presente contrato, a ser calculado
entre a data do vencimento da obrigagSo e a data em que ocorrer o efetivo pagamento-

clAusura outnrl - oo pRazo

e

ol vlcEttctl oo conrmro

5l

O prazo para entrega dos materiais objeto do contrato seri de 9O(noventa) dias, contados
do recebimento da Ordem de Servigo a ser emitida pela APPA, podendo ser prorrogado,
a crit6rio da APPA, e anu6ncia da Contratada, nos Termos da Lei no 13.303/2016 e do
Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA.

5.2

O presente Contrato viger6 pelo prazo de 90(noventa) dias, a contar da assinatura do
Contrato pelas partes e perdurard por 180 (cento e oitenta)dias conidos ap6s o t6rmino
do prazo previsto no item 5.1.

5.3

O t$rmino do prazo de vig6ncia deste Contrato ndo afetarl quaisquer direitos ou
obrigag6es das partes, relativas a pagamentos, prestagio de garantia, regularizagSo
documental e outras do g6nero que eventualmente devam ser exercidas ou cumpridas
ap6s exaurida a vig6ncia.

CLAUSULA SE)ffA

6l

-

GARANTIA

r

A CgflinnfnOn deverS oferecer garantia de qualidade dos objetos de acordo com o
estabelecido no Edital do processo licitat6rio e Proposta apresentada.

CLAUSULA SENMA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

@dosbens6de90(noventa)dias,contadosdoefetivorecebimentoda
Ordem de Servigo, em remessa 0nica.
Z .1.1 A entrega doi produtos dever6 ser feita junto a Chefia da UASP-GUAPOR, das 08:30h
is

18:00 horas, em dias tteis.
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7.1.2

O enderego para entrega dos bens 6, Avenida Portuiria, Bairro D. Pedro ll, Paranagu5-

PR, CEP: 83.203-800 - Chefia da UASP - Unidade Administrativa de Seguranqa
Portu6ria - Guarda Portu6ria, Fone (41) 3420-1230;

7.2

Executado o contrato o seu objeto ser6 recebido, conforme estabelecido no Termo de
Refer€ncia na seguinte forma:
7.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificagSo da conformidade do material /
servigos com as especificag6es contratuais, por interm6dio do respons6vel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em at6 15 (quinze) dias da comunicagSo escrita da CONTRATADA, com
duragdo mdxima de 90 (noventa) dias.

7.2.2.

Definitivamente, por servidor ou comissdo 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 adequag6o do objeto aos termos contratuais.

7.3

Os responsdveis pelo recebimento deverSo lavrar termo de notificagSo anterior ao termo
de recebimento provis6rio ou definitivo sempre que os produtos/materiais e/ou servigos
n6o apresentarem condig6es de aceitagSo. O termo de notificagSo dever6 caracterizar os
vicios, defeitos e incorreg6es constatados e determinar prazo para saneamento.

1.4

A CONTRATADA 6 obrigada a reparar, conigir, remover, reconstruir ou substituir, ds suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorreg6es resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

l.S

Decorrido o prazo fixado, os responsdveis procederSo nova verificagSo objetivando o
recebimento, que somente ser6 lavrado quando os produtos apresentarem perfeitas
condi96es.

a

n5o exclui responsabilidade civil da
CONTRATADA pelo objeto, bem como n6o a exime da responsabilidade 6tico-profissional
pela perfeita execugSo do contrato.

7.6 O recebimento provis6rio ou definitivo
7.7

Os termos de recebimento constituem atos administrativos anul6veis nas hip6teses de
erro ou ignordncia, dolo, coagSo, simulagSo, fraude, incapacidade dos agentes p0blicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA OITAVA- OBRIGAC6ES DA CONTRATADA

AOR sao aquelas previstas no Edital, no Termo de
netereniia, no Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA e no Procestq

Administrativo e seus anexos, bem como as dispostas

g.Z

abaixo.

,aDL

Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens oterta7s
na licitagSo.

8.3

Arcar com qualquer prejuizo caus?do d Administrag6o ou a terceiros por seus empregados
durante a execugSo do obieto.

/t)

\N
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8.4
8.5
8.6

Fornecimento de todo o material, mdo de obra, fenamentas, insumos e EPI's necessirios
para a execugSo do contrato, obedecendo as especificag6es contidas no Edital, no Termo
de Refer6ncia e no Processo Administrativo.
Manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade.
Entregar os produtos objetos do presente contrato nas espedficagOes contidas no Termo
de Refer6ncia e demais elementos que integram o Processo Administrativo.

g.l

Ser respons6vel em relagSo aos seus empregados por todas as despesas decorrentes da
execugSo do objeto desta licitagSo, tais como, mas n5o exclusivamente:
8.7.1. saldrios;
8.7.2- seguros de acidentes;
8.7.3. taxas, impostos e contribuig6es;
8.7.4. indenizag6es;

8.7.5.
8.7.6.
8.7.7.
8.7.8.

8.8

vales refeigSo;
valestransporte;
seguro e assist6ncia m6dica quando estabelecida na ConvengSo Coletiva do^Trabalho;
oulras que por ventura venham a ser exigidas pelo Governo ou Conveng6o Coletiva de
Trabalho.

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

8.g

Manter durante a vig€ncia do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas,

e qualificagio exigidas no Edital e Termo de Refer6ncia,
as condigoes
-de Oe niOititagdo
apresentar, ao setor de liberagSo de faturas e como condigdo de pagamento,
inclusive
os documentos necessSrios.

8.10

Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigag6es no prazo estabelecido pelo
fiscaldo contrato.

8.11

Reparar, corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas, no total ou em parte, os itens
em que se vermcarem vicios, defeitos ou incorreg6es resultantes da execugdo do objeto.

g.,12 Comunicar imediatamente

i

fiscalizagdo do Contrato qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento deste contrato'
para que sejam adotadas as provid6ncias necessirias.

8.13 Atender

prontamente

Contrato.

g.14

a quaisquer exig€ncias da

fiscalizagSo inerentes ao objeto

Q
dL

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados no patrim6nio da CONTRATANTE du
de terceiros devido d incorreta execugSo do objeto'

8.15 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infra96o, seja qual for, desde

que

praticada por seus empregados quando da execugSo do objeto.

8.16 Nomear, em at6 05 (cinco) dias uteis ap6s

a

assinatura

do

contrato,

um

responsdvel/preposto pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missSo de
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garantir

a

adequada execugeo do contrato, fornecendo

os necessdrios meios de

comunicagSo com os mesmos.

8.17

Fornecer a CONTRATANTE, no minimo, um n0mero de telefone fixo, um n0mero de
telefone m6vel e um enderego de e-mail, objetivando a comunicagSo r5pida no que se
refere A execugSo do presente contrato.
que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento
dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais'

8.18 Apresentar sempre

condigOes contratuais, os acrdscimos ou supress6es at6 o limite
imposto pela Lei 13.303/16, de 25o/o (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 acr6scimos.

8.19 Aceitar, nas mesmas

8.20

o objeto dentro das especificagOes e/ou condig6es constantes da proposta
vencedora, bem como do Termo de Refer6ncia e seus Anexos, devendo ser
Executar

imediatamente refeitos aqueles que a juizo da CONTRATANTE, ndo forem julgados em
condig6es satisfat6rias, sem que caiba qualqueracr6scimo no prego contratado, ainda que
em decorr€ncia se tome necess6rio ampliar o hordrio da prestagio de servigos ou
prorrogar o prazo de execugio do contrato.

Contrato, sem subcontratag6es ou transfer6ncia de
responsabilidades, salvo quando devidamente justificado e ap6s expressa e formal

8.2'l Executar diretamente

o

autorizagdo da CONTRATANTE

;

8.22

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

8.23

Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pela CONTRATANTE qualquer
anormalidade de cardter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessdrio.

9.24

Observar as normas legais de seguranga a que estd sujeita a atividade pertinente e que
envolva toda e qualquer parte da execugdo do objeto.

g.2S Cumprir com todas as obrigag6es elencadas no Edital, no Termo de

ReferOncia

e nos

demais documentos que integram o Processo Administrativo.

e lazer cumprir todos os termos do C6digo de Etica e Disciplina da
OONTRATANTE.
ZX
LV
8.27 Comparecer pessoalmente i sede administrativa da CONTRATANTE para assinatura de

g.26 Cumprir

contratos e eventuais aditivos contratuais, quando solicitado'

CLAUSULA NONA- DAS OBRIGACoES DACONTRATANTE
TE sao aquelas previstias

Refer6ncia, no Regulamento de Licitag6es

e

no Edital, no Termo de
APPA e no Processo
da
Contratos

Administrativo e seui anexos, bem como-as dispostas
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9.2 Receber o objeto no prazo e condig6es estabelecidas no Edital e seus anexos.
9.3 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato e no Edital.
9.4 Acompanhar e fiscalizar a execugSo do contrato, na forma disposta neste contrato.
9.5 Aplicar a CONTRATADA as penalidades legais e contratuais.
9.6 Prestar informagOes e esclarecimentos que venham a sersolicitados pela CONTRATADA.
9.7 Permitir o acesso dos funciondrios da CONTRATADA para fomecimento dos produtos,
desde que devidamente identificados, bem como munidos dos respectivos EPI's e com o
Certificado de ParticipagSo da Integragio.

9.8

Realizar

a

IntegragSo dos funciondrios

da

CONTRATADA

de modo a cumprir

as

normativas relativas d Seguranga e Sa0de do Trabalhador.

9.9
9.10

Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas oconidas em relagSo ao objeto
do contrato, determinando o prazo para sua coneg6o.

Recusar os produtos que forem apresentados em desacordo com as normas t6cnicas
especificas.

9.11

Promover a publicag6o do extrato do presente contrato e de seus eventuais aditamentos
no DiSrio Oficial do Estado do Parand e em sitio eletr6nico da CONTRATANTE, at6 o
d6cimo dia 0tildo m6s subsequente d contratagSo.

9.12 A CONTRATANTE ndo responder6 por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados d execugio do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorr€ncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

cLAusula oEcma - cesrAo e HscauzecAo

10.1 A gestSo e a fiscalizagSo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da sua
escorreita execugSo e da alocagSo dos recursos necessdrios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do pactuado, devendo ser exercido pelo gestor do contrato,
consistindo ele em empregado ou comissio designado(a) pela CONTRATANTE, o(a) qual
ter6 a seu encargo:

10.1.1 assegurar-se, que

a
a
percebida;

contratagSo
ser procedida atenda ao interesse deCONTRATANTE, sobretudo quanto aos valores praticados, informando Oe imedia,t{l
eventuaf desvantagem
10.1.2 zelar, ap6s receber a indicagSo do fornecedor, pelos demais atos relativos ad
cumprimento, por ele, das obrigag6es contratualmente assumidas, e tamb6m, pela
aplicagio de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas
contratuais, para que sejam tomadas provid6ncias cablveis;
10.1.3 informar a CONTRATANTE, quando de sua ocon6ncia, a recusa do fornecedor em
atender ds condig6es estabelecidas em edital, as diverg€ncias relativas d entrega, as
caracteristicas e origem dos bens / servigos licitados;
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10.1.4 comunicar, oficialmente, a CONTRATANTE, quaisquer falhas oconidas, consideradas
de natureza grave cometida pela CONTRATADA;
a instauragSo de processo administrativo com o objetivo de apurar
responsabilidade ou prejuizo resultante de erro ou vicio na execugdo do contrato ou de
promover alteragSo contratual, especialmente no caso de solug6o adotada em projeto
inadequado, desatualizado tecnologicamente ou inapropriado ao local especifico;
10.1.6 identificar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execug6o do objeto

10.1.5 provocar

contratado;

10.1.7 atestar, no verso das notas fiscais/faturas apresentadas pela CONTRATADA, a efetiva
entrega dos produtos em conformidade com as especificag6es contidas no Edital, no
Termo de Refer6ncia e no Processo Administrativo;
10.1.8 encaminhar a nota fiscal/fatura, ap6s seu devido ateste, ao setor competente, para
contabilizagSo e liberagSo do pagamento; e;
10.1 .9 atestar a plena execugSo do objeto contratado, promovendo o recebimento provis6rio
do objeto do contrato na hip6tese de ndo serem evidenciados vlcios ou incorreg6es em
sua execugSo;

10.2 A fiscalizagio ser6 exercida no interesse da CONTRATANTE e n6o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorr6ncia, n6o implica corresponsabilidade do Poder P0blico
ou de seus agentes e prepostos.

10.3 A fiscalizagSo do Contrato verificar6 se a CONTRATADA est6 executando o objeto

do

presente de acordo com as exig€ncias do Edital e seus Anexos, devendo observar:

10.3.1 Estando sua execugfio em conformidade, os documentos de cobranga deverdo ser
atestados pela fiscalizagSo do contrato e enviados ao setor respons6vel para o devido
pagamento;

10.3.2 Em caso de ndo conformidade, serd lavrado Termo Circunstanciado de Recusa, que
serd encaminhado a CONTRATADA para adogSo das provid€ncias que se fizerem
necessdrias.

10.4 Quaisquer exigEncias da fiscalizagEo inerentes ao objeto do Contrato deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA.

10.5 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,

10.6

As partes anotarEo em registro pr6prio todas as ocon€ncias relacionadas com a execugSo

do contrato, determinando o que for necessdrio d regularizagfio das faltas ou

defeite

observados

10.7 A CONTRATADA dever6 designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, q7"
a representar6 e se responsabilizar| por todos os aspectos t6cnicos e legais, devendo
efetuar o acompanhamento continuo e peri6dico da execugio do contrato e teri o dever
de:

10.7.1 zelar pela manutengSo, durante todo o periodo de execugSo do contrato, das condig6es
estabelecidas no Instrumento Convocat6rio e das Normas Regulamentadoras e
Legislagdo conelata do Meio Ambiente e Seguranga e Mqdicina de Trabalho, como
tamb6m da regularidade fiscal e obrigag6es

trabalhistas/

\

IU
\

ADMrNrsrRAgAo Dos poRTos DE PARANAGuA e erurorurNa
DIREToRIA.IURIoIcR
sEgAo DE ooNTRATOS
Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, Dom Pedro tl - CEP 83.203-800 - Paranague - palain6
Fone: (41 ) 34.2O-'t369 I (41) 34;20-1123

sltl

W

7

r"'!

ffiFORTOS
,
6IF.}&;lr.rA
rr i

_

T1fTANA
S$VHRN# F$ ESTASfi

LIVRO

NO

coNT.

No 1517
No 099-2020

FL.

A$ilITilT*T$TXACfl$ BS$ TOFTOS FH RARAXA6UA H AHTO}If$*A
DrREToRtA.tuRiorcR
DE coNTRATos

segAo

10.7.2 zelar pela execugSo ou fornecimento do objeto contratual em conformidade com as
normas t6cnicas vigentes; e,

10.7.3 zelar pela plena, total e perfeita execugdo do objeto contratado.
CLAUSULA DEGIMA PRIMEIRA

11.1

- PENALIDADES

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poder6, garantida a pr6via
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sang6es:
11.1.1 advertEncia;
1'l.1.2 multa, na forma prevista no Edital, no Termo de Refer6ncia ou neste Contrato;
11.1.3 suspensSo tempordria de participagSo em licitagSo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

11.2

Havendo a exig6ncia de garantia e se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, al6m da perda desta, responderd a CONTMTADA pela sua diferenga, que serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrada

judicialmente.

11.3 As sang6es de advert6ncia e suspensSo tempordria de participagSo em licitagio

e

impedimento de contratar poderio ser aplicadas conjuntamente com a multa, devendo a

defesa pr6via do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10
(dez) dias fteis.

11.4 As sang6es de suspensdo tempor6ria de

participagSo em licitagSo e impedimento de
contratar com a CONTRATANTE, poderdo tamb6m ser aplicadas ds empresas ou aos
profissionais que, em razSo dos contratos regidos por este Regulamento:
11.4.1 tenham sofrido condenagSo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

11.4.? tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
11.4.3 demonstrem n6o possuir idoneidade para contratar com a empresa p6blica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.5

56o consideradas condutas passiveis de san96es, dentre outras:

11.5.1 ndo atender, sem justificativa, A convocagSo para assinatura do contrato ou retirada do
instrumento equivalente;

11'5.2 apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE;

11.5.3 frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagio ou qualquer outro expediente, o
processo de contratagdo;

afastar ou procurar afastar participante, por meio de viol€ncia, grave ameaga, fraude
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
11.5.5 agir de md-f6 na relagSo contratual, comprovada em processo especffico;
11.5.6 incorrer em inexecugdo contratual;
11.5.7 ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagSo ou qualquer outro expediente,
o carSter competitivo de procedimento licitat6rio p0blico; ter impedido, perturbado ou
fraudado a realiza$o de qualquer ato de procedimento licitat6rio p0blico; ter afastado
ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo; ter fraudado licitagSo p0blica ou contrato dela deconente; ter crildo, de
modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo p(blica ou
celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneffcio indevido, de modo
11.5.4
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fraudulento,

de

modificagOes

ou prorrogag6es de contratos celebrados com

a

administragSo ptiblica, sem autorizagio em lei, no ato convocat6rio da licitagdo priblica
ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio

econ6mico-financeiro dos contratos celebrados com a administragSo p0blica; ter
dificultado atividade de investigagSo ou fiscalizagSo de 6rgdos, entidades ou agentes

p0blicos, ou ter intervindo em sua atuagSo, inclusive no imbito das ag6ncias
reguladoras e dos 6rg5os de fiscalizagdo.

11.6 As prdticas acima exemplificadas, al6m de acarretarem

responsabilizagSo administrativa

e judicial da pessoa juridica, implicarSo na responsabilidade individual dos dirigentes das

empresas contratadas

e dos administradores/gestores, na qualidade de autores,

coautores ou partfcipes do ato ilfcito, nos termos da Lei no 12.84612013.

11.7 A san96o

de advert€ncia 6 cabivel sempre que o ato praticado, ainda que ilfcito, n6o seja
suficiente para acanetar danos a CONTRATANTE, suas instalag6es, pessoas, imagem,
meio ambiente, ou a terceiros.

ll.8
11

Conforme previsto no Editale neste Contrato a multa pecuni6ria poderd ser aplicada:

.8.1

a multa, de at6 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no qual participou, poder6

aplicada a quem:
retardar ou impedir o andamento do procedimento licitat6rio;
n6o mantiver sua proposta;
apresentar declaragSo ou documento falso;
deixar de apresentar documento na fase de saneamento;
foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);
1 1 .8.1
realizar a interposigSo de recursos meramente procrastinat6rios;
11.8.1.7 deixar de realizar a regularizagSo da documentag6o de habilitagSo, nos termos
do Art. 43, S 1'da Lei Complementar 12312006;
1 1.8.1.8 atrasar na entrega da garantia contratual, quando exigida;
11.8.1.9 praticar infrag6es que ndo impliquem em inexecugSo contratual ou configurem
causa de rescisSo do contrato;
1 1.8.1.10 n6o encaminhar, no prazo estipulado no Edital ou no Termo de Refer6ncia, os
documentos de habilitagSo nas licitag6es realizadas por meio eletr6nico.
11.8.2 a multa, de at6 1A% (dez por cento) sobre o valor total do lote no qual participou, poder6
aplicada a quem, de forma injustificada, deixar de assinar o contrato, aceitar ou retirar
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no Edital.
11.8.3 a multa, de at6 30% (trinta por cento) sobre o valor do faturamento mensal, serd
aplicada por atraso injustificado na execugSo dos contratos de fornecimento parcelado

11.8.1.1
11.8.1.2
11.8.1.3
11.8.1.4
1 1.8.1.5

.6

fisic\
4)(
11.8.4 nos demais casos de atraso, poderd ser aplicada multa nunca inferior a 5To ou supeiDfr
de bens, assim como, por atraso injustificado no cumprimento do cronograma

financeiro.

a 10o/o sobre o valor da parcela n5o executada ou do saldo remanescente do contrato;
11.8.5 a multa, de at6 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou saldo deste,
serd aplicada no caso de inexecugdo totalou parcialdo contrato, assim como, quando
do cometimento de infrag6es que culminem na rescisdo contratual ou configurem
inadimplemento total da obrigag6o.

11.9

Cabe a sangdo de suspensSo em razilo de a96o ou omissSo c.apaz de causar, ou que
tenha causado danos a CONTRATANTE, suqS.lnstalag6es, pessoas, imagem, meio
ambiente ou a terceiros, assim como, a Cuem:
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11.9.1 recusar-se injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicat6rio, a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE;

11.9.2 nio mantiver sua proposta;
11.9.3 abandonar a execugfio do contrato;
11.9.4 incorrer em inexecugdo contratual.
11.10 Todas as penalidades descritas neste contrato somente ser6o efetivamente aplicadas
ap6s instauragEo de regular processo administrativo com o exercfcio da ampla defesa e o
cumprimento do principio constitucional do contradit6rio.
11.11 Ap6s decisSo definitiva proferida no processo administrativo, as multas pecunidrias
aplicadas a CONTRATDA deverdo ser recolhidas em conta da CONTMTANTE, no prazo
m6ximo 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 ocasiSo do
pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.
11.12 Quaisquer penalidades aplicadas
licitantes do Estado.

a

CONTRATADA serSo transcritas no cadastro de

cLAusule oEclme seeutoa - nescsAo
12.1 A inexecugio total ou parcial do contrato poderd ensejar a sua rescisSo, com

as

consequ6ncias cabfveis.

12.2

Constituem motivo para rescisfio do contrato:
o n6o-cumprimento de cl6usulas contratuais, especificag6es, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clSusulas contratuais, especificag6es, projetos e prazos;

12.2.1
12.2.2
12.2.3

a

lentidio do seu cumprimento, levando

a

CONTRATADA

a

comprovar a

impossibilidade da conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

12.2.4 o atraso injustificado no inlcio da obra, servigo ou fornecimento;
12.2.5 a paralisagdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e pr6via
unicagio d AdministragSo;
a alteragSo subjetiva da execugSo da CONTRATADA, mediante:
12.2.6.1 a subcontratagdo parcialdo seu objeto, a cessdo ou transfer6ncia, total ou parcial,

'12.2.6

com

a quem n6o atenda ds condig6es de habilitagdo e sem pr6via autorizagSo da
CONTRATANTE;

12.2.6.2 a fus6o, cis6o, incorporagSo, ou associagSo da CONTRATADA com outrem, nds.
admitidas no editale no contratoi
1'l>
12.2.7 o desatendimento das determinag6es regulares da autoridade designa at pd
acompanhar e fiscalizar a sua execugSo, assim como as de seus superiores;
12.2.8 o cometimento reiterado de faltas na sua execugSo, anotadas em registro pr6prio;
12.2.9 a decretagSo de falOncia ou a instauragio de insolv€ncia civil;
12.2.10 a dissolugdo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
12.2.11 a alteragdo social ou a modificagSo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugSo do contrato;
12.2.12 as raz6es de interesse pOblico, de alta relevdncia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela m6xima autoridade d?qONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato; I I
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12.2.13 a supress6o unilateral, por parte da CONTRATANTE, de @mpras, acarretando
modificagSo do valor inicial do contrato al6m do limite permitido pela Lei n. 13.303/16;

12.2.14 a suspensio de sua execugSo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade p0blica, grave
perturbagSo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de
indenizag6es pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizag6es e
mobilizag6es e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensSo do cumprimento das obrigag6es assumidas at6 que seja
normalizada a situagio;
12.2.15 o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, j6 recebidos, salvo em caso de
calamidade p0blica, grave perturbagSo da ordem intema ou guena, assegurado d
CONTRATADA o direito de optar pela suspensSo do cumprimento de suas
obrigag6es at6 que seja normalizada a situagSo;

12.2.16 a ndo liberagSo, por parte da CONTRATANTE, de 6rea, local ou objeto para o
recebimento do objeto/produtos nos prazos contratuais;

12.2.17 a ocorr6ncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugSo do contrato;

12.2.18 a falta de integralizagfio da garantia, se exigido, nos prazos estipulados;
12.2.19 o descumprimento da proibigSo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
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;
12.2.20 a superveniEncia da declaragSo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragio;
12.2.21 o perecimento do objeto contratual, tornando imposslvel o prosseguimento da
execugSo da avenga;

12.2.22 terfrustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagSo ou qualquer outro expediente,
o cardter competitivo de procedimento licitat6rio p0blico;ter impedido, perturbado ou
fraudado arealiza$o de qualquer ato de procedimento licitat6rio p0blico; ter afastado
ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo; ter fraudado licitagSo p0blica ou contrato dela decorrente; ter criado, de
modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagSo p0blica ou
celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneflcio indevido, de modo

fraudulento, de modificag6es ou prorrogag6es de contratos celebrados com a
administrag6o p0blica, sem autorizagdo em lei, no ato convocat6rio da licitagdo
p0blica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o
equilibrio econ6mico-financeiro dos contratos celebrados com a administragSo
pUblica; ter dificultado atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de 6rg6os, entidades
ou agentes p0blicos, ou ter intervindo em sua atuag6o, inclusive no dmbito dps
ag6ncias reguladoras e dos 6rg6os de fiscalizagSo.
,+<

12.3.1 por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
12.3.2 amig6vel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo

12.3.3

L\r
I

ser:

de contratagdo,

desde que haja conveniEncia para a CONTRATANTE;
judicial, nos termos da legislagSo.

12.4 A rescis6o por ato

unilateral a que se refere o subitem 12.3.1, poder6 ser suscitada pela
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos subitens 12.2.1 a
e 12.2.17 a
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12.2.20, podendo ser suscitiada pela CONTRATADA nos msos enumerados nos itens
12.2.16, devendo a mesma ser precedida de comunicagSo escrita e
fundamentada da parte interessada, ressalvado o direito ao contradit6rio e ampla defesa.

12.2.13

a

12.5 Quando a rescisSo ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, serd esta
ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do
contratado ter6 este ainda direito a:
devolugSo da garantia;
pagamentos devidos pela execugdo do contrato at6 a data da rescisSo;
pagamento do custo da desmobilizagdo.

12.5.1
12.5.2
12.5.3

12.6 A rescisdo por ato unilateral da CONTRATANTE acaneta as seguintes

consequOncias,
sem prejuizo das demais sang6es previstas em lei, neste Contrato ou no Regulamento de
Licitag6es e Contratos da APPA:
12.6.1 assungSo imediata do objeto contratado, pela CONTRATANTE, no estado e local em
que se encontrar;

12.6.2
12.6.3

execugdo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos
sofridos pela CONTRATANTE;
na hip6tese de insuficiOncia da garantia contratual, a retengio dos cr6ditos
decorrentes do contrato at6 o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

CLAUSU LA DEGIMA TERCEIRA - DAs ALTERAGOES
13.1 Este Contrato poder6 ser alterado na forma do disposto no art. 81 da Lei n. 13.303/16 e
no Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA, sempre por meio de Termo Aditivo.

CLAUSULA DECffiA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato ndo previsto neste instrumento,
os chamados casos omissos, estes deverio ser resolvidos entre as partes, respeitados o
objeto deste instrumento, a legislagSo e demais normas reguladoras da mat6ria, em
especiala Lei no 13.303/2016, o Regulamento Interno de Licitag6es e Contratos da APPA
e, quando for o caso, supletivamente, os principios e normas gerais sobre licitag6es e
contratos administrativos, al6m dos principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposig6es do Direito Privado.

estrutura organizacio"",

"*

seu regime jurfdico, o presente contrato, continuar6 a ser regido por suas cldusulas e pela
legislagSo vigente no momento em que foi constituido e firmado at6 a sua extingSo ou
rescisSo.

16.1

Fica eleito o Foro da Comarca de Paranagud - PR como 0nico competente para resolver
qualquer litigio deconente deste Contrato. A partes renunciam expressamente qualquer
outro foro por mais privilegiado que seja.fl
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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 igual teor e forma, pelas
partes contratantes, tendo uma via sido arquivada nas depend6ncias da GONTRATANTE, com
registro de seu extrato.

setembro de202O

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE DAAPPA

DANIEL ROMANOWSKI
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANGEIRO DA APPA
JOAO CARLOS
SANCHEZ DE

oLlvElRA

JUNToR:269r4g9gg47

Asrinado de form dlgttal FDr
JOAO CARLOS SANCHEZ DE
OLTVEIM

,uNoR26er48e8847

oadq2020'dt lr r25elr

JOAO CARLOS SANCHEZ DE OLIVEIRAJUNIOR
REPRESENTANTE DA CONTRATADA
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