uvRo

No

coNT.

No

FL lf

PlORTOS

DO PARAN

039
1848

1$-mm

GOVERNO DO ESTADO
ADMTNISTRACAo

Dos poRTos DE pARANAGUA e axtoxlxl
DIRETORIA JURIDICA

segAo

DE

coNTRATos

coNTMTo euE ENTRE st cELEBRAM A ADutNtsrnngAo oos
FoRTos DE pemtlcuA E ANToNtNA-AppA E REDAv
sERvtgos DE ENGENHARTA LTDA, TENDO COMO OBJETO A
coNrnnrngAo DE LAUDo pERtctAL E pRoJETo DE
ENGENHARTA eARA RecueenRgAo DAS ANoMALIAS
IDENT|F|CADAS NA coNTENeAo DE solo-ctMENTo
p(STENTE, ENTRE OS CABE9OS 44 E 49 LOCALIZADO NO
BERgo 208 Do cAls Do poRTo oe pRRnnncuA.

Aos 23 dias do m€s de outubro de 2020, a ADMINISTm9AO DOS PORTOS DE
e NITOMNA-APPA constituida sob a forma de empreia pribtica, vincutada d
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, estabelecida em ParanaguA PR, Avenida Ayrton Senna da Silna, n'161, Bairro Dom Pedro ll, inscrita no CNPJ/MF n"
79.621.43910001-91, representada neste ato pelo Diretor Presidente LUIZ FERNANDO GARCIA DA
SILVA, C6dula de ldentidade no 44.332.331-8/SP e CPF/MF no 329.602.648-78, e pelo seu Diretor de
Engenharia e Manutengao ROGERIO AMADO BARZELLAY, portador da Cedula de ldentidade RG.
no 521040 e CPF/MF no. 239.507.9014, decorrente do Processo Administrativo protocolo no
16.976.844-7, Dispensa de Licitagio no. 17&212020-APPA, devidamente autorizado pelo Diretor
Presidente da APPA, em 20 de outubro de 2020, doravante denominada CONTRATANTE, e REDAV
SERVEOS DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida no Rio de Janeiro-RJ, Av. das Am6ricas, No 4200,
Bloco M Sala 114, Baino Bana da Tijuca, CEP:22.M0-102, Fone: (21) 33854342, (2'l) 98187-1036,
inscrita no CNPJ/MF no 06.328.935/0001-88, representada neste ato pelo Sr. DAVID ANTUNES
CABRAL, C6dula de ldentidade no. 37314-D CREA RJ e CPF no. 5O4.857.687-04, doravante
PARANAGUA

denominada de CONTRATADA ajustam entre sio presente Contrato, o qual reger-se-6 pelas normas
da Leis Federais ns. 13.303/2016, do Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA, do C6digo de
Etica da APPA, das legisla@es pertinentes e seguintes cliusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1.

Constitui objeto deste contrato a prestagio de servigos de laudo periciale Projeto de engenharia
para recuperag6o das anomalias identificadas na contengfio de solo+imento existente, entre os

cabegos

44 e 49 localizado no Bergo 208 do cais do Porto de Paranagu6,

conforme

especificag6es contidas no Termo de Refer6ncia.

CLAUSULA SEGUNDA DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROFOSTA
2.1. Fazem parte deste Contrato, independentemente de sua transcrigSo, o Termo de Refer€ncia,
incluindo seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA datada de 09 de outubro de 2020, bem
cono seus anexos, e demais elementos constrantes do processo administrativo no 16.976.84+-Z
e seus anexos.

cLAusuu reRcernn - nee me rxecucAo
3.1. A execugSo do objeto deste contrato ser6 realizada

nos termos e especificag6es contidas no

\A
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3.1.1. Os documentos referidos na presente cl6usula s6o considerados suficientes para, em
complemento a este contrato, definir sua intengio e, desta forma, reger sua execugio dentro
do mais alto padrSo da tEcnica atual.
CLAUSULA OUARTA DO PRECO
A CONTRATADA receber6 pela execugio totaldo objeto deste Contrato a importincia de R$
89.900,00 (Oitenta e nove mil e novecentos reais).

4.1.

4.2.

l.lo prego contratado, estio incluidas todas as despesas decorentes de licengas, taxas de
qualquer natureza e impostos, assim comofretes, embalagens, mdo de obra, despesas de ordem
trabalhistas, previdencidrias e outras que sejam necessdrias a perfeita execugSo deste contrato.

4.3.

Todas e quaisquer obrigag6es fiscais ou trabelhistas, sejam federais, estaduais e/ou municipais
que incidam ou venham a incidir sobre este contrato, na sua aplicagio ou nos servigos
correspondentes, constituem 6nus exclusivo da CONTMTADA.

CLAUSULA QUINTA DO REA'USTE
5.1. O Reajuste nio ser5 apl'cado no presente contrato.

CLAUSULA SEXTA DO PAGAMENTO
O pagamento dos servigos ser6 efetuado pela APPA, em at6 30 (trinta) dias da apresentagio da
nota fiscal/fatura ou recibo emitida pela contratada, conferida e certificada pelos fiscais do

6.{.

contrato.

6.1.1.O pagamento do valor do objeto ser6 efetuado mediante a apresentagio da respectiva nota
fiscaUfatura eletr6nica, atrav6s de cr6dito em conta corrente banc6ria em at6 30 (trinta) dias
da emissSo, recebimento, aceitagio e certificagSo da Nota Fiscal/Fatura Eletr6nica emitida
pela contratada.
6.1.2. Constatando-se irregularidades na documentagSo apresentada pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE devolver6 a fatura para as devidas correg6es.
6.1.3. Ocorrendo a devolugio da fatura, considerar-se.6 como n6o apresentada para efeitos de
pagamento e atendimento ds condigOes contratuais.
6.1.4. O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverd ser o mesmo indicado na proposta, sob pena
de n6o ser efetuado o pagamento.
6.1.5. Os pagamentos serSo realizados de acordo com as especificag6es contidas no
Termo de Refe€ncia.
6.1.6. Se o contratado, no mtrnento de receber o pagamento, estiver em atraso com a prestagio
dc servigo(s) contratado(s), a APPA poder6 reter os pagamentos sem qualquer 6nus.
6.1.7. O descumprimento das condig6es do item acima acarretard a postergagao do pagamento
por tantos dias quantos corresponderem ao atraso.
6.1.8. A APPA nio fica obrigada, de qualquer forma, a pagar qualquer aumento de prego que
provenha de atraso nos prazos programados, por culpa do contratiado.
6.1.9. A criagio, exting6o ou alteragSo de tributos ou encargos legais ap6s a assinatura do
contrato de comprovada repercusslo sobre os pregos contratuais, poderio resultar em
acr6scimo ou diminuigSo dos pregos, conforme cada caso.
6.1.10. Os documentos de cobranga apresentiados pelo contratado ser6o pagos deduzidas as
importAncias que, a qualquer titulo, sejam devidas a APPA por aquele.
6.1.11. O prego por item e/ou global contidos na Proposta de Pregos do contratado s6o finais,
n6o se admitindo qualquer acr6scimo, estando incluido nos mesmos o pagamento de todas \
desoesas diretas e indiretas oriundas da execugSo
execucSo dos servieos,
servicos. selam
seiam elas
as despesas
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da remuneragSo dos servigos dos profissionais, encargos trabalhistas e previdenci6rios,
impostos, taxas e contribuig6es, insumos, deslocamento, Oiarias, estadas, despesas com
viagem e locomogSo, transportes, fretes, alugudis, materiais e equipamenios, enfim,

qualquer despesa relativa a esta contratagao, n6o cabendo qualquer outra.
Os pagamentos poderSo ser suspensos por inadimplemento contratual ou infragdo
legal, uma tez comunicado ao contratado, at6 que este cumpm integralmente a condigio
contratual ou legal infringida.
6.1'13. Em caso de mora da contratante na realizagdo do pagamento, incidir5 coneg6o
monet6ria com base nos indices oficiais de inflagdo, a ser -calculada entre a data do
vencimento da obrigagio e a data em que @orrer o efetivo pagamento, em consongncia
com a Lei Federal no 13.303/'16, e no Regulamento de Licitag6es e Contratos da
Administrag6o dos Portos de paranagu6 e Antohina - AppA.
6.1.14- Para os fins de processamento do pagamento, a empresa dever6 apresentar Certidao
Negativa de D6bitos Tribut6rios - CND da Fazenda p0Oiica Estadual, Federat, Municipal,

6.1.12_

_

INSS, FGTS e CNDT.

glAuqulA sEfllrrA pA po

7.1. O recurso financeiro para atenOirnento
DotagSo Orgament6ria no 7781.333.91

CLAUSUI.A OITAVA - GARANTIA
8.1. A CONTRATADA dever6 oferecer
Refer€ncia.

RtA

ao Oisposto na Cl6usula primeira ser6 por meio da

S.

garantia conforme estabelecido no ltem 20 do Termo de

NONA pO PRAZO pE EX
os uaEncrn
9.$UIULA
9.l.oprazoparaexe^cu9aoaos-servi@e5(cinco)diascontadosdoefetivo
recebimento da Ordem_de_Servigo a ser emitida pela APPA, pod-endo ser pronogado, a crit6rio
da APPA, e anu€ncia da Contratada, nos Termos da Lei no 13.30312016 e do Rfiulamento
de
Licitag6es e Contratos da APpA.

9.2. A vigGncia

do co-ntrato ter6 inicio a partir da assinatura do contrato pela CONTMTADA, e
perdurard at6 180 (cento e oitenta) dias ap6s findo o prazo estabelecid'o pam a
execugdo dos
servigos conforme previsto nos itens acima.

10.t. A execugEo do objeto contratado ocorrere ao bngo do Cais, na regiio do Bergo 20g, entre
cabegos 44 e 49.

os

11.1.Executadoocontratooseuobjetos@bebcidonoTermodeRefer6ncia
na seguinte forma:

11.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificagSo da conformidade do material/
servigos

co'm as especificag6es contratuais, por interm6dio do responsSvel por seu acompanhamento

e

fiscalizagio, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em at6

da cornunicagdo escrita da CONTMTADA, com duragio mdxima de g0

1S

(iuinze) dias

(nownt4

Oias.

11.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissSo designada pela autoridaoe competente,
mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ip6s o decurso do prazo d'e observag6o e
a
verificagSo da qualidade, quantidade e conformidade do material com a
que
corprove a adequagio do objeto aos termos contratuaiq/7
-1

AvenidaAyrtonsennadasilva,16llD.PedrolllParanaguii/PRlcEp83203-8001413420.869

)

l413420-112'

-

n
t.l
I

WB8$Rlni

pARAi.rA

tgJ

LtvRo

FL.

coNT.

No

039

l{o

l85t

No 118-2020

GOVERNO DO ESTADO
ADMtNrsrRagAo Dos poRTos DE pARANAGUA e axrontxl
lunlotcR
coNTMTos

DtREToRtA

srqAo

DE

1{.2. Os respons6veis pelo recebimento deverEo lavrar termo de notificagio anterior ao termo de
recebimento provis6rio ou definitivo sempre que os produtos/materiab e/ou servigos nio
apresentarem condig6es de aceitagAo. O termo de notificag6o deverA caracterizar os vicios,
defeitos e incorreg6es constatados e determinar prazo para saneamento.

{1.3. Decorrido

o

prazo fixado, os respons6veis procederio nova verificagEo objetivando o

recebimento, que somente serd lav:ado quando os produtos apresentarem perfeitas condig6es.

11

.4.

O recebimento provis6rio ou definitivo n6o exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pelo

o$eto, bem como n5o a exime da responsabilidade Etico-profissional pela perfeita execugio do
contrato.

11.5. Os termos de recebimento constituem atos administrativos anulAveis nas hip6teses de erro ou

ignordncia, dolo, coagSo, simulagio, fraude, incapacidade dos agentes p0blicos, impossibilidade

juridica ou ilicitude.

cLAusuLA pEcffiA SEGUNDA DAS OBRIGACoES DA CONTR4\TAlrlrE_

@NtnnrRrurEs6oaque|asprevistasnoEdita|,noTermodeRefe€ncia,no
e seus anexos,
Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA e no Processo Administrativo
bem como as dispostas abaixo.

12.2. Receber o objeto no prazo e condigOes estabelecidas no Edital e seus anexos.
12.3. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato e no Edital.
12.4. Acompanhar e fiscalizar a execugSo do contrato, na forma disposta neste contrato.
12.5. Aplicar d CONTMTADA as penalidades legais e contratuais.

i2.6.

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

12.7. Permitir o acesso dos funciondrios 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.

i2.8.

Realizar

a lntegragSo dos funciondrios da CONTMTADA de modo a cumprir as

normativas

relativas d Seguranga e Sa0de do Trabalhador.

12.9. Comunicar oficialmente a CONTMTADA quaisquer falhas oconidas em relagAo ao objeto do
contrato, determinando o prazo para sua coneg6o.

{2.l0.Recusar os produtos que forem apresentados em desacordo com as normas t6cnicas
especificas.

l2.l{.promover a publicagao do extrato do presente contrato e de seus eventuais adilamentos no
Diirio Oficial do Estido do Paran6 e em sitio eletrOnico da CONTMTANTE, at6 o d6cimo dia
ritildo m6s subsequente

\

i contratagSo'

\ \
\r '

responderd por quaisquer comprcmissos assumidos pela Contratada que
vinculados i execugSo do presente Termo de€ontrato, bem colmo Vor (
com terceiros, ainda

IZ.I2.ACONTRATANTE
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qualquer dano causado a terceiros em decon6ncia de ato da Contratada, de seus
empregados,
prepostos ou subordinados.

gl4uguuA oEc-tMa rESgFSA.pas oanGncoes on coNrRAmoe

l3.l.Asobriga96esdaCoNTMTAoniio@TermodeRefer6ncia,no
Regulamento de Licitag6es 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
licita96o.

13.3. Arcar com qualquer prejuizo causado d Administrag6o ou a terceiros por seus empregados
durante a execugio do objeto.
13.4. Fornecimento de todo o material, m5o de obra, feramentas, insumos e Ept's necess6rios para
a execugSo do contrato, obedecendo as especificag6es contidas no Edital, no Termo de
Referdncia e no Processo Administrativo.

13.5.

Manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade.

13.6' Entregar os produtos objetos do presente contrato nas especificagoes contidas no Termo de
Refer6ncia e demais elementos que integram o processo Administdtivo.

13.7. Ser responsdvel em relagio aos seus empregados por todas as despesas deconentes
da
execug6o do objeto desta licitagao, tais como, mas nfro exclusivamente:

13.7.1. sal6rios;

13.7.2. seguros de acidentes;

13.7.3. taxas, impostos e contribuig6es;
13.7.4. indenizag6es;
1 3.7.5. vales refeig6o;
1 3.7.6. vales transporte;

-7. seguro e assist€ncia mddica quando estabelecida na Convengio Coletiva do Trabalho;
13.7'8' 9ut9s que por ventura venham a ser exigidas pelo Govemo ou Convengdo Coletiva de
13'7

Trabalho.

{3.8. Apresentar os documentos fiscais dos produtos fornecidos em confomidade com a legislagio
vigente.

13.9. Manter durante a.vjg€ncia do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, as
condig6es de habilitagio e qualificagSo exigidas no Edital e Termo oe nEfdrencia, inctusive de
apresentar, ao setor de liberagio de faturas e como condigSo de pagamento, os documentos
necess6rios.

13.{0.Conigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigagoes no prazo estabelecido pelo
fiscal
do contrato.

I

13.{ l.Reparar, corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas, no total ou em parte, os itens
em
se verificarem vicios, defeitos ou inconeg6es resultantes da execugao Oo

bOftyl
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l3.l2.ComunicarimediatamenteifiscalizagdodoContratoqualqueranormalidadeverificada,

inclusive

de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento deste contrato, para que sejam
adotadas as provid€ncias necess5rias.

13.{3.Atender prontamente a quaisquer exig€ncias da fiscalizagio inerentes ao objeto do Contrato.

{3.l4.Responsabilizar-se por quaisquer danos causados no patrim6nio da CONTRATANTE ou de
terceiros devido inconetia execugio do objeto.

i

l3.l

S.Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragfio, seja qual for, desde que praticada por
seus empregados quando da execugSo do objeto.

13.l6.Nomear, em at6 05 (cinco) dias 6teis ap6s a assinatura do contrato, um respons6veVpreposto
pelo contrato e um substituto pal:a esse preposto, com a missio de garantir a adequada
execugfio do contrato, fomecendo os necess6rios meios de comunicagdo com os mesmos.

l3.l7.Fornecer i CONTMTANTE, no mlnimo, um nfmero de te]efone fixo, um n0mero de telefone
m6vele um enderego de e-mail, objetiwndo a comunicagio r6pida no que se refere A execugio
do presente contrato.

{3.18.Apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos
empregados e o recolhimento dos encargos sociais.

l3.19.Aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6cimos ou supress6es at6 o limite imposto
peta Lei 13.303/16, de25o/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.

l3.2o.Executar o objeto dentro das especifbagoes e/ou condig6es constantes da proposta vencedora,

bem como do Termo de Refer6ncia e seus Anexos, derendo ser imediatamente refeitos aqueles
que a jufzo da CONTMTANTE, ntro forem julgados em condig6es satisfat6rias, sem que caiba
qualquer acr6scimo no prego contratado, ainda que em deconOncia se tome necessSrio ampliar
o hor6rio da prestagSo de servigos ou prorogar o pmizo de execugSo do contrato.

i3.2{.Executar diretamente o Contrato, sem subcontratag6es ou transfer€ncia de responsabilidades,
salvo quando devidamente justificado e ap6s expressa e formal autorizag6o da CONTMTANTE;
i3.22.Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTMTANTE, obrigando-se a
atender, de imediato, todas as reclamag6es a respeito do objeto.

{3.23.Comunicar por escrito aos fiscais

do contrato indicados pela CONTRATANTE

qualquer

anormalidade de car6ter urgente e prestrar os esclarecimentos que julgar necess6rio.

{3.24.Observar as normas legais de seguranga a que est6 sujeita a atividade pertinente e que envolva
toda e qualquer parte da execugio do objeto.

{3.25.Cumprir com todas as obrigag6es elencadas no Edital, no Termo de Refer6ncia e nos demais
documentos que integram o Processo

Administrativo.

\
)\ \ )'

13.26.Cumprir e fazer cumprir todos os termos do C6digo de Etica e Disciplina da CONTRATANTE(1

N rqi
\--
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l3.27.Comparecer pessoalmente

i

sede administrativa da CONTMTANTE para assinatura de

contratos e eventuais aditivos contratuais, quando solicitado.

clAusur-l oEcnre ouanrn RscluzecAo

14.1. Os,servigos ora contratados serdo fiscalizados e acompanhados por um fiscal designado 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' Zelar pelos demais atos relativos

assumidas,

e

ao

cumprimento das obrigag6eJ contratualmente

tamb€m, pela aplicagio

de eventuais penalidades deconentes

do

descumprimento de cldusulas contratuais, para que sejam tomadas providEncias de acordo;
14'1.3. Comunicar, oficialmente, a APPA, quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza
grave cometlda pela CONTRATADA;
14.1.4. Atestar, no verso das notas fiscaisffaturas apresentadas pela CONTRATADA, a efetiva
realizagSo dos servigos;

14-1'5' Encaminhar

a

nota fiscallfatura, ap6s seu devido ateste, ao setor competente, para

contabilizagSo e liberagdo do pagamento.

14.2. A fis!;alizag6o_ser6 exercida no interesse da APPA e n6o exclui nem reduz a responsabilidade
da GONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidadei, e, na sua
ocorEncia, n6o implica coresponsabilidade do Poder Prlblico ou de seus agentes e prepostos.

{4.3. A fiscalizagSo do Contrato verificar6 se a CONTRATADA estd executando o objeto do presente
de acordo com as exigOncias do Edital e seus Anexos, devendo observar
14.3.1. Estando sua execugio em conformidade, os documentos de cobranga deverao ser atestados
pela fiscalizagio do contrato e enviados ao setor responsdvel para o devido pagamento;
14.3.2. Em caso de nio conformidade, ser6 lavrado Termo Circunstanciado de Recusa, que ser6
encaminhado a CONTRATADA para adog6o das providdncias que se fzerem necess6rias.

{4.4. Quaisquer exig€ncias

da fiscalizagio inerentes ao objeto do Contrato dererdo ser prontamente

atendldas pela CONTRATADA

{4.5. A GONTRATANTE se reserya o direito de rejeitar o objeto, se em desacordo com os termos do
Termo de Refer6ncia.

cLAusuun oEcrma oulme ons peuauoloes

15.1. O n6o cumprimento das obrigag6es contratuais ensejarA a aplicagio das seguintes penalidades
administrativas:
Das sang6es:
15.1. 1.1. Advert6ncia;
15.1.1.2. Multa:

15.1.1.

15.1.1.3. Suspensio tempor6ria de participagdo em licitagio e impedimento de contratar com
a AdministragSo, por prazo nlo superior a 02 (dois) anos e
15.1.1.4. DeclaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio P0blica, por
prazo n6o superior a 05 (cinco) anos.
15.1.1.4.1. As sangdes previstas nas alineas '15.1.1.1", '15.1.1.3" e'15.1.1.4" do item
anterior poderlo ser aplicadas ao contratado, cumulativamente com a multa.
15.1.1.4.2. A multa, de 1o/o (um por cento) at6 30% (trinta por cento) sobre o valor do
faturamento mensal, ser6 aplicada por atraso jnjugliftcado na execuglo dos
'
contratos de prestagSo de servigos continuados (7
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15.1.1.4.3. A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) at6 2oo/o (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato, ser6 aplicada no caso de inexecugio total ou parcial do
contrato.
15.1.1.4.4.A suspensio tempor6ria de participagio em licitagSo e impedimento de
contratar com a Administrag5o, pelo prazo de 02 (dois) anos, serd apficada a
participante que:
15.1.1.5. Recusar-se injustificadamente, ap6s ser considerado adjudlcat6rio, a assinar o
contrato e/ou a ata de registro de pregos, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administra€o;
15.1 . 1 .6. Mio mantiver sua proposta;
15.'1.1.7. Abandonar a execugSo do contrato;
15.1. 1.8. lnconer em inexecug5o contratual.
15.1.1.9. Adeclaragio de inidoneidade para licitarcom a AdministragSo P0blica, pelo prazo de
at6 05 (cinco) anos, ser6 aplicada a quem:
1 5. 1 . 1 .9. 1 . Fizer declaragSo falsa na fase de habilita€o;
1 5.1 .1 .9.2. Apresentar documento falso;

15.1.1.9.3.Frustrar

ou fraudar, mediante ajuste, combinagio ou qualquer

outro

expediente, o procedimento;
1

5.1

.1

.9.4. Afastar ou procurar afastar participante, por meio de viol€ncia, grave ameaga,

fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

Agir de m5-f6 na relagSo contratual, comprovada em procedimento
especifico;
1 5.1 . 1 .9.6. Tenha sofrilCo condenag6o judicial definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.1.1.9.7. Demonstrar n6o possuir idoneidade para contratar com a Administragio, em
ordem econ6mica
virtude de atos ilicitos praticados, em especial infrag6es
definidos na Lei Federal no 8159/91 ;
15.1.1.9.8. Tenha sofrido condenagSo definitiva por ato de improbidade administrativa,
na forma da lei.
15.1.1.10. A autoridade m6xima do 6rgdo ou entidade 6 a autoridade competente para
impor a suspensdo tempor6ria de participagio em licitagdo e impedimento de contratar
com a AdministragSo, bem como a declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar
cotn a Administragio P0blica.
15.1.1.11. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensio do direito de contratar
com a AdministragSo ou da declarag6o de inidoneidade:
15.1.1.9.5.

i

pessoas fisicas que constituiram a pessoa juridica, as quais
permanecem impedidas de licitar com a Administragio P0blica enquanto
perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa

15.1.1.11.1. As

jurfdica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como s6cios;

15.1.1.11.2. As pessoas

juridicas que tenham s6cios comuns com as pessoas

fisicas referidas no inciso anterior.
15.2. Todas as penalklades descritas neste contrato somente se€o efetivamente aplicadas ap6s
instauragSo de regular processo administrativo com o exercicb da ampla defesa e o cumprimento
do principio constitucional do contradit6rio.

15.3. Ap6s decisEo definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverSo ser
recolhidas d conta da GONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data da
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15.4. Nos casos n6o previstos neste contrato e no instrumento convocat6rio, inclusive sobre o
procedimento de aplicagio das sangOes administrativas, deverio ser observados, de forma
subsidi6ria, as disposig6es da Lei Estadual no 15608/2007 e Lei

15.5. Quaisquer penalidades aplicadas ser6o transcritas no cadastro

no

8666/1993.

cte licitantes do Estado.

CLAUSULA DEqMA SEXTA - RESCISAO
16.1. A inexecugSo total ou parcial do contrato poderd ensejar a sua rescisSo, com as consequ6ncias
cabiveis.

16.2. Constituem motivo para rescisio do contrato:
16.2.1. o nio+umprimento de cl6usulas contratuais, especificag6es, projetos ou prazos;
16.2.2. o cumprimento ineguhr de cl6usulas contratuais, especificag6es, projetos e prazos;
16.2.3. a lentidSo do seu cumprimento, levando a CONTMTADA a comprovar a
impossibilidade da conclus6o da obra, do servigo ou do fomecimento, nos prazos
estipulados;

16.2.4. o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;
16.2.5. a paralisagSo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa Glusa e pr6via
comunicagSo i Adm inistnrgio;
16.2.6. a alteragio subjetiw da execugio da CONTMTADA, mediante:
a subcontratagSo parcial do seu objeto, a cessio ou transfer€ncia, total ou
parcial, a quem n6o atenda is condig6es de habilitagio e sem pr6via autorizag5o da
CONTRATANTE:
16.2.6.2.
a fusdo, cis6o, incorporagSo, ou associagSo da CONTMTADA com outrem,
n6o admitidas no edital e no contrato;

16.2.6.1.

16.2.7. o

desatendimento das determinag6es regulares

da autoridade designada

para

acompanhar e fiscalizar a sua execugio, assim como as de seus superiores;
16.2.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execugSo, anotadas em registro pr6prio;
16.2.9. a decretagio de fal€ncia ou a instauragSo de insolv6ncia civil;
16.2.10. a dissolugdo da sociedade ou o falecimento da CONTMTADA;
16.2.1'1. a alteragio social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugSo do contrato;
16.2.12. as raz6es de interesse p0blico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela mdxima autoridade da CONTMTANTE e exaradas no processo
administratirc a que se refere o conhato;
16.2.13. a supressSo unilateral, por parte da CONTMTANTE, de compras, acanetando
modificag6o do valor inicial do contrato al6m do limite permitido pela Lei n. 13.303/16;
16.2.14. a suspensio de sua execugdo, por ordem escritia da CONTMTANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pfblica, grave perturbagio
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspens6es que totalizem o mesmo
prczo, independentemente do pagamento obrigat6rio de indenizag6es pelas sucessilas e

contratualmente imprevistas desmobiliza@es

e

e

mobilizag6es
outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspens6o do cumprimento
das obrigag6es assumidas at6 que seja nonnalizadaa situagEo;

16.2.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTMTANTE
deconentes do fornecimento, ou parcelas destes, j6 recebidos, salvo em caso de
cahmidade p0blica, grave perturbagio da ordem intema ou guera, assegurado

i

CONTRATADA o direito de optar pela suspens5o do cumprimento de suas obrigag6es at6
que seja normalizada a situagSo;
16.2.16. a n6o liberagSo, por parte da CONTMTANTE, de 6rea, localou objeto para o recebimento
do objeto/produtos nos prazos contratuais;/

A
\[o\
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16.2.17. a ocon6ncia de caso brtuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugSo do contrato;

16.2.18. a falta de integralizagSo da garantia, se exigido, nos prazos estipulados;

9. o descumprimento da proibigSo de trabalho noturno,

perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquertrabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigSo
de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos;
16.2.20.
superveni6ncia da declaragio de inidoneidade para licitar
contratar com a
AdministragSo;
16.2.21. o perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execug6o da
avenga;
16.2.22. ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagio ou qualquer outro expediente, o
car6ter competitivo de procedimento licitat6rio ptiblico; ter impedido, perturbado ou fraudado

16.2.

1

a

e

a realizagio 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 licitagio ptiblica ou contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou

inegular, pessoa juridica para participar de licitagio p0blica ou celebrar contrato
ter obtido vantagem ou beneffcio indevido, de modo fraudulento, de
modificag6es ou prorogag6es de contratos celebrados com a administrag6o p0blica, sem

administrativo;

autorizagSo em lei, no ato convocat6rio da licitagSo 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 investQagio ou
fiscalizagio de 6rgic, entidades ou agentes pfblicos, ou ter intervindo em sua atuagSo,
inclusive no imbito das ag€ncias reguladoras e dos 6rg6os de fiscalizagSo.

16.3.

A rescisio do contrato poder6 ser:

16.3.1.
16.3.2.

por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
amig6vel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratagSo,
desde que haja conveni€ncia paaa CONTMTANTE;
16.3.3. judbial, nos termos da legislagio.

16.4.

A

rescisSo por ato unilateral a que se refere o subitem 16.3.1, poder6 ser suscitada pela
CONTMTANTE, nos casos enumerados nos subitens 16.2.1 a 16.2.12 e 16.2.17 a 16.2.20,
podendo sersuscitada pela CONTRATADA nos casos enumerados nos itens 16.2.13 a 16.2.16,
devendo a mesma ser precedida de comunicagao escrita e fundamentada da parte interessada,
ressalvado o direito ao contradit6rio e ampla defesa.

16.5. Quando a rescisSo ocorer sem que haja culpa da outra parte contratante, ser5 esta ressarcida
dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprcvados, e no caso do contratado ter6 este
ainda direito a:

16.5.1.
16.5.2.
16.5.3.

devolugio da garantia;
pagamentos devidos pela execugio do contrato at6 a data da rescisio;
pagamento do custo da desmobilizagilo.

16.6. A rescisio por ato unilateral da CONTRATANTE acaneta as seguintes consequOncias, sem
prejufzo das demais sang6es previstas em lei, neste Contrato ou no Regulamento de Licitag6es
e Contratos da APPA:
16.6.1. assung6o imediata do objeto contratado, pela CONTMTANTE, no estado e local em
que se encontrar;
16.6.2. execugfio da gara4!!a cqntratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos
pela coNritArnweQ

N

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro ll I Paranagui/PR

I CEP

83203-800

|

41 3420,1369 I 41 3420-1123

'J

Wlgl1'portosdoparJnd.pr4glgbl

/1.\
\

rTF PORTOS

\u/DoptirnA nnnnnA

uvRo

GOVERNO DO ESTADO

FL

1{o

039

lfISSA

cot{T.

No

1$-mm

ADMrNtsrRagAo Dos poRTos DE pARANAGUA e exroutxa
DIREToRIA JUR[DICA

srqAo

DE

coNTMTos

16.7.

Na hip6tese de insufici€ncia da garantia contratual, a retengSo dos cr€ditos decorrentes do
contrato ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

gl-Augu.ln=oEqma sEnma - ols elrenacOes
17.1. Este Contrato poder6 ser alterado na forna Oo 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.

17-2. E vedada a celebragSo de aditivos deconentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz
de Riscos, como de responsabilidade da contratada.

-claug.ufA oEcluaoravn - ulrnrz oE nlscos

18.1. Na hip6tese de ocon6nda de um oos eventos listados na Matriz de Risco, se exigida e constante
do Termo de Refer€ncia, a CONTMTADA dever6, no prazo de 01 (um) OdUtit, informar a
CONTRATANTE sobre o ocorrkJo, contendo as seguintes informag6es minimas:
detalhamento do evento ocorrkio, incluindoiua natureza, a data da ocorancia

18.1.1.
18.1.2'
18.1.3'
18.1.4.
18.1.5.

e sua
durag5o estimada;
as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagao do evento, quando
houver;
as medidas que ir6 tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para
que esses efeitos cegsem;
as obdgag6es contratuais que nio foram cumpridas ou que nio irdo ser cumpridas em raz6o
do evento;
outras informag6es relevantes.

18.2. A CONTMTANTE decidi€ quanto ao ocorrido ou poder6 solicitar esclarecimentos adicionais A
CONTRATADA. Em sua decisSo, a CONTMTANTE poder6 isentar temporariamente a
CONTRATADA do cumprimento das obrigag6es contratuais afetadas pelo subitem 14.1.
n6o exclui a jossibilidade de aplicagSo das sang6es previstas na
Cl6usula D6cima primeira.

18'2.1. A concessiro de isengSo

18.3. O reconhecimento pela CONTMTANTE dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste
Contrato que afetem o cumprimento das obrigag6es contratuais, com responsaoitioaoe indicada
exclusivamente a CONTMTADA, nio dar6 ensejo a recomposi'geo d6 equilibrio econ6mico
financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente peta CbrufnnrROn.

18.4. As obrigag6es contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverao ser

1e1::'Hr"1aT:?:g*ff[.":';hg"jl3:.?fr :B'n:il|n1t1ffi:u;ciadoevento
'18.4.2.
partes

as
nio ser5o consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual
deconente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior;

18.4.3' avaliada

a

gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decfolir6o quanto a

recomposiqEo do equilibrio econ6mico financeiro do Contrato, salvo se as

1s.4.4.

18.4.5.

:"#:gl"Tiffi"3j,-::fft33?l',i;i5JljLT;strado

consequencias
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que todas as medidas para
os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengdo do contrato se tornar
ou invidvel nas condig6es existentes ou 6 excessirram6nte onerosa;
as partes se c-omproretem a empregartodas as medidas e a96es necessarias afim.de,,
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato io principe ou foglmaio('
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{8.5. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, por6m de consequ€ncias incalcul6veis, retardadores ou
impeditivos da execugio do contrato, nio previstos na Matriz de Riscos, ser6o decididos
mediante acordo entre as partes, no que diz respeito A recomposigio do equilibrio econ6mico
financeiro do contrato.

18.6. A Matriz de Risco consta no ltem

no 19

doTermo de Refe€ncia.

ctAusule oEqnl xoxl amtconRupcAo

19.1. Para a execugdo deste Contrato, nenhuma das partes poder6 oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitiar de quem quer que seja,
tanto por conta pr6pria quanto atrav€s de outrem, qualquer pagamento, doag6o, compensagdo,
vantagens financeiras ou nio financeiras ou beneficios de qualquer espEcie que constituam
pr6tica ilegal ou de conupgdo sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste Contrato, ou de outra forma que nio relacionada a este Contrato, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA UGE$MA DOS CASOS OMISSOS
2ojJica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato nio previsto neste instrumento, os
chamados casos omissos, estes deverio ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto
deste instrumento, a legislagio e demais normas reguladoras da mat6ria, em especiala Lei no
13.303/2016, o Regulamento lntemo de Licitag6es e Contratos da APPA e, quando for o caso,
supbtivamente, os principios e normas gerais sobre licitagOes e contratos administrativos, al6m
dos princfpios da Teoria Geral dos Contratos e as disposig6es do Direito Privado.

CLAUSULA UGESNIIA PRIMEIRA DO FORO

que venham a ser suscitadas na aplicagSo do presente
- PR, fazendo, ds partes, ren0ncia expressa de

instrumento, 6 o da Comarca de Paranagu6
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

presente
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre 9i, ajUstad.o e contratado, foi lavrado o
pelas partes
irygtt99l9-f9rma,
(duas)
vias,
de
em
02
assinado
6
que,
conforme,
lido
e
achado
Contrato

contratantes, tendo uma via sido arquivada nas depend6ncias da CONTRATANTE, com registro de
seu

extrato{
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Assim, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igualteor, na presenga das testemunhas abaixo.

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA APPA
ADO BARZELLAY
ENGENHARIA E MANUTEN9AO DA APPA
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DAVID ANTUNES CABRAL
REPRESENTANTE DA CONTRATADA
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