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coNTRATo QUE ENTRE SI cELEBRAM A ADMINISTRACAo Dos
poRTos DE pARANlcuA E ANToNtNA-AppA e ruttoaclor,r
vALENctApoRT, TENDo coMo oBJETo coNTRAQAo DE
rrusrrrulqAo EspEctALtzADA NA pRESTAqAo or senvrgos
PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PCS PORT
coMMUNtTy SySTEM (S|STEMA COrvrUrurrARtO pOnruARro),
coM orncNOsrtco E nevtsAo Do pLANo DIREToR DE
TEcNoLoctA DA tNFoRMAgAo DA AppA; DESENVoLVTMENTo
DE UMA PLATAFoRMR TecNolOGIcA PoRTcDM {ToMADA DE
ogctsAo coLABoRATtVA); otRctt6sttco E pRoposrA DE
soLUqOEs DE SEGURAN9A cIBERNEIcA; E ApLtcnqAo oo
PRoGRAMA DE TREINAMENTo EM GESTAo ESTRATEGIcA DE
PORTOS.

Aos 31 dias do m€s de Julho de 2020, a ADMIN|STRA9AO OOs PORTOS DE
e aNroNlNA-APPA, constitulda sob a forma de empresa publica, vinculada d
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICI, estaUeteiida em paranagu6 ff'__Ave1!da Ayrton Senna da Silva, no 161, Bairro Dom Pedro ll, inscrita no CNpJ/MF n"
79 621.439/0001-91, representada neste ato pelo Diretor Prcsidente LUIZ FERNANDO GARCIA
DA
SILVA,-Cedula de ldentidade no 44.332.331-8/SP e CPF/MF no 329.602.648-78, e peto seu Diretor
ANDRE LU|z PIOLI BERNASCKI, portador da c6duta de ldentidade RG. no 7540584-0 e cpF/MF no
039.053'929-50, decorrente do Processo Administrativo protocolo no i6.577.821-9, Inexigibilidade
de
Licita€o n". 10133/2020-APPA, devidamente homologado pelo Diretor presidente da App:n, em 24 de
JUNhO dC 2020, dOTAVANIE dENOMiNAdA CONTRATANTE, E FUNDACION DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION, PROiIOCION Y ESTUDIOS COMERCIALES DE
VALENCIAPORT' inscrita no Registro de Fundag6es da Comunidad Valenciana sob o n. 40S-V,
com
sede $ Edificio Autoridad Portuaria de Valencia, Avd. Del Muelle Del Turia s/n, CEp 46024
VatenciaEspanha, representada neste ato pelo seu representante legal, Sr. Antonio roriejrosa
Maicas,
espanhol, DNI Espafla 28172il3a, residente e domiciliado na cidlde de Vatencia, e.pjnii,
doravante
denominada de CONTRATADA ajustam entre sio presente Contrato, o gual reger-sL-a pelas
normas
da Leis Federais ns. 13.303/2016, do Regulamento de Licitagdes e contratos oi
nppn, io coaigo oe
PARANAGUA

Etica da APPA, das legisrag6es pertinentE"

"

s"guintes cr6usuras:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1'1' Constituiobjeto deste contrato a ContragAo de instituiglo especializada na prestagio de servigos
para desenvolvimento de projeto PcS
- Port Commuhity System lbistemJ Comunit6rio
Portudrio), com diagn6stico e revisSo do Plano Diretor de Teinol6gia
da'lnformagao da AppA;
desenvolvimento de uma plataforma tecnologica PortCDM (tomada de decisio
colaborativa);
diagn6stico e proposta de solug6es de seguranga cibern6iica; e aplicag6o
Oo piograma Oe
treinamento em gestdo estrat6gica de portos.
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incluindo seus Anexos, a Proposta da CoNTR.ATADA datada de fevereiro
d
ion,'bem como
seus anexos' e demais elementos constantes do processo administrativo
no 16.517.d21-g e seus
anexos.
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3'1'

A execugao do objeto oesGiontrato sera realizada nos termos e especificagoes
contidas no
Termo de Referencia e demais elementos contidos no proclsso administrativo
no 16.577.g24Q.

'M

e seus anexos.
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3.1.1. Os documentos referidos na presente cldusula sdo

considerados suficientes para, em
complemento a este contrato, definir sua intengSo e, desta forma, reger sua execugEo dentro
do mais alto padrSo da t€cnica atual.

CLAUSULA QUARTA DO PRECO
A CONTRATADA receber6 pela execuq€o total do objeto deste Contrato a importAncia de R$
3.978.000,00 flr€s milh6es, novecentos e setenta e oito mil reais).

4.1.

4.2.

No prego contratado est6o incluldas todas as despesas a serem realizadas pela equipe da
Fundaci6n Valencia Port relativas a viagens nacionais e internacionais, acomodagoes, custos de
deslocamento, entre outras que, por sua vez, sejam necessdrias para a plena execugdo deste
contrato.

4.3. Os valores

relativos

a

obrigag6es tribut6rias exigiveis

no territ6rio brasileiro sereo

de

responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA DO REAJUSTE
5.1 . Os preqos propostos serAo fixo e irreajustAveis, conforme proposta apresentiada e anexa ao
Protocolo no 16.577.821 -9.

O pagamento pela execugSo do objeto deste contrato serSo efetuados pela APPA ap6s

a

finalizagSo de cada etapa conforme cronograma flsico financeiro estabelecido na proposta, em
ate 30 (trinta) dias da apresentag6o da nota fiscal/fatura ou recibo emitida pela contratada,
eonferida e certificada pelos fiscais do contrato.
6.1 1. O pagamento do valor do objeto ser6 efetuado mediante a apresentagdo da respectiva nota
fiscal/fatura eletrOnica, atrav6s de cr6dito em conta corrente banc6ria em at6 30 (trinta) dias
da emiss6o, recebimento, aceitagSo e certificagSo da Nota Fiscal/Fatura Eletr6nica emitida
peta contratada.

6.1.2. Constatando-se irregularidades na documentagio apresentada pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE devolver6 a fatura para as devidas correg6es.
6.1.3. Ocorrendo a devolugSo da f,atura, considerar-se-5 como n6o apresentada para efeitos de
pagamento e atendimento ds condig6es contratuais,

6.1.4. O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverA ser o mesmo indicado na proposta, sob pena
de n5o ser efetuado o pagamento.

6.1.5.

Os

pagamentos ser5o realizados

de acordo com as

especificag6es contidas no

Termo de Refer€ncia.
6.1.6. Se o contratado, no momento de receber o pagamento, estiver em atraso com a prestagio
dos servigo(s) contratado(s), a APPA poderd reter os pagamentos sem qualquer 6nus.
6.1.7. O descumprimento das condigOes do item acima acarretarA a postergagSo do pagamento
por tantos dias quantos corresponderem ao atraso.
6.1.8. A APPA n6o fica obrigada, de qualquer forma, a pagar qualquer aumento de prego que
provenha de atraso nos prazos programados, por culpa do contratado.
6.1.9. A criagSo, extingdo ou alterag6o de tributos ou encargos legais ap6s a assinatura do
contrato de comprovada repercuss6o sobre os preqos contratuais, poderao resultar em
acr6scimo ou diminuigdo dos pregos, conforme cada caso.
6.1.10. Os documentos de cobranga apresentados pelo contratado serSo pagos deduzidas as
importdncias que, a qualquer titulo, sejam devidas a APPA por aquele.
6.1.1 1
O prego por item e/ou global contidos na Proposta de Pregos do contratado s6o fi
n5o se admitindo qualquer acr6scimo, estando incluldo nos mesmos o pagamento de todas
as despesas diretas e indiretas oriundas da execug5o dos servigos, sejam elas provenientes
da remuneraglo dos servigos dos profissionais, encargos trabalhistas e previdenci4tios,
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insumos, deslocamento, di6rias, estadas, despesas com viagem e locomog6o, transportes,
e equipamentos, enfim, qualquer despesa relativa a esta
contratagSo, exceto as relativas as obrigag6es tribut6rias exigidas no territ6rio nacional que
ficam atribuidas a CONTRATANTE.
6.1.12. Os pagamentos poderSo ser suspensos por inadimplemento contratual ou infragSo
legal, uma vez comunicado ao contratado, at6 que este cumpra integralmente a condigSo
contratual ou legal infringida.
6.
Em caso de mora da contratante na realizagSo do pagamento, incidiri correg6o
monet6ria com base nos fndices oficiais de inflagdo, a ser calculada entre a data do
vencimento da obrigagdo 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
Administragao dos Portos de Paranagu6 e Antonina - APPA.

fretes. alugu6is. materiais

1.13.

CLAUSULA S€TIMA DA DoTAcAo oRGAMENTARIA
7.1. O recurso financeiro para atendimento ao disposto na Cl6usula Primeira ser6 por meio das
Dotag6es Orgament6rias no 7781.333.984 e 7781,333.921.
CLAUSULA OITAVA - GARANTIA
8.1. O Termo de Refer€ncia n6o prev€ Garantia de Execug6o por parte da CONTRATADA.
CLAUSULA NoNA Do PRAzo DE ExEcUcAo E DE VIGENGn
O prazo para execugdo dos servigos objeto do contrato ser6 de at612 (doze) meses, seguindo

9.1.

o cronograma apresentado ao Termo de Refer6ncia, contados do efetivo recebimento da Ordem
de Servigo a ser emitida pela APPA, podendo ser prorrogado, a critdrio da APPA, e anu$ncia da

Contratada, nos Termos da Lei no 13.303/2016 e do Regulamento de Licitagoes e Contratos da

APPA.

9.2. A vigdncia

do contrato ter6 inicio a partir da assinatura do contrato pela CONTRATADA, e
perdurar6 at€ 180 (cento e oitenta) dias ap6s findo o prazo estabelecido para a execuglo dos
servigos conforme previsto nos itens acima.

CLAUSULA D€CITIA DO LOCAL DE EXECUCAO
10.1. A execugSo do objeto contratado ocorrer6 no municipio de Paranagu6/PR, Av. Ayrton Senna da
Silva, N0mero 161, Bairro D. Pedro ll, CEp: 83.203-800.
CLAUSULA D€CIMA PRIMEIRA DO RECEBIMENTO OO OBJETO

11.1. Executado o contrato o seu objeto ser6 recebido, conforme eCtabelecido no Termo de Referencia
na seguinte forma:

11.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da conformidade do material / servigos
com as especificag6es contratuais, por interm6dio do responsdvel por seu acompanhamehto
e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em at6 1S (quinze) dias
da comunicag6o escrita da CONTRATADA, com duragAo mAxima de 90 (noventa)dias.
11.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao e a
verificagdo da qualidade, quantidade e conformidade do material com a proposia, que
comprove a adequagio do objeto aos termog contratuais.

11'2. Os responsdveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagio anterior ao termo de
recebimento provis6rio ou definitivo sempre que os produtos/materiais e/ou servigos nio
apresentarem condig6es de aceitagdo. O termo de notificagdo dever6 caracterizar os vfcios,
defeitos e incorreg6es constatados e determinat ptazo para
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11.3. A CONTRATADA 6 obrigada a reparar, corrigir, 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;

o

prazo fixado, os respons6veis procederSo nova verificagao objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando os produtos apresentarem perfeitas condig6es.

11.4. Deconado

11.5. O recebimento provisorio ou definitivo n6o exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pelo

objeto, bem como n5o a exime da responsabilidade 6tico-profissional pela perfeita execug6o do
contrato.

11.6.

Os termos de recebimento constituem atos administrativos anul6veis nas hip6teses de erro ou
ignorincia, dolo, coa96o, simulagao, fraude, incapacidade dos agentes pubticbs, impossibitidade
jurtdica ou ilicitude.

g!4usuLA pEqruA.sEquNpA pAs oBRtcACoES pA CONTRATANTE

12.1. As obrigag6es da CONTRATANTE s5o aquelas previstai no EditalJto Termo de Referencia, no
Regulamento de Licitagoes e Contratos da APPA e no Processo Administrativo e seus anexos.
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 e CONTRATADA as penalidades legais e contratuais.
12.5. Prestar informagoes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
12.7. Permitir o acesso dos funciondrios da CONTRATADA para fornecimento dos produtos, desde
gue devidamente identificados, bem como munidos dos respectivos EPI's e com o Certificado de

Participagio da Integrag6o.

12.8. Realizar a IntegragSo dos funcion6rios

da CONTRATADA de modo a cumprir as normativas

relativas d Seguranga e Sa0de do Trabalhador.

12.9. Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas em relagdo ao objeto do
contrato, determinando o prazo para sua corregSo.

l2-lO.Recusar os produtos que forem apresentados em desacordo com as normas t€cnicas
especificas.

l2-ll.Promover a publicagdo do extrato do presente contrato e de seus eventuais aditamentos no
Didrio Oficialdo Estado do Parand e em sitio eletr6nico da CONTRATANTE, at6 o d6cimo dia
0til do m€s subseguente d contratagdo.

12.12.A CONTRATANTE n5o responder6 por quaisquer compromissos assumidos pela contratada
com terceiros, ainda que vinculados d execugSo do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorr6ncia de ato da Contratada, de seus
empregados,
prepostos ou subordinad"r
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13.1. As obrigag6es da CONTRATADA s6o aquelas previstas no Edital, no Termo de Refer€ncia, 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
licitagSo.

13.3. Arcar com qualquer prgulzo causado A Administrag6o ou a terceiros por seus empregados
durante a execugSo do objeto.

13.4. Fornecimento de todo o material, mio de obra, ferramentas, insumos e EPI's necess6rios para
a execug€o do contrato, obedecendo as especificagOes contidas no Edital, no Termo de
Refer6ncia 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 especificag6es contidas no Termo de
Refer6ncia e demais elementos que integram o Processo Administrativo.

13.7. Ser respons6vel em relagSo aos seus empregados por todas as despesas decorrentes da
execugSo do objeto desta licitagdo, tais como, mas n6o exclusivamente:
13.7

.1. sal5rios;

13.7.2.
13.7.3.
13.7.4,
13.7.5"
13.7.6.
13.7.7.
13.7.8.

seguros de acidentes;

taxas, impostos e contribuig6es;
indenizag6es;

vales refeigSo,
vales transporte;
seguro e assist€ncia mddica quando estabelecida na Convengdo Coletiva do Trabalho;

outras que por ventura venham a ser exigidas pelo Governo ou ConvengSo Coletiva de
Trabalho.

13.8. Apresentar os documentos fiscais dos produtos fornecidos em conformidade com a legislag5o
vigente.

13.9. Manter durante a vig€ncia do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, as
condig6es de habilitagSo e qualificagSo exigidas no Edital e Termo de Refer6ncia, inclusive de
apresentar, ao setor de liberagao de faturas e como condigao de pagamento, os documentos
necess6rios.

13.10.Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigag6es no prazo estabelecido pelo fiscal
do contrato.

13.1{.Reparar, corrigir, remover ou substituir, is suas expensas, no total ou em parte, os itens em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregOes resultantes da execugio do objeto.
l3.12.Comunicar imediatamente d ftscalizagSo do Contrato qualquer anormalidade verificada, incl
de ordem funcional. que atente contra o adequado cumpnmento deste contrato, para que
adotadas as provid6ncias necessdrias.
13.13.Atender prontamente a quaisguer exig6ncias da fiscalizagdo inerentes ao objeto do Contrato.
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l3.l4.Responsabilizar-se por quaisquer danos causados no patrim6nio da CONTRATANTE ou de
terceiros devido d incorreta execugdo do objeto

13.15'Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infrag6o, seja qual for, desde que praticada por
seus empregados quando da execugdo do objeto.

13.15.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 missio de garantir a adequada
execuggo do contrato, fornecendo os necess6rios meios de comunicagSo com os mesmos.
13.17-Fomecer

ii CONTRATANTE, no minimo, um ndmero de telefone fixo, um numero de telefone

m6vel e um enderego de e-mail, objetivando a comunicagSo r6pida no que se refere d execugSo
do presente contrato.

13.l8.Apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos
empregados e o recolhimento dos encargos sociais.

13'19.Aceitar, nas mesmas condigOes contratuais, os acr6scimos ou supress6es at6 o limite imposto
pela Lei 13'303116, de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato nas obras,
servigos ou compras e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acrdscimos.
13.20'Executar o objeto dentro das especificagOes e/ou condig6es constantes da propostia vencedora,
bem como do Termo de Refer6ncia e seus Anexos, devendo ser imediatamint6 refeitos aqueles
que a juizo da CONTRATANTE, ndo forem julgados em condig6es satisfat6rias, sem que
caiba
qualquer acr6scimo no prego contratado, ainda que em decorrOncia se torne necessario
ampliar
o hordrio da prestagio de servigos ou prorrogar o prazo de execugSo do contrato.

13.2{.Executar diretamente o Contrato, sem subcontratagdes ou transferencia de responsabilidades,

salvo quando devidamente justificado e ap6s expressa e formal autorizagao oa CbrufnnTANTE:

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

l3.23.Comunicar por escrito aos fiscais

do contrato indicados pela CONTRATANTE

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

qualquer

13.Z4.observar as normas legais de seguranga a que esta sujeita a atividade pertinente e que
envotva
toda e qualquer parte da execugio do objeto.

13.25.Cumprir com todas as obrigagdes elencadas no Edital, no Termo de Refer€ncia e nos
demais
documentos que integram o Processo Administrativo.

13'26-Cumprir e lazer cumprir todos os termos do C6digo oe Etica e Disciplina da CONTMTANTE.

l3.27-Comparecer pessoalmente

d sede administrativa da CONTRATANTE

contratos e eventuais aditivos contratuais, quando solicitado.

para assinatura de

14.1. Os servigos ora contratados serao tiscatizados e acompanhados por um fiscal designado pela
APPA, o qual terd a seu encargo:
14.1.1. Assegurar-se, que a contratagSo a ser procedida atenda ao interessee da APPA,
AppA, sobretp{o
sobretu{o

da Ayrton senna
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quanto aos valores praticados, informando de imediato eventual desvantagem percebida;
14.1.2. Zelar pelos demais atos relativos ao cumprimento das obrigag6ei conkatualmente
assumidas, e tamb6m, pela aplicag6o de eventuais penaliOa-des decorrentes do
descumprimento de cldusulas contratuais, para que sejam tomadas provid6ncias de acordo;
14-1.3. comunicar, oficialmente, a APPA, quaisquer fitnas bcorridas, consideradas de natureza
grave cometida peta CONTRATADA;
141.4. Atestar, no verso das notas fiscais/faturas apresentadas pela CONTRATADA, a
efetiva
realizagSo dos servigos;
14.1.5. Encaminhar a nota fiscal/fatura, ap6s seu devido ateste, ao setor competente, para
contabilizagSo e liberagao do pagamento.

11'2' A fislalizagSo ser6 exercida no interesse da APPA e nio exclui nem reduz a responsabilidade
da CoNTRATADA,, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidadei, e, na
sua
ocon€ncia, nio implica corresponsabilidade do Poder priutico ou ce seis agentes prepostos.
e
14'3' A fiscalizaqao do contrato verificar6 se a GoNTRATADA est6 executando
o objeto do presente
de acordo com as exigdncias do Editral e seus Anexos, devendo observar:
Estando sua execug6o em conformidade, os documentos de cobranga
deverio ser atestados
pela fiscalizagSo do contrato e enviados ao setor responsavel para
o devido pajamento;

14'3'1

'

14'3'2' Em caso de

ndo^ con{ormidade, sera lavrado Tenno circunstanciado
de Recula, que ser6
encaminhado a CONTRATADA para adog5o das providdncias que se fizerem
necesserias.

143'

Quaisquer exigAncias da flscalizagdo inerentes ao objeto do contrato deverao
ser prontamente
atendidas peta CONTRATADA

14'5' A GONTRATANTE se reserva o direito cte rejeitar o objeto, se em
desacordo com os termos do
Termo de
Referdncia.

15.l.onaocumprimentooa@ensejar6aap|icag6odasseguintespena|idades
administrativas:

'15.1.1. Das sang6es:
15.1.1.1. Advert€ncia;

15.1.1.2. Mutta;
15'

1'

1'3. Suspensao- tempordria de participagao em licitageo e impedimento
de contratar com
a Administragdo, por prazo

n6o superior a 02 (dois)'Jnos e
15'1 1 4' DeclaragSo de inidoneidaoe paia licitar ou iontrltarcom
a AdministragSo publica, por
prazo nio superior a 05 (cinco) anos.
'15'1'1'41. As sang6es previstas nas alfneas "a", "c"
e "d" do item anterior poder6o ser
aplicadas ao contratado, cumulativamente com a multa.
15'1'1 4'2' A multa, de 1o/o (um por
o vator do
99nto) at6 30o/o (trinta por cento) sobre
-erecugao
faturamento mensal, serd aplicada
por atrasb injultificado na
dos
contratos de prestiagdo
de servigos continuados.

15'1'1'4'3',A multa, de 0,1%o (zero yirgula um porle"i.l
at62}%(vinte porcento)sobre
o valor totaldo contrato, serd aplicada no caso cie inexecuga;ioi;
; parciat do

contrato.
15.1.1.4.4. A suspensao temporaria

de participagao em licitagao e impedimento de
contratar com a AdministragSo, peto prazode OZ
lOoi-)'-nos, serd aplicada
participante que:

15.1.1 5. Recusar-se injustificadamente.

ap6s ser considerado adjudicat6rio,

a assinar o
contrato e/ou a ata de registro de pregos, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabebCido pela

dn

^vrtoo

s€nm da sirvr,

l6l
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Nlo mantiver sua proposta;
15.1 1.7. Abandonar a execugSo do contrato,
15.1.1 .8. Incorrer em inexecugdo contratual.
15.1 . 1 .9. A declaragSo de inidoneidade para licitar com a Administragio Pr.rblica, pelo prazo de
at6 05 (cinco) anos, ser6 aplicada a quem:
15.1.1 .9.1 . Fizer declaragSo falsa na fase de habilitagdo;
15.1.1 .9.2. Apresentar documento falso;
15.1.1.9.3. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagSo 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 relagSo contratual, comprovada em procedimento
especlfico;
15.1 ,1.9.6. Tenha sofrido condenagSo 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 Administraqio, em
virtude de atos ilicitos praticados, em especial infrag6es A ordem economica
definidos na Lei Federal n. 8159/91;
15.1.1.9.8. Tenha sofrido condenagio definitiva por ato de improbidade administrativa,
na forma da lei.
15,1.1.10. A autoridade mdxima do 6196o ou entidade 6 a autoridade competente para
impor a suspensSo tempor6ria de participagio em licitagdo e impedimento de contratar
com a AdministragSo, bem como a declaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a AdministragSo Ptiblica.
15.1.1 .6.

15.1.1.11"

Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensSo do direito de contratar

com a Administragio ou da declaragio de inidoneidade:

15.1.1.11.1. As pessoas fisicas que constitulram a pessoa juridica, as quais
permanecem impedidas de licitar com a Administraga0 publica enquanto

perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa
jurfdica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como s6cios;
15.1.1.11.2. As pessoas jurldicas que tenham s6cios comuns com as oessoas
fieicas referidas no inciso anterior.
15.2- 'fodas as penalidades descritas neste contrato somente serSo efetivamente aplicadas ap6s
instauragEo de regular processo administrativo com o exerclcio da ampla defesa e o cumprimento
do principio constitucional do contradit6rio.
15.3. Ap6s deciseo definitiva_profelda no processo administrativo, as multas aplicadas deverio ser
recolhidas 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 ocasiSo do pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.

n

15.4. Nos casos neo previstos neste contrato e no instrumento convocatorio, inclusive sobre o
procedimento de aplicagdo das sang6es administrativas, dever6o ser observados,
de forma

8666/1993
de licitantes do Estado.

subsidiaria, as disposigdes da Lei Estadual no 15608/2007 e Lei no

15.5. Quaisquer penalidades aplicadas serSo transcritas no cadastro
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16.1. A inexe.cugio total ou parcial do contrato poderd ensejar a sua rescisio, com as consequ0n.i"\

16.2. Constituem motivo para rescis6o do contrato:
o nio-cumprimento de cliusulas contratuais, especificagoes, projetos ou prazos;
19 ? 1
16.2'2. o cumprimento irregular de cl6usulas contratuaii, especificagdes, proletoi
e ptar
da ,1yrt6n genna de silva,
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16.2.3. a

lentideo

impossibilidade

estipulados;

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

16.2.4. o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;
16-2'5' a paralisagSo da obra, do servigo ou do iornecimento, sem justa causa e pr6via
comunicagio d Administraq6o;
16-2.6. a alteragSo subjetiva da execugio da CoNTRATADA, mediante:

16.2.6.1.

a subcontratagSo parcial do seu objeto, a cessao ou transferancia, total ou
parcial, a quem nio atenda is condig6es de habilitagdo e sem previa autorizag6o
da

CONTRATANTE;

16.2.6.2.

a.fus5o, cis5o, incorporagao, ou associag5o da CONTRATADA com outrem,

n6o admitidas no edital e no contrato;

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 execugAo, anotadas eh registro pr6prio;
16-2.9. a decretagdo de falOncia ou a insiauragdo de in6olv6ncia civil;

16.2.10. a dissolugSo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
16.2'11' a alteragSo social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prgudique a execugio do contrato,
16.2.12. as raz6es de interesse priblico, de alta relevdncia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela m6xima autoridade da CoNTRATAiiTE e exaradas n6 pro""sso
administrativo a que se refere o contrato;
16.2.13' a supressSo unilateral, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando
modificagSo do valor inicial do contrato al6m do limite permitido pela t-ei n. lS.gogltO;

16'2.14. a

suspens6o de sua execugSo, por ordem escrita oa cbrutneTANia, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de catamidade prSblica, gr*Jpenurbagao
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que to-talizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de'indenizag6es pelas
sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizag6es
mobilizagoei e 'outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pelasuspensdo do
cumprimento
das obrigagOes.assumidas ate que seja normarizada a situag60;
16-2.15. o atraso superior a 90 (noventa) di-as dos pagamentos devidos peta
CONTRATANTE
decorrentes do fornecimento, ou parcelas 'de!tes, j6 recebidosi salvo em
caso de

e

calamidade publica, grave perturbagio

da ordem interna ou guerra, assegurado

d

CoNTRATADA.o direito de optar pela suspensSo do cumprimento Je suas
oorltagoes ate
que seja normalizada a situagdo;
16'2'16' a nao liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de 6rea, tocalou
objeto para o recebimento
do objeto/produtos nos prazos contratuais:
16'2'17' a ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da
execugao do contratoi

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

16'2'19' odescumprimento da proibigSo de trabalho-noturno, p"iigo.o ou
insalubre a menores de 1g
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 1G (dezesseis)
anos, salvo na condigio
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
16'2'20 a superveni€ncia da declarag6o'de inidoneidade para licitar
e contratar com a
Administra96o;
perecimento
16'2'21' o
do objeto contratual, tornando imposslvel o prosseguimento
da execugdo da

avenga;
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fraudado licitag5o p0blica ou contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou

irregular, pessoa juridica para participar de licitagSo priblica ou celebrar contrato
administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagOes ou prorrogag6es de contratos celebrados com a administraggo publica, sem
autonzag5o em lei, no ato convocatdrio da licitagio p0blica ou nos respectivos instrumentos
contratuais; ter manipulado ou fraudado o equillbrio economico-financeiro dos contratos
celebrados com a adminisffagio p0blica; ter dificultado atividade de investigagio ou
fiscalizag6o de 6rg5os, entidades ou agentes p0blicos, ou ter intervindo em sua aiuagio,
inclusive no dmbito das ag€ncias reguladoras e dos 6rg5os de fiscalizagio.

16,3. A rescisSo do contrato poder6 ser:
16.3.1. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
16.3.2. amig6vel, por acordo entre as partes, reduzida a termo
desde que haja conveniOncia para a CONTRATANTE:
16.3.3. judicial, nos termos da legistagdo.

15.4.

no processo de contratagio,

A rescisio 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 rc.i.ZO,
podendo ser suscitada 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 ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, ser6 esta ressarcida
dos prejufzos que houver softido, regularmente comprovados, e no caso do contratado teri este
ainda direito a:

16.5.1.

devolugio da garantia;

16 q

pagamentos devidos pela execugio do contrato at6 a data da rescisio;
pagamento do custo da desmobilizagdo.

2

16.5.3.

16.6' A rescisSo por ato unilateral da CONTRATANTE acareta as seguintes consequ€ncias, sem
prejuizo das demais sang6es previstas em lei, neste Contrato ou no Regulamento de Licitag6es
e Contratos da APPA:
16.6.1. assungio imediata do objeto contratado, pela CONTRATANTE, no estado e locatem
que se encontrar;
16.6.2. execug_Ao da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejulzos sofridos
pela CONTRATANTE;

16.7- Na hip6tese de insufici€ncia da garantia contratual, a retengSo dos cr€ditos decorrentes do
contrato at6 o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

g!-auguLA.pEcmA SETTMA - pAS ALTERACoES
17.1. Este Contrato poder6 ser alterado na torrna Ao disposto no art. 81 da Lei n. 13.303/16 e
Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA, sempre por meio de Termo Aditivo.

no

17.2. E vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz
de Riscos, como de responsabilidade da contratada.

glau$,uLA pEctMA otTAvA - MATRTZ pE RTSCOS
18.1- Na hip6tese de ocorr6ncia de um dos evenios listados na Matriz de Risco,
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18.1.1. detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorr€ncia e
18.1.2.
18.1

3.

18.1.4.
18.1.5.

sua
durag6o estimada;
as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagSo 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 obrigagoes contratuais que n6o foram cumpridas ou que ndo ir6o ser cumpridas em raz6o
do evento;
outras informag6es relevantes

18.2. A CONTRATANTE decidir6 quanto ao ocorrido ou poder6 solicitar esclarecimentos adicionais d
CONTRATADA. Em sua decis6o, a CONTRATANTE poder6 isentar temporariamente a

CONTRATADA do cumprimento das obrigag6es contratuais afetadas pelo subitem 14,1.
exclui a possibilidade de aplicagdo das sangOes previstas na
ClAusula D€cima Primeira.

18.2.1. A concessdo de isengSo n6o

1S.3. O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste
Contrato que afetem o cumprimento das obrigag6es contratuais, com responsabilidade indicada
exclusivamente a CONTRATADA, n3o dard ensejo a recomposigio do equilibrio econOmico
financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

18.4. As obrigag6es contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverSo ser
comunicadas pelas partes em at6 10 (dez) dias, contados da data da ocorr€ncia do evento.

18.4.1. as partes deverSo acordar a forma e o prazo para resolugSo do ocorrido;
18.4.2. as partes ndo serao consideradas inadimplentes em raz6o do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do prf ncipe ou forqa maior;

18.4.3. avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirio quanto

a

recomposigSo do equilibrio econ6mico financeiro do Contrato, salvo se as consequdncias
do evento sejam cobertas por Seguro, se houver;

18.4.4. o Contrato poderd ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar
os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengao do contrato se tomar impossivel
ou invidvel nas condig6es existentes ou 6 excessivamente onerosa;

18.4.5. as partes se comprometem a empregar todas as medidas e a96es necess6rias a fim

de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for9a maior;

18.5. Os fatos imprevisiveis, ou previstveis, por6m de consequ6ncias incalcul6veis, retardadores ou
impeditivos da execug6o do contrato, n6o previstos na Matriz de Riscos, ser6o decididos
mediante acordo entre as partes, no que diz respeito d recomposigto do equillbrio econ0mico
financeiro do contrato.

18.6. A Matriz de Risco foi dispensada pelo Termo de Referdncia como mostra o ltem no 19.
GLAUSULA DECIIIA NONA ANTICORRUPCAO
19.1, Para a execugao deste Contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,
tanto por conta pr6pria quanto atravOs de outrem, qualquer pagamento, doagio, compensag6o^,
vantagens financeiras ou n5o financeiras ou beneflcios de qualquer esp6cie que con
pr6tica ilegalou de corrupg6o sob as leis de qualquer pals, seja de forma direta ou indireta
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20.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato n6o previsto neste instrumento, os
chamados casos omissos, estes deverao ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto
deste instrumento, a legislagSo e demais normas reguladoras da mat6ria, em especial a Lei no
13.303/2016, o Regulamento lntemo de Licitag6es e Contratos da APPA e, quando for o caso,
supletivamente, os principios e normas gerais sobre licitag6es e contratos administrativos, al6m
dos princlpios da Teoria Geral dos Contratos e as disposig6es do Direito Privado.

CLAUSULA VIGFSMA PRIMEIRA DO FORO

21.1. O Foro para dirimir as d0vidas que venham a ser suscitadas na aplicagdo do presente
instrumento, 6 o da Comarca de Paranagua - PR, fazendo, As partes, ren0ncia expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que seja,
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 depend€ncias da CONTRATANTE, com registro de
seu extrato.

Assim, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor, na presenga das testemunhas abaixo.
nagud, 31 de julho de 2O20.

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE DA APPA

ANDRE LU|z PIOLI BERNASCKI
OR EMPRESARIAL DA APPA
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