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CoNTRATO QUE ENTRE St CELEBRAM A ADM|N|STRA9AO DOS PORTOS

DE PARANAGUA E ANTONINA.APPA E INSTITUTO BRASILEIRO DE
GOVERNAN9A CORPORATTVA - |BGC, TENDO COMO OBJETO A
CoNTRATAQAO DE EMPRESA ESPEC|AL|ZADA, PARA APL|CAR CURSO,
NA MODALTDADE EAD (ENS|NO A D|STANC|A) EM PLATAFORMA DtctTAL,
COM CARGA HORARIATOTAL DE 4OH, AOS MEMBROS DO CONSELHO DE

ADMIN|STRA9AO, DA D|RETOR|A EXECUTTVA E DEMATS TNTEGRANTES
DA GOVERNAN9A DESTA AUTORTDADE PORTUARIA, TOTALTZANDO 31
(TRTNTA E UM) PART|C|PANTES.

PARANAGUA

e

Aos 12 dias do mes de agosto de2020, a ADM|N|STRA9AO DOS PORTOS DE

NTON|NA-APPA, constitulda sob a forma de empresi pribtica, vincutada d
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOG|STICA, estabetecida em Paranagud PR, Avenida Ayrton Senna da Silva, n'161, Bairro Dom Pedro ll, inscrita no CNpJ/MF n"

79.621.439/0001-91, representada neste ato pelo Diretor Presidente LU|Z FERNANDO GARCTA DA
SfLVA, C6dula de ldentidade no 44.332.331-8/SP e CPF/MF no 329.602.648-78, e pelo seu Diretor
Administrativo e Financeiro DANIEL ROMANOWSKI, portador da C6dula de ldentidade RG. no
7.721.892-0 SESP e CPFiMF no 035.792.089-93, decorrente do Processo Administrativo protocolo no
16'709.690-5, Dispensa de LicitagSo no.1246012020-APPA, devidamente autorizado peto Diretor

Presidente da APPA, em 03

de agosto de 2020, doravante denominada CONTRATANTE,

e

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANQA CORPORATIVA - IBGC, estabelecida em Sdo Pauto9l:lygliO" das Na96es Unidas, No 12551, Bairro Cidade Mong6es, CEP: 04.578-903, Fone: (11)
31_85-4200 e (11) 3185a235, inscrita no CNPJ/MF no 01.082.331/0b01-80, representada neste ato pela
Sra. ADRIANE CRISTINA DOS SANTOS DE ALMEIDA, C6dula de ldentidade no.286.215.16SSpiSp

e

CPF no. 250.004.398-30

e

pelo Sro. REGINALDO RlClOLl, c6dula de identidade

no.

17.464-582|SSP/SP, doravante denominada de CONTRATADA ajustam entre si o presente Contrato,
qual reger-se-6 pelas normas da Leis Federais ns. 13.303/2016, do Regulamento de Licitag6es e
9
Contratos da APPA, do C6digo de Etica da APPA, das legislag6es pertinentes e seguintes ct5usulas:

t\

cLAusuLA

1-1.

PRTMETRA

po

oBJETo

#

Constitui objeto deste ContratagSo de empresa especializad a, para aplicar curso, na modafi{{de
EAD (ensino a distdncia) em plataforma digital, com carga horiria total de 40h, aos membros do
Conselho de AdministragSo, da Diretoria Executiva e demais integrantes da 6ovemanga desta

Autoridade Portudria, totalizando 31 (hinta

e um) participantes sobre: aprimoramento em
Governanga e Mercado de Capitais para Administradoies e Conselheiros de Estatais, versando
sobre prSticas de Compliance, integridade e govemanga, bem como sobre legislagdo societ6ria

e de mercado de capitais, divulgagdo de informag6es, controle intemo, c6digo de conduta e a
Lei n" 12.846, de 1" de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgdo).

9lAuguLASEGUNPAp
2.1.FazempartedesteContrato,inoepenoe@o,oTermodeRefer6ncia,
incluindo seus Anexos, e demais elementos constantes do processo administrativo no
LEAPRoPOSTA

16.709.690-5 e seus anexos.
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CLAUSULA TERCEIRA

-

DE C0NTRATOS

REGIME EXECUCAO

3.1. A execugSo do objeto deste contrato

seri realizada nos termos

e especificag6es contidas no Termo

de Refer6ncia e anexos, e demais elementos contidos no processo administrativo no 16.709.6905.

3.1.1. Os documentos referidos na presente cl6usula s6o

considerados suficientes para, em
complemento a este contrato, definir sua intengao e, desta forma, reger sua execugdo dentro
do mais alto padr6o da t6cnica atual.

CLAUSULA QUARTA DO PRECO

4.1. A CONTRATADA receber6 pela execugSo total do objeto deste Contrato a import6ncia de R$
62.000,00 (Sessenta e dois mil reais).

4.2.

No prego contratado, estSo incluidas todas as despesas deconentes de licengas, taxas de
qualquer natureza e impostos, assim comofretes, embalagens, mdo de obra, despesas de ordem
trabalhistas, previdenci6rias e outras que sejam necess6rias a perfeita execugSo deste contrato.

4.3.

Todas e quaisquer obrigag6es fiscais ou trabalhistas, sejam federais, estaduais e/ou municipais
que incidam ou venham a incidir sobre este contrato, na sua aplicagSo ou nos servigos
conespondentes, constituem 6nus exclusivo da CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA Do REAJUSTE
5.1. O reajuste n6o seri aplicado ao presente Contrato.

cLAusuLA selcrA po

\-

pAGAMENTo

AX

tuadope|aAPPA,emat630(trinta)diasdaapresentag5oG/\.
nota fiscal/fatura ou recibo emitida pela contratada, conferida e certificada pelos fiscais do
contrato.

6.1.1.O pagamento do valor do objeto ser6 efetuado mediante a apresentagSo da respectiva nota
fiscalffatura eletrOnica, atrav6s de cr6dito em conta conente banc6ria em at6 30 (trinta) dias
da emiss6o, recebimento, aceitagSo e certificagSo da Nota Fiscal/Fatura Eletr6nica emitida
pela contratada.

6.1.2. Constatando-se irregularidades na documentagSo apresentada pela CONTMTADA, a
CONTRATANTE devolverA afatura para as devidas corregOes.
6.1.3. Ocorrendo a devolugSo da fatura, considerar-se-6 como ndo apresentada para efeitos de
pagamento e atendimento ds condig6es contratuais.
6.1.4. O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal dever6 ser o mesmo indicado na proposta, sob pena
de n6o ser efetuado o pagamento.
6.1.5. Os pagamentos serdo 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 prestag?o
dos servigo(s) contratado(s), a APPA poder6 reter os pagamentos sem qualquer 6nus.
6.1.7. O descumprimento das condig6es do item acima acanetar6 a postergagSo do pagamento
por tantos dias quantos conesponderem 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 contratado.
A ,

fil[yc"
y
11 \v
n
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6.1.9.

A criagSo, extingSo ou alteragSo de tributos ou encargos legais ap6s a assinatura

do

contrato de comprovada repercussao sobre os pregos contratuais, poderSo resultar em
acr6scimo ou diminuigdo dos pregos, conforme cada caso.
6.1.10. Os documentos de cobranga apresentados pelo contratado serSo pagos deduzidas as
import6ncias 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
as despesas diretas e indiretas oriundas da execugSo dos servigos, sejam elas provenientes

da remuneragSo dos servigos dos profissionais, encargos trabalhistas e previdenci5rios,
impostos, taxas e contribuig6es, insumos, deslocamento, diSrias, estadas, despesas com
viagem e locomogSo, transportes, fretes, alugu6is, materiais e equipamentos, enfim,
qualquer despesa relativa a esta contratagSo, ndo cabendo qualquer outra.

.12.

Os pagamentos poderdo ser suspensos por inadimplemento contratual ou infragdo
legal, uma vez comunicado ao contratado, at6 que este cumpra integralmente a condigSo
contratual ou legal infringida.
6.1.13. Em caso de mora da contratante na realizag6o do pagamento, incidir5 corregSo
monet6ria com base nos indices oficiais de inflagEo, a ser calculada entre a data do
vencimento da obrigagdo e a data em que ocorer o efetivo pagamento, em conson6ncia
6.1

com a Lei Federal no 13.303/16, e no Regulamento de Licitag6es
Administra€o dos Portos de Paranagu5 e Antonina - APPA.

e Contratos

da

6.1.14.

Para os fins de processamento do pagamento, a empresa dever6 apresentar CertidSo
Negativa de D6bitos Tribut6rios - CND da Fazenda P0blica Estadual, Federal, Municipal,
INSS, FGTS e CNDT.

clAusull

sEnma

ol ooracAo oncnuenrAnn

financeiro para atendimento ao disposto na Cl6usula Primeira ser6 por meio da
Dotagao Orgamentiria no 7781.333.921 .

7.1. O recurso

CLAUSULA OITAVA. GARANTIA
8.1. A garantia de execugdo contratual, n5o foi exigida pela CONTRATANTE.

clAusula nona oo pnnzo oe execucAo e oe ucElcta

gl.

O prazo para execugSo dos servigos objeto do contrato ser6 de 3 (tr6s) meses contados do
efetivo recebimento da Ordem de Servigo a ser emitida pela APPA, podendo ser pronogado, 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.

ter6 inicio a partir da assinatura do contrato pela CONTRATADA, e
perdurar6 at6 180 (cento e oitenta) dias ap6s findo o prazo estabelecido para a execugdo dos
servigos conforme previsto nos itens acima.

9.2. A vig6ncia do contrato

clAusule oEcrml oo l-ocll oe execucAo

10.1. O servigo ser6 executado em uma plataforma digital, na modalidade EAD (ensino a distdncia).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. Executado o contrato o seu objeto ser6 recebido, conforme estabelecido no Termo de

@
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1'1.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da conformidade do material / servigos
com as especificag6es contratuais, por interm6dio do respons6vel por seu acompanhamento
e fiscalizagSo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em at6 15 (quinze) dias
da comunicagSo escrita da CONTRATADA, com duragSo m6xima de 90 (noventa) dias.
11.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissSo 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
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

a

proposta, que

11.2. Os respons6veis pelo recebimento deverSo lavrar termo de notificagSo anterior ao termo de
recebimento provis6rio ou definitivo sempre que os produtos/materiais e/ou servigos n5o
apresentarem condig6es de aceitagSo. O termo de notificagSo dever6 caracterizar os vicios,
defeitos e incorreg6es constatados e determinar prazo para saneamento.

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

o

prazo fixado, os respons5veis procederSo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente ser6 lavrado quando os produtos apresentarem perfeitas condig6es.

11.4. Decorrido

11.5. O recebimento provis6rio ou definitivo n5o excluia responsabilidade civilda CONTRATADA pelo
objeto, bem como n5o a exime da responsabilidade 6tico-profissional pela perfeita execugSo do
contrato.

11.6. 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.

clAusull oEctiie seeuNon

oas oeRrclc6es

ol coNrRArff{re

12.1. As obrigag6es da CONTRATANTE s5o aquelas previstas no Edital, no Termo de Refer6ncia, po
Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA e no Processo Administrativo e seus anexd\
bem como as dispostas

abaixo.

12.2. Receber o objeto no prazo e condigSes estabelecidas no Edital e seus anexos.

1()\
/

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 CONTRATADA as penalidades legais e contratuais.

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

12.8. Realizar a IntegragSo dos funciondrrios da CONTRATADA de modo a
relativas d Seguranga e Sa0de do Trabalhadoh

h

Avenida Ayrtor Senna da Silva, 161 | D. Pedro ll I Par.nagui/PR I CEp 8i1203-800 | 41 3420.1369 | 41 3420-1123

@
G'

Oo*r,gn Envelope lD: 1 6F26BAE-D5EE4E70-B3E3-DCE1 EE66EOM

,
PORTOS '
_-_
Wir6'ia{ihr*rA FARANA
rr-i:.t

GOVERNO DO IsTADO
.ADF{tNrSTRtgAg DOs pORTOS DE pARANAGUA g ATttTONtNA
DE

FL.

coNT.

DIRETORIAJURIDICA

sr$o

LtvRo

No

039

No 1265
No

085-2020

coNTRATos

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

12.10.Recusar

os

produtos que forem apresentados em desacordo com

as

normas t6cnicas

especificas.

l2.ll.Promover a publicagSo do extrato do presente contrato e de seus eventuais aditamentos no
Di6rio Oficial do Estado do Paran6 e em sitio eletr6nico da CONTRATANTE, at6 o d6cimo dia
0tildo mds subsequente d contratagSo.
12.12.A CONTRATANTE n6o responderA por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados i 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 subordinados.

ctAusula oEcrila reRcerRa ols oenrcac6es ol coirtRAtADl
13.1. As obrigag6es da CONTRATADA sdo 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 prejuizo causado d AdministragSo ou a terceiros por seus empregados
durante a execugSo do objeto.

13.4. Fornecimento de todo o material, m6o de obra, ferramentas, insumos e EPI's necess6rios para
a execugSo do contrato, obedecendo as especificag6es contidas no Edital, no Termo de
Refer6ncia e no Processo

13.5.

Administrativo.

Manter firme sua proposta durante o seu prazo de

validade.

\.
a)
-Yr/

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 relagdo aos seus empregados por todas as despesas deconentes da
execugSo do objeto desta licitagSo, tais como, mas ndo exclusivamente:
13.7.'1. sal6rios;
13.7.2. seguros de acidentes;
13.7.3. taxas, impostos e contribuig6es;
13.7.4. indenizag6es;

13.7.5. vales refeigSo;
13.7.6. vales transporte;

Trabalho.
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13.8. Apresentar os documentos fiscais dos produtos fomecidos em conformidade com a legislagSo
vigente.

13.9. Manter durante a vig6ncia 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 liberagSo de faturas e como condigSo de pagamento, os documentos
necess6rios.

l3.l0.Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigag6es no prazo estabelecido pelo fiscal
do contrato.

is suas expensas, no total ou em parte, os itens em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es resultantes da execug6o do objeto.

13.11. Reparar, corrigir, remover ou substituir,

l3.l2.Comunicar imediatamente d fiscalizagSo do Contrato qualquer anormalidade verificada, inclusive
de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento deste contrato, para que sejam
adotadas as provid6ncias necess6rias.

13.13.Atender prontamente a quaisquer exig6ncias da fiscalizagSo inerentes ao objeto do Contrato.

l3.l4.Responsabilizar-se por quaisquer danos causados no patrimOnio da CONTRATANTE ou de
terceiros devido d incorreta execugSo do objeto.
13.{S.Arcar com as despesas deconentes de qualquer infragSo, seja qualfor, desde que praticada por
seus empregados quando da execugSo do objeto.
13.16.Nomear, em at6 05 (cinco) dias 0teis ap6s a assinatura do contrato, um respons6vel/preposto
pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missSo de garantir a adequada
execugSo do contrato, fomecendo os necessSrios meios de comunicagSo com os mesmos.
13.17.Fornecer d CONTRATANTE, no minimo, um n0mero de telefone fixo, um n0mero de telefone
m6vel e um enderego de e-mail, objetivando a comunicagdo r6pida no que se refere d execuffio
do presente contrato.
/<lD

-)/ \

l3.l8.Apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos
empregados e o recolhimento dos encargos soclais.
13.19.Aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos 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.

13.20.Executar o objeto dentro das especificag6es e/ou condig6es constantes da proposta vencedora,
bem como do Termo de Refer6ncia e seus Anexos, devendo ser imediatamente refeitos aqueles
que a juizo da CONTMTANTE, n6o forem julgados em condig6es satisfat6rias, sem que caiba
qualquer acr6scimo no prego contratado, ainda que em decorr6ncia se torne necess5rio ampliar
o hor6rio da prestagSo de servigos ou prorrogar o prazo de execugSo do contrato.

( ^: | ilUfi

13.21.Executar diretamente o Contrato, sem subcontratag6es ou transfer6ncia de responsabilidades,

G"
^-
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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 qualquer
anormalidade de car6ter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necess6rio.
13.24.Observar as normas legais de seguranga a que est6 sujeita a atividade pertinente e que envolva
toda e qualquer parte da execugSo do objeto.

l3.25.Cumprir com todas as obrigag6es elencadas no Edital, no Termo de Refer6ncia e nos demais
documentos que integram o Processo Administrativo.
13.26.Cumprir efazer cumprir todos os termos do C6digo Oe Etica e Disciplina da CONTRATANTE.

l3.27.Comparecer pessoalmente

d sede administrativa da CONTRATANTE para assinatura

de

contratos e eventuais aditivos contratuais, quando solicitado.

cr-Ausu le oEcrul eulnra HscntzlcAo
14.1. Os servigos ora contratados serdo fiscalizados e acompanhados por um fiscal designado pela
APPA, o qualterS a seu encargo:
14.1.1. Assegurar-se, que a contratagio 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 ao cumprimento das obrigagdes contratualmente

assumidas,

e

tamb6m, pela aplicagSo

de

eventuais penalidades deconentes do

descumprimento de cl6usulas contratuais, para que sejam tomadas provid6ncias de acordo;
14.1.3. Comunicar, oficialmente, a APPA, quaisquer falhas oconidas, consideradas de natureza
grave cometida pela GONTRATADA;
14.1.4. Atestar, no verso das notas fiscais/faturas apresentadas pela CONTRATADA, a efetiva
realizagdo dos se rvi gos ;

14.1.5. Encaminhar

a

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

contabilizagdo e liberagdo do

pagamento.

pa[
a*

\r/ \

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

14.3. A fiscalizagSo do Contrato verificar6 se a CONTRATADA est6 executando o objeto do presente
de acordo com as exig6ncias do Edital e seus Anexos, devendo observar:
. Estando sua execugSo em conformidade, os documentos de cobranga deverSo ser atestados
pela fiscalizagSo do contrato e enviados ao setor respons6vel para o devido pagamento;

14.3.1

14.3.2. Em caso de n6o conformidade, ser6 lavrado Termo Circunstanciado de Recusa, que serS
encaminhado a GONTRATADA para adogSo das provid6ncias que se fizerem necess6rias.

14.4. Quaisquer exig6ncias da fiscalizagSo inerentes ao objeto do Contrato deverSo ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA

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

Refer€nc'"S

]1

an'
lf/
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CLAUSULA DECIMA QUINTA DAS PENALIDADES
15.1. O nao cumprimento das obrigag6es contratuais ensejara a aplicagao das seguintes penalidades
administrativas:
Das sang6es:
1 5.1.1.1. Advert6ncia;
15.1.1.2. Multa;
15.1.1.3. SuspensSo temporiria de participagSo em licitagSo e impedimento de contratar com
a AdministragSo, por prazo nio superior a 02 (dois) anos e
15.1.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo P0blica, por
prazo ndo superior a 05 (cinco) anos.
15.1.1.4.1.As sangoes previstas nas alineas "a","c" e "d" do item anterior poderSo ser
aplicadas ao contratado, cumulativamente com a multa'
'15.1.1.4.2.A multa, de 1o/o (um por cento) at6 307o (trinta por cento) sobre o valor do

15.1.1.

faturamento mensal, ser6 aplicada por atraso injustificado na execugSo dos
contratos de prestagio de servigos continuados.

at' 20% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato, ser6 aplicada no caso de inexecugSo total ou parcial do
contrato.
15.1.1.4.4.A suspens6o tempordria de participagSo em licitag6o e impedimento de
contratar com a AdministragSo, pelo prazo de 02 (dois) anos, ser5 aplicada a
particiPante que:
15.1.1.S. Recusar-se injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicatSrio, a assinar o
contrato e/ou a ata Oe registro de pregos, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela AdministragSo;
15.1.1.6. Ndo mantiver sua proposta;
15.1.1.7. Abandonar a execugSo do contrato;
15.1.1.8. lnconer em inexecugSo contratual'
15.1.1.g. A declaragSo de inidbneidade para licitar com a AdministragSo P0blica, pelo prazode
at6 051cinc6; anos, ser6 aplicada a
15.1.1.9.1 .Fizer declaragSo falsa na fase de
15.1 .1.4.3. A multa, de 0,1o/o (zero virgula um por cento)

quem:
habilitagio;
15.1.1.9.2.Apresentar documento falso;

15.1.1.g.3.Fiustrar

\
/ Y:
t!'

ou fraudar, mediante ajuste, combinagSo ou qualquer o$o

expediente, o Procedimento;
grave ameaga'
15.1 .1 .9.4. Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violencia,
qualquer
tipo;
fraude ou oferecimento de vantagem de
15.1.1.9.5.Agir de m6-f6 na relagSo contratual, comprovada em procedimento
especifico;

1S.1.1.9.6. Tenha sofrido condenagSo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos'
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.1.1.g.7. Demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a AdministragSo, em

virtude de atos ilicitos praticados, em especial infrag6es d ordem econ6mica

definidos na Lei Federal no 8159/91;
15.1.1.g.8.Tenha sofrido condenagSo definitiva por ato de improbidade administrativa'
na forma da lei.
15.1.1.10. A autoridade m6xima do 6195o ou entidade 6 a autoridade competente para
impor a suspensdo tempor6ria de participagdo em licitagSo e impedimento de contratar
com a Administragio, bem como a declaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a AdministragSo P0blica.
15.1.1.11. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensSo do direito de
com a AdministragSo ou da declaragSo de inidonejg[ade:

tr)
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15.1.1.11.1.

As pessoas fisicas que constituiram a pessoa juridica, as quais permanecem
impedidas de licitar com a AdministragSo P0blica enquanto perdurarem as causas da penalidade,
independentemente de nova pessoa juridica que 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 penalidades descritas neste contrato somente serSo efetivamente aplicadas ap6s
instauragSo de regular processo administrativo com o exercicio da ampla defesa e o cumprimento
do principio constitucional do contradit6rio.
15.3. Ap6s decisdo definitiva proferida no proc€sso administrativo, as multas aplicadas deverSo ser
recolhidas d conta da GONTRATANTE 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.

15.4. Nos casos n6o previstos neste contrato e no instrumento convocat6rio, inclusive sobre o
procedimento de aplicagdo das sang6es administrativas, deverdo ser observados, de forma
subsidi5ria, as disposig6es da Lei Estadual no 15608/2007 e Lei

no

8666/1993.

15.5. Quaisquer penalidades aplicadas ser6o transcritas no cadastro de licitantes do Estado.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. RESCISAO

ntratopoder5ensejarasuarescisdo,comasconsequ6ncias
cabiveis.
16.2. Constituem motivo para rescisdo do contrato:
16.2.1. o nao-cumprimento de cl5usulas contratuais, especificag6es, projetos ou prazos;
16.2.2. o cumprimento irregular de cl6usulas contratuais, especificag6es, projetos e prazos;

lentidao do seu cumprimento, levando a CONTMTADA a comprovar a
impossibilidade da conclusSo da obra, do servigo ou do fomecimento, nos prazos

16.2.3. a

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 causa e pr"h

comunicagiodAdministra€o;
a alteragao subjetiva da execugSo da CoNTRATADA, mediante:
16.2.6.1. a subcontratagSo parcial do seu objeto, a cessao ou transfer6ncia,

16.2.6.

/ K
(l\/
-

totaltu

parcial, a quem n5o atenda ds condig6es de habilitagSo e sem prEvia autorizag1o da
CONTRATANTE;

a fus|o, cis5o, incorporagSo, ou associagSo da CONTRATADA com outrem,
nio admitidas no editale no contrato;
16.2.7. o desatendimento das determinag6es regulares da autoridade designada para
16.2.6.2.

acompanhar e fiscalizar a sua execugfio, assim como as de seus superiores;
o cometimento reiterado de faltas na sua execugSo, anotadas em registro pr6prio;
a decretagSo de falencia ou a instauragSo de insolvencia civil;
'16.2.10. a dissolugSo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
16.2.11. a alteragSo social ou a modificagSo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugSo do contrato;
16.2.12. as raz6es de interesse p0blico, de alta relevdncia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela m6xima autoridade da CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
16.2.13. a supress6o unilateral, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato al6m do limite permitido pela Lei n. 13.

16.2.8.
16.2.9.

(;:;"
| &YlI
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16.2.14. a suspensao de sua execugao, 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 suspens6es que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de indenizag6es pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizag6es e mobiliza@es e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensSo do cumprimento
das obrigag6es assumidas at6 que seja normalizada a situagSo;

16.2.15.

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, jd recebidos, salvo em caso de
calamidade p0blica, grave perturbagSo da ordem interna ou guerra, assegurado d

CONTRATADA o direito de optar pela suspensSo do cumprimento de suas obrigagOes at6
que seja normalizada a situagSo;
16.2.16. a nao liberagSo, por parte da CONTRATANTE, de 5rea, localou objeto para o recebimento
do objeto/produtos nos prazos contratuais;
16.2.17. a ocorr6ncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugSo do contrato;

'16.2.18. a falta de integralizag6o da garantia, se exigido, nos prazos estipulados;
16.2.19. 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;
16.2.20. a superveniOncia da declaragSo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administra96o;

16.2.21. o perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execug6o da
aven9a;

16.2.22. ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagSo ou qualquer outro expediente, o
car6ter competitivo de procedimento licitat6rio p0blico; ter impedido, perturbado ou fraudado
a realizag1o de qualquer ato de procedimento licitat6rio p0blico; ter afastado ou procurado
afastar lititante, 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 1*
administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de /.N
modificagoes ou prorrogagoes de contratos celebrados com a administragSo p0blica,
P(

"97f\
autorizagSo em lei, no ato convocat6rio da licitagdo p0blica ou nos respectivos instrumentdsi)[
contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio econ6mico-financeiro dos contratos
celebrados com a administragSo p0blica; ter dificultado atividade de investigagSo ou
fiscalizagSo de 6rg5os, entidades ou agentes p0blicos, ou ter intervindo em sua atua96o,
inclusive no ambito das ag€ncias reguladoras e dos 6rg6os de fiscalizag6o.

16.3.

A rescisSo do contrato poder6 ser:
por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
amig6vel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratag6o,
desde que haja conveniOncia para a CONTRATANTE;
16.3.3. judicial, nos termos da legislagSo.

16.3.1.
16.9.2.

i6.4. A rescisdo por ato unilateral a que se refere o subitem 16.3.1, poder6 ser suscitada pela
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos subitens 16.2.1 a 16.2.12 e 16.2.17 a 16.2-20,

podendo ser suscitada pela CONTRATADA nos casos enumerados nos itens 16.2.13 a 16.2.16,
devendo a mesma ser precedida de comunicagSo escrita e fundamentada da parte interessada,
ressalvado o direito ao contradit6rio e ampla defeslft

0
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16.5. Quando a rescisSo ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, ser6 esta ressarcida
dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado ter6 este
ainda direito a:

16.5.1. devolugSo da garantia;
16.5.2. pagamentos devidos pela execug6o do contrato at6 a data da rescisSo;
16.5.3. pagamento do custo da desmobilizaSo.

16.6. A rescisSo por ato unilateral da CONTRATANTE acaneta as seguintes consequdncias, sem
prejuizo das demais sang6es previstas em lei, neste Contrato ou no Regulamento de Licitag6es
e Contratos da APPA:
16.6.1. assungdo imediata do objeto contratado, pela CONTFIATANTE, no estado e local em
que se encontrar;
16.6.2. execugSo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos
pela CONTRATANTE;

16.7. Na hip6tese de insuficiOncia da garantia contratual, a retengSo dos cr6ditos deconentes do
contrato at6 o limite dos prejulzos causados a CONTRATANTE.

clAusuu oEcrul sErrua- oas t-reRlc6es
17.1. Este Contrato poderS 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.

17.2.

t vedada a celebrag6o de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz
de Riscos, como de responsabilidade da contratada.

clAusula oEcrnlottlva- mlrRrz oe ntscos
18.1. Na hip6tese de ocorrdncia de um dos eventos listados na Matriz de Risco, se exigida e constante
do Termo de Refer6ncia, a CONTRATADA dever6, no prazo de 01 (um) dia 0til, informar a
CONTRATANTE sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag6es minimas:
18.1.1.
ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorroncia

18.1.2.

18.1.3.
18.1.4.
18.1.5.

ffE'&ilT,t;"1o","u"n,o

e

1
/N

sua$[

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 obrigag6es contratuais que nSoforam cumpridas ou que n6o irSo sercumpridas em razSo
do evento;
outras informagOes relevantes.

'

18.2. A CONTRATANTE decidir6 quanto ao ocorrido ou poderdr solicitar esclarecimentos adicionais d
CONTRATADA. Em sua decisSo, a CONTRATANTE poder5 isentar temporariamente a
CONTRATADA do cumprimento das obrigag6es contratuais afetadas pelo subitem 14.1.
ndo exclui a possibilidade de aplicagSo das sang6es previstas na
Cl6usula D6cima Primeira.

18.2.1. A concessSo de isengSo

18.3. 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, n6o dard ensejo a recomposigSo do equilibrio econ6mico
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18.4. As obrigag6es contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverao ser
comunicadas pelas partes em ate 10 (dez) dias, contados da data da oconGnda do evento.

18.4.1. as partes deverSo acordar a forma e o prazo para resolugSo do ocorrido;
18.4.2. as partes ndo serSo consideradas inadimplentes em raz6o do descumprimento

contratual

deconente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior;

a

gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirio quanto a
recomposigSo do equilibrio econ6mico financeiro do Contrato, salvo se as consequ6ncias
do evento sejam cobertas por Seguro, se houver;

18.4.3. avaliada

18.4.4. o Contrato poder5 ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar
18.4.5.

os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengio do contrato se tornar impossivel
ou invi6vel nas condig6es existentes ou 6 excessivamente onerosa;
as partes se comprometem a empregar todas as medidas e ag6es necessSrias a fim de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior;

18.5. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, por6m de consequ€ncias incalcul6veis, retardadores ou
impeditivos da execugSo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serSo decididos
mediante acordo entre as partes, no que diz respeito d recomposigSo do equilibrio econ6mico
financeiro do contrato.

18.6. A Matriz de Risco n6o seri aplicada ao presente contrato.

cr-Ausule oEcrma nona NflconnupcAo
19.1. Para a execugSo deste Contrato, nenhuma das partes poder6 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 atrav6s de outrem, qualquer pagamento, doag6o, compensagSo,
vantagens financeiras ou n6o financeiras ou beneficios de qualquer esp6cie que constituam
pr5tica ilegalou de corrupg5o sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste Contrato, ou de outra forma que n6o relacionada a este Contrato, devendg
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

clAusu

rl ueEsrtua oos clsos olur rssos

20.1. Fica estabelecido que, caso venha a oconer algum fato ndo previsto neste instrumento, os
chamados casos omissos, estes deverSo 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 Interno de Licitag6es e Contratos da APPA e, quando for o caso,
supletivamente, os principios e normas gerais sobre licitragOes e contratos administrativos, al6m
dos principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigOes do Direito Privado.

CLAUSULAUGESIMA PRIMEIRA DO FORO
21.1. O Foro para dirimir as d0vidas que venham
instrumento, 6 o da Comarca de Paranagua
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

E para firmezae como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente[fr,
Contrato que, lido e achado conforme, 6 assinado em 02 (duas) vias, de igualteor e forma, pelas partesl Ul/U

contratantes, tendo uma via sido arquivada nas dependdncias da GONTRATANTE, com registro
seu extrato.
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Assim, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor, na presenga das testemunhas abaixo.
de agosto de2o20.

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE DAAPPA

DANIEL ROMANOWSKI
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA APPA

4TESTEMUNHA

41.t/( .//- 'o
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