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ADMrNtsrRagAo Dos poRTos DE IARANAGUA e lxroxrxe
JUnforcn
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DTREToRtA

sESo

DE

coNTRATo euE ENTRE sl cELEBRAM A ADmtNtsrnngAo
Dos poRTos DE pARANAGUA e enroull-eppA e

REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, TENDO COMO

oBJETo A coNTMTAgAo oe EMeRESA ESpEctALtzADA
pAnn A ne4qzngAo DAS oBnns
DE READEeunqEo oo

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA FAIXA PONTUANIN E

Do srLo puBLrco VERTTCAL DA AppA, coNFoRME ienuo
oe nerenENcn E DEMATS elenaerurbs ar'rexnoos PELO

SETOR REQUIS|TANTE, LOTES

2,3e4.

DospoRrosDEpARANAG0i".lifi tr[!Urii::n:11?.:','j;:fl"#:T:H?*:
a SECRETARIA DE EsrADo oe'rninnEsrRUTURA e looisrtce,

publica, vinculada

estabelecida em Paranagu6 - PR, Avenida Ayrton senna
J" sirua n. 161, Bairro Dom pedro il,
inscrita no CNPJ/MF n'79.621'439/0001-91, representaoa
neste'ato peto Diretor presidente
LUfz FERNANDO GARGIA DA slLVA, C6dula de ldentidad
e no 44.332.331-8/Sp e CpF/MF no
329.602.648-78, e pero Diretor De Engenharia
E Manutengio nooEruo AMADO
BARZELLAY, C6dula de ldentidade RG. no-S2rolo
ssp-oF'"-cpflur
no. 239.507. go1-44,
decorrente do Processo Administrativo protocolo
n" 16.35g.4]l-i, Licitagao priblica n .4t2020
-APPA' devidamente homologedo pelo Diretor
Presidente da Apin, em 17 de agosto de 2020,
doravante denominada CONTRATANTE, e REDRAM
corusiCuroRA DE oBRAs LTDA com
sede em curitiba-pR, na Rua Recife, No 66, Bairro:
cabral, ci'p: g0.035_110, cNpJ/MF no:
76'444'75110001-69, por seu representante legat
Sr.

c6dula de ldentidade no 7.0b1.109-0 ssp/pR

RAFAEImaxoel stlvEtFiA-LiNxnnes,

e cpF/Mi ni

oes.g3z.3s9-60, doravante
denominada de GoNTRATADA ajustam entre si presente
o
contrato, o qual reger-se-d pelas
normas da Lei Federalno 13.303/2016, do Regulamento
oe t-rcitagbes e Contratos da AppA, do
c6digo de Etica da AppA, das regisrag'6es pertinentes
e seguintes
cr6usuras:

po oBJrc
PRIMEIRA
+suLA
I'l' uonstltul objeto do- presente a contratag6o

de empresa especializada para a realizagio
das obras de readequag6o do sistema be drenagim pru*.ir
da faixa portu6ria e do sito
ptiblico verticalda APPA, conforme Termo
de Reieroncia e demais elementos anexados
pelo setor requisitante, Lotes 2, 3 e 4.

r=op*qA-u't"U.A"Ao,oo
Pgr.o
2.1. Fazem oarte Uesie

=p,ro.

. o r*ororro

transcrig6o, o Edital de
Procedimento de LicitagSo Ptiblica no'.412020APPA, inctuinoo seus Anexos, a proposta
da CoNTRATADA, bem como seus anexos,
e demais elementos constantes do processo
administrativo no 16.359.421_g e seus anexos.

ADMrNrsrMe4o Dos poRTos DE
E ANT.NTNA
ror, oom peoro t 'ARANAGUA
- i# g.203-goo - paranagu6 - parane

Avenida Ayrton senna da sirva,

Fone: (41) 3420-1369 I (41\3420_1,t2g
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4.1.AcoNTRATADAreceberape@esteContratoaimport6nciade
R$:

11

.826.323,24 (onze milh6es, oitotentos e vinte e seis mil, trezentos e vinte
e tr6s

reais e vinte e quatro centavos).

4'2'

Os pregos sSo.fixos e irreajust6veis no prazo de um ano contado da data
limite para a
apresentagio das propostas.
4'2'1' Dentro do prazo de vig€ncia do contrato e mediante solicitagio da CoNTMTADA,
os pre9os contratados poderSo sofrer reajuste ap6s o interregno de um
ano,
aplicando-se o indice de reajuste anual de aiordo com artigo
3", g-lo, LeiFederal no
10'19210'1, considerando-se a variagSo ocorrida desde
a data dJ apresentagio da
proposta, incidindo sobre o valor contratado ou
o 0ltimo prego reajustado, o Indice

4'2'2'

tNcc.

caso o indice estabelecido para o reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, ier6 adotado outro
indice oficiat que ienna a
substitui-lo ou, na ausOncia de substitui-lo, pela meoia simpres
ooi princ-lpJ'it indi.",

econ6micos que apuram a inflagi0 anuar acumurada,
nos iermos regais e
exclusivamente para as obrigag6ei iniciadas
.on.trio",

4'2'3'

"

anualidade.

i;.';

;;;rr6-ncia da

No caso d1ll-g
divulgagSo do indice de reajusramento, a CoNTRATANTE
-o!-n39
pagarS a CONTMTADA
a importdncia calculaoa peta ultima variag6o conhecida,
liquidando a diferenga correspondente t5o logo sqiiurrgaoo o indice definitivo. Fica

a

4'2'4'

a apresentar mem6ria de c6lculo referente ao
reajustamento de pregos do varor remanescente, sempre que
este ocorrer.
Caso a proposta tenha sido apresentada h6 mais de 12 (doze)
meses da data de
assinatura

4.2.5.

vig6ncia contratual.
O reajuste serd realizado por apostilamento.

CoNTMTADA obrigada
d.o contrato,

4'3'

o

primeiro reajuste poder6 ocorrer no primeiro
m6s da

No prego contratado, estSo incluidas todas as despesas
decorrentes

de licengas, taxas de
qualquer natureza, impostos, fretes, embaragens,
mao oe obra, despesas de ongem
trabalhistas, previdenci6rias e outras que selJm necess6rias
d perfeita
a".t"
contrato.

4'4'

"r""rg"o

Todas e quaisquer obrigag6es fiscais, trabalhistas
e tributdrias, oriundas da fazenda
federal, estadual e/ou municipal, que incidam ou vennam
a incidir sobre o objeto deste
contrato, constituem 6nus exclusivos da CONTRATADA.

4'5' o

pagamento

ser6 efetuado, mediante a apresentagdo das respectivas notas
fiscais/faturas, atrav6s de credito em conta corrente
banc6ria informada pela
CoNTRATADA em at6 30 (trinta) dias, da certifica€;
o"
dos produtos dos
servigos, devidament-e- atestada pela fiscatizagao
"ntr"g" conforme ordem
da bbrrrinnrnNTE,

de Servigo no 05412020-AppA.

4'6'

os

recursos pat:..1t911el- as-despesas decorrentes
deste contrato est6o previstos no

orgamento da CONTRATANTE, conta rubrica no
1Tg1.445.01g.
4'7

'

As notas fiscais dever6o ser confeccionadas conforme
os produtos devidamente recebidos
e certificados pelos fiscais do contrato e confeccionaOas
CONTMTADA, obedecido
o cronograma de atividades e pagamentos estabelecido iera
pelo teimo de Refer6nciaz?

"7
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4'8'

Para o recebimento de qualquer fatura, a CoNTRATADA obriga-se
a apresentar sua
regularidade fiscal, atrav6s das certid6es negativas de debitos
tribut6rios da Fazenda
Publica, Federat, Estadual,e Municipat, INSS, FGTS e CNDT qualquer
a
tempo e sempre
que solicitad"'
pena de suspens6o do pagamento, rescis6o unilateral
do Contrato e
multa, conforme"o!
Ordem de Servigo n" OS+tZlnZ6_ AppA.

4'9'

Nenhum pagamento ser5 efetuado sem a apresentagio
dos documentos exigidos, bem
como enquanto n6o forem sanadas irregularidades
eventualmente constataois n" not"
fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento
oe ooiitagoes
contratuais.

4'10. Em caso de mora da CONTMTANTE na rearizagao
do pagamento, desde que
CONTRATADA n6o

a

tenha concorrido para tanto, incidird corregao monet6ria
com base
nos mesmos indices. previstos para reajustamentro
oo presente contrato, a ser calculado
entre a data do vencimento da obrigagao e a data
em f,r" l.o""r o efetivo pagamento.

5.1. vprazopararea|izac5o.dosservigo@70(duzentosesetenta)
Oprazopara
pera AppA, podendo
'"".:,::,':::tlgi^"..fll:-s{rdi;;;;ffia
coniraiaoa,;J.";#;l'#E;:

3.X;,1?ll11x10:
prorrogado, a crit6rio da AppA, e
ser
anuencia oL

13.303/2016 e do Regulamento Oe f_icitagols
e Contratos da AppA.

A vigoncia do contrato ter6 inicio a partir da
assinatura do contrato pela CoNTMTADA, e
perdurar6 ate 180 (cento e oitenta)
dias apoi flndo o pr"=o
para a execug6o
dos servigos conforme previsto nos itens i.ir".
".t"ualcido

5.2.

o

5.3.

t6rmino do prazo de vigdncia deste contrato
nao afetar6 quaisquer

direitos ou
obrigag6es das partes, rerativas a pagam-ntos,
.prestagao Je garantia, regurarizagio
documental e outras do gOnero qr"'"u1nir"rmente
devam sei &Lrcioas ou cumpridas
ap6s exaurida a vigOncia.

6'1'

A CoNTMTTDA

dGJ?erecer garantia-de-_execugio contratual, como estabelece
o
Edital do processo licitat6rio no ttern-Sg
ds f|s.729.

nos subitens abaixo:
7.1.1. Lote 2 - 240 (duzentos e quarenta)
dias;
7 .1 .2. Lote 3
210 (duzentos e dez) dias;
7.1.3. Lote 4-2ZO (duzentos e seteniaj-Oias.

7'2'

especifico e ser6 descrito

Executado o contrato o-seu objeto ser6 recebido,
conforme estabelecido no Termo de
Refer0ncia na seguinte forma:

7'2'1'

ryi-?j:l".de posteriorverificass0 da conformidade do materiar
/
''SJ
#J"ff
::#tff :T::^""j:,.-'l':p::"::*ltl?tuais,poiil'iJ-ioi"'i""'Hffi
6,'," | i" ;;,-d;- ;;;: ::#:15
l":: :
l:i3j*,
lE " l"^j^ ?to:,1=l
1T :, oa
ll "gtlit""i
com u n icae.o escrita
"ll.*
J; c o"t iriil+ffii T.,X;
ff l?.^ ^":.
311 de 90 (noven,"yOar
9j::
durag6o
m6xima
^r

!::::x':="n

.
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7.2.2.

7.3.

DE

coNTMTos

Definitivamente, por servidor ou comissSo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observagio e a verificagSo da qualidade, quantidade e conformidade do material com
a proposta, que comprove a adequagSo do objeto aos termos contratuais.

Os respons6veis pelo recebimento deverSo lavrar termo de notificag6o anterior ao termo

de recebimento provis6rio ou definitivo sempre que os produtos/materiais e/ou servigos

nio apresentarem condig6es de aceitaqao. O termo de notificagSo dever6 caracterizar os
vicios, defeitos e incorreg6es constatados e determinar ptazo para saneamento.

7.4.

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 execugdo ou de materiais empregados;

7.5.

Decorrido o ptazo fixado, os respons6veis procederSo nova verificagSo objetivando o
recebimento, que somente ser6 lavrado quando os produtos apresentarem perfeitas
condig6es.

7.6. O

recebimento provis6rio

ou definitivo n5o exclui a

responsabilidade

civil

da

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

7.7.

Os termos de recebimento constituem atos administrativos anul6veis nas hip6teses de
erro ou ignor6ncia, dolo, coagSo, simulagEo, fraude, incapacidade dos agentes ptblicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

cLAusula orravl - oeRcacoes oa coNrnnrlol
8.1. As obrigag6es da CONTMTADA s6o aquelas previstas no Edital, no Termo de
Refer6ncia, no Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA e no Processo
Administrativo e seus anexos, bem como as dispostas abaixo.

8,2.

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

8.3.

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

8.4.

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

8.5.
8.6.

Manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade.
Entregar os produtos objetos do presente contrato nas especificag6es contidas no Termo
de Refer6ncia e demais elementos que integram o Processo Administrativo.

8.7.

Ser respons6vel em relagSo aos seus empregados por todas as despesas decorrentes da
execugSo do objeto desta licitagSo, tais como, mas n5o exclusivamente:
8.7.1. sal5rios;
8.7.2. seguros de acidentes;
8.7.3. taxas, impostos e contribuiieq;(

l\\'
\t.,

ADM|NtsrRAeAo Das poRTos DE PARANAGUA e nrutorutruR
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8.7.4.
8.7.5.
8.7.6.
8.7.7.
8.7.8.

8.8.

DE

coNTRATos

indenizag6es;

vales refeigdo;
valestransporte;
seguro e assist6ncia m6dica quando estabelecida na Convengio Coletiva do Trabalho;
outras que por ventura venham a ser exigidas pelo Governo ou Conveng6o Coletiva de
Trabalho.

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

8.9.

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 liberag6o de faturas e como condigEo de pagamento,
os documentos necess6rios.

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

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

i fiscalizagSo do Contrato qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento deste contrato,
para que sejam adotadas as providOncias necess6rias.

8.12. Comunicar imediatamente

8'13. Atender prontamente a quaisquer exigdncias da fiscalizagSo inerentes ao objeto do
Contrato.

8'14' Responsabilizar-se por quaisquer danos causados
de terceiros devido d incorreta execug6o do objeto.

no patrim6nio da CONTRATANTE ou

8'15. Arcar com as despesas decorrentes, de quarquer
infragao, seja quar for, desde que
praticada por seus empregados quando
Aa execugao J"
"li"t".
8'16' Nomear, em at6. 05 (cinco)
dias
rrteis
ap6s
a
assinatura do contrato, um
.
respons5ver/preposto
pero contrato e um s.ubstitrio

3;ff1'ffi.:i""HXfr:ntJf"

p"r,
pr"porto, com a miss60
do contrato, rornecendo
".r" os necessdrios
meios

de
de

8'17. Fornecer d CoNTRATANTE,
no minimo, um numero de terefone
fixo, um numero de
; il'ioi Li'il iil 1,"
n i"" e" o 16 p d a n o q,
::i:',:T

J:ff

H ;[l"J;:ffi

if

""E#,

i

","

"""
8'18' Apresentar sempreque
solicitado pela
oos empregados e o recolhimento'dos CoNTMTANTE, os comprovantes de pagamento
encargos sociais.

8.1e' Aceitar,

ffi?Tii:r;3i,'Tr"rT;:':r,?:,r1:,:,1,1,3gfscimos

ou supressoes ar6 o rimite

sffi :rffsts"t:!tlkis:"iiji.1,Fl{:1ilri:ry:"?;:Tff :?ffi'il.n:
equipamento,dessoyo(.,qfi
ffi fi:Hffi ]3!3r,iiili?i,:[:"fl l'"1'"lio'.ffi l.ffi !':)"13#1txt,?,':fi i",::

;;ffi

;;i;#Tr1il:::i.1"./&"-'

1,ff
t

a*'a"evi.i'ilir"ar#!iiii:il;;f;,*,;i;tr;;i;rtW,
:3y#T:'r8,i?,?f::::Y:DSPIIINAGUAEANTONINA
r o,

"

rq

u'

rU ;#;i
lr;

fff;l i!;

uwa.Pafira
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objeto

das especificag6es- e/ou
vencedora, bem- como
condig6es constantes
-{9ntro oo r"ni,"
da proposta
gg'ne-teienra"-"'

imediatamenlg_19rg1"r

t'"'

Anexos, devendo

ser
,".:1._
"d;"r il" ";uizo oa c6ivinnrorurE,
ndo rorem lursaoos em
itri::J,,n!;{"illiiijT:::,'gHtr;l?r'^#ro::e;rri,."-r"or]'rino"q,"
prorrogar
da prestagdo oe seru,gos
o prazo oe execugao o-o
lontr"to.
ou

,.::0""Eg,,fl:J!X"giooou:no#,.11',1?r subconhatas6es ou rransrer.ncia
de
e ap6s
formal

.
autorizagio o" corvinnrrrtr.rqruv tr€Vlclsmente justificado

8.22. prestar todos
se a atender ;:,H:n:?::,ltJ::r":
r

"ipi"rr"""

forem

dos pera c oN rRArAN
rE,
r E' vv'
-soricita
obrisa ndo_
i::cramag6es
a respeito do objeto.' "'i

8.23. Comun'"ar pol_elcrito
aos fiscais do_conhato
indicados
anormaridade de cardter
,rg"nt"'r ii".,", o,
_C!ryIRATANTE quatquer
"""r"iJji,,-"1t. qr" julgar necess.rio.
8.24. Observar as normas
legais de
envolva toda e quatq""ip"rt" sequre
o"-!r"ilp""fl';#,:. sujeita a atividade pertinente e que

p*

8'2

5'

c

u

m

p:

,o::h'3l,x:

il""i,{f ;:T:

e faz
cor.rinnin"lft t"orir

8.26. Cumpnr

"J:l* ili# xfl;,il,"" re

rm

o de

R

todos os termos do
c6digo de Etica

ere

16 n c

ia e n os

e Disciprina oa

8'27' compil:""":g"ffi:1g".?,f"x::1",,:,*rj'Jrx,i"aix,??*tJ^rANrE
para assinarura
de

9.1.

ls obriga

ffH:3,"5i"J:S::*e#:;j;":flf

tas no

Edital,

i:m.tlt#*,,JippAe

no Termo de
no Processo

9.2.

Receber o objeto no prazo
e condig6es estaberecidas
no Editar e seus anexos.
9.3. Efetuar os pagamentos
devidos' de acordo com
o estaberecido neste
contrato e no Editar.
9.4. Acompanhar
e fiscarizar a execugS0
do contrato, na forma
disposta neste contrato.
9.5. Aplicar d C.NTRATADA
as penaridades regais
e contratuais.
9.6. Prestar informag.es
e escrarecimentos que
venham a ser soricitados
pera ..NTRATADA.

9.7.

Dt ra
jiff :rs
to
s,
iili;:-:iJ!1i;iln
omo It
munidos dos respectiuo. les
EFi'J""J#"o
Integra'ao.

l#*

pa

certificado de Participagao
da
9.8.

Rearizar

rorn eci m en

p

rod

u to

a

Integraceo"*.r-^f:-n"ionSrios
d?f_?NJRATADA de
normativas relativasd
modo
Seguranga e S",:Oe jo
,

r"o"rnTfr.r(,

a

cumprir as

IU'
Avenida

r#t'Si:'f8fr:

?Si

Fone: (41)

B:It?ili ".tFfH",XNjNroN,NA
- Paranasud - parand
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Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas em relagdo
ao objeto
do contrato, determinando o prazo para sua coriegao.

9'10' Recusar os produtos que forem apresentados em desacordo com as normas
especificas.

t6cnicas

9'11' Promover a publica€o do extrato do presente contrato e de seus eventuais aditamentos

no Di6rio Oficial do Estado do Paran6 e em sitio eletr6nico da CoNTRATANTE,
ate o
d6cimo dia ritil do m6s subsequente d contratagdo.

A

9'12'

CONTMTANTE n5o responder6 por quaisquer compromissos assumidos peta

Contratada com terceiros, ainda que vincutados i
do present- ilrmo ce
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiroi
"r"-riaoem decorrencia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.1.Agest5oeafisca|izffinaverificag5odaconformidadedasua
escorreita execugSo e da alocagEo dos recursos necess6rios, de forma
a

perfeito cumprimento

ii.Lg;r",

do pactuado, devendo ser exercido pelo gestor do
ele em empregado ou comissSo designado(a; peta corurFnrnr'rie,

consistindo

ter6 a seu encargo:

10'1'1. assegurar-se,._que

a

contratag6o

a ser procedida atenda ao

o
contrato,

of"y qu"r

interesse da

CONTRATANTE, sobretudo quanto aos valores praticados, informando
de imediato
eventual desvantagem percebida ;
10'1'2' zelar, ap6s receber a indicagSo do fornecedor, pelos demais
atos relativos ao
cumprimento, por ele,. das obrigag6es contratualmente assumidas,
e tamb6m, pela
aplicag6o de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cl6usulas
co-ntratuais, para que sejam tomadas providdncias cabiveis;
10'1'3' informar a CoNTRATANTE, quando de sua ocorrdncia, ,".r."
do fornecedor em
atender ds condig6es estabelecidas em. edital, as divergdncias
" relativas a
caracteristicas e origem dos bens / servigos licitados;
"n1r"g", ".
10'1'4' comunicar, oficialmente, a CONTRATANTE, quaisquer falhas ocorridas,
consideradas
de natureza grave cometida pela CONTRATAbA;
10'1'5' provocar a instauragSo de processo administrativo com
o objetivo de apurar
responsabilidade ou prejuizo resultante de erro ou vicio na
execugdo do contrato ou de
promover alteragSo contratual, especialmente no caso
de solug6o adotada
p.;"to
inadequado, desatualizado tecnologicamente ou inapropriado
"io
local
'10'1'6' identificar a necessidade
de modiiicar ou adequar a forma de execug6o
"rp".ifi.[;
do obleto
contratado:

' atestar' no verso das notas fiscais/faturas apresentadas pela CoNTRATADA, a efetiva
entrega dos produtos em conformidade com as especificag6es contidas
no Edital, no
Termo de Refer6ncia e no processo Administrativo; -'
10'1'8' encaminhar a ngla fiscal/fatura, ap6s seu devido ateste,
ao setor competente, para
contabilizagio e liberagio do pagamento; e;
10'1'9' atestar a plena execug6o oo oq6to contratado, promovendo
o recebimento provis6rio
do objeto do contrato na hip6tese de n6o serem evidenciados
vicios ou incorreg6".
10'1'7

",

sua execugSo,

10'2' A fiscalizagSo ser6 exercida no interesse da CoNTRATANTE e ndo
exclui nem reduz a
responsabilidade da coNTRATADA, inclusive perante terceiros, por.
qu"i"qr"rra

n-7
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irregularidades, e, na sua ocorr€ncia, n6o implica corresponsabilidade do poder publico

ou de seus agentes e prepostos.

10.3. A fiscalizagSo do Contrato verificar6 se a CONTRATADA est6 executando o objeto do
presente de acordo com as exig6ncias do Edital e seus Anexos, devendo observai.

10.3.1. Estando sua execugEo em conformidade, os documentos de cobranga dever6o ser

atestados pela fiscalizagSo do contrato e enviados ao setor responsavel para o devido
pagamento;
10.3.2. Em caso de n5o conformidade, ser6 lavrado Termo Circunstanciado de Recusa, que
ser6 encaminhado a CONTRATADA para adogSo das provid6ncias que se fizerem
necess6rias

10.4. Quaisquer exigdncias da fiscalizagSo inerentes ao objeto do Contrato dever6o ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA.

10.5. A CONTRATANTE se reserya o direito de rejeitar o objeto, se em desacordo com
os
termos dos documentos que integram o Processo Adminiitrativo e seus anexos.

10.6' As partes anotarSo em registro pr6prio todas as ocorr6ncias relacionadas com a execugao
do contrato, determinando o que for necessdrio d regularizagilo das faltas ou defeitos
observados.

10'7. A CONTRATADA dever6 designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que
a representard e se responsabilizarA por todos os aspectos tec-nicos e tegais, devendo
efetuar o acompanhamento continuo e peri6dico da execugSo do contrato e ter6
o dever
de:

10'7.1. zelar pela manutengSo, durante todo o periodo de execug6o do contrato,
das condig6es
estabelecidas no Instrumento Convocat6rio e das Normas Regulamentador",

Legislagdo correlata do Meio Ambiente e Seguranga e Medicina O"e fraOaino,
.oro"
tamb6m da regularidade fiscate obrigag6es triUatniitas;
10.7.2' zelar pela execugSo ou fornecimento do objeto contratual em conformidade
com as
normas t6cnicas vigentes; e,
10.7.3. zelar pela plena, total e perfeita execug6o do objeto contratado.

11'1' Pela inexecugSo total ou p-rciat ao contrato a CONTRATANTE poder6, garantida pr6via
a

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sang6es:
. advert6ncia;
11'1.2. multa, na forma prevista no Edital, no Termo de Referencia ou neste
Contrato;
11'1'3' suspensSo tempor6ria de participagio em licitagio e imfeoimento
de contratar com a
CONTMTANTE, por prazo n6o superior a 2 (dois) anos.
11.1.1

11'2' Havendo a exig6ncia de garantia e se a multa aplicada for superior
ao valor da garantia
prestada,

al6m da perda desta, responderd a CONTMTADA pela sua diferenga,
due sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos peta iorurnRTANTE
ou io|raoa
judicialmente.

11'3' As sang6es de advert6ncia.e suspensSo tempor6ria de participagdo
em licitagdo e
impedimento
de contratar poderSo ser aplicadas'conjuntam"i',t"
a multa, devendo a
defesa previa dorinteAssado, no respectivo proceso, .",
"or no prazo de 10
(dez) dias rrteis.(
"pr"."ntada

( l)
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11'4. As sang6es de suspensio tempor6ria de participagSo em licitagio e impedimento de
contratar com a CONTRATANTE, poderSo tamb6m ser aplicadas is empresas ou aos
profissionais que, em razio dos contratos regidos por este Regulamento:
11.4.1. tenham sofrido condenagSo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
11 4 2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
11.4.3' demonstrem n5o possuir idoneidade para contratai com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.5. s5o consideradas condutas passiveis de sang6es, dentre outras:
11-5.1

. ndo atender, sem justificativa, d convocagSo

para assinatura do contrato ou retirada do
instrumento equivalente;
11.5.2' apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE:

11.5.3. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagSo ou qualquer outro expediente, o
processo de contratagdo;
11-5'4. afastar ou procurar afastar participante, por meio de viol6ncia, grave ameaga, fraude
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
11.5.5. agir de m6J6 na relagio contratual, comprovada em processo especifico;
11.5.6. incorrer em inexecugdo contratual;
11.5.7. ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagio ou qualquer outro expediente,
o car6ter competitivo de procedimento licitat6rio prlblico; tei impedido, perturbado ou
fraudado a realizag6o de qualquer ato de procedimento licitat6rio p0blico; ter afastado
ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo; ter fraudado licitagSo p0blica ou contrato dela decorente; ter criido,
de
modo fraudu.lento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo pgblica ou
celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio inOeviOo, de modo

fraudulento,

de

modificag6es

ou

prorrogag6eJ

de contratos celebrados com

a

administragSo priblica, sem autorizagSo em lei, no ato convocat6rio da licitagio publica

ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio
econ6mico-financeiro dos contratos celebrados com a administragio p0blica; ter
dificultado atividade de investigagSo ou fiscalizagSo de 6rgios, entidides'ou agentes
publicos, ou

ter intervindo em sua atuagSo, inclusive no 6mbito das

reguladoras e dos 6rg6os de fiscalizag6o.

ag-Oncias

11.6. As pr6ticas acima exemplificadas, al6m de acarretarem responsabilizagio administrativa
e judicial da pessoa juridica, implicario na responsabilidade individual dos dirigentes
das
empresas contratadas e dos administradores/gestores, na qualidade d6 autores,
coautores ou participes do ato ilicito, nos termos da Lei n" 12.94612019.

11.7. A sangSo de advert6ncia 6 cabivelsemple que o ato praticado, ainda que ilicito, ndo
seja
suficiente para acarretar danos a CONTRATANTE, suas instilag6es, pessoar, ir"g"r,
meio ambiente, ou a terceiros.

11-.8.- Conforme previsto no Edital e neste Contrato a multa pecuni6ria poder6
ser aplicada:
1 1 '8' 1 a multa, de at6 5% (cinco por cento) sobre
o valor toial do lote no qual participou, poderd

'

aplicada a quem:

11.8.1.1.
11.8.1.2.
11 8 1
11.8.1

3
.4.

retardar ou impedir o andamento do procedimento licitat6rio;
n6o mantiver sua proposta;
apresentar declarag6o ou documento falso;
deixar de apresentar documento na fase de saneampnq;
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11.8.1.5.
11.8.1.6.
11.8.1.7.

foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);
realizar a interposigSo de recursos meramente procrastinat6rios;
deixar d.e-re^alizar a regularizag6o da documentagdo de habilita$o, nos termos
do Art. 43, S 1' da Lei Comptementar 123t2006i
11.8.1.8. atrasar na entrega da garantia contratual, quando exigida;
11.8.1.9. praticar. infrag6es que n6o impliquem em inexecugio iontratual
ou configurem
causa de rescisio do contrato;
11'8'1'10. n6o encaminhar, no prazo estipulado no Edital ou no Termo
de Referencia, os
documentos de habilitagSo nas licitagdes realizadas por meio eletr6nico.
11 '8'2' a multa, de at6 1Oo/o (dez por centol sobre
o valor total do lote no qual participou, podere
aplicada a quem, de forma injustificada, deixar de assinar o contrato,
aceitar ou retirar
instrumento equivarente, dentro do prazo estaberecido no Editar.
11'8'3' a multa, de ate 307o (trinta por cento) sobre o valor do faturamento
mensal, ser6
aplicada por atraso injustificado na execugSo dos contratos de fornecimento
faicetaoo

de bens' assim como, por atraso injustificado no cumprimento do cronograma
fisico-

financeiro.
11'8'4' nos demais casos de atraso, poder6 ser aplicada multa nunca inferior
a so/o ousuperior
a 10o/o sobre o valor da parcela n6o executada ou do saldo remanescente
do contrato;
11'8'5' a multa, de at6 20% (vinte por cento) sobre o vator toiat do
contrato ou saldo deste,
serd aplicada no caso de in-execugSo total ou parcial do contrato,
assim como, quando
do cometimento de infrag6es que culminem na rescisdo contratual
ou configurem
inadimplemento total da obrigagdo.

11'9' cabe a sangSo de suspensSo em razSo_de agdo ou omissao
capaz de causar, ou que
tenha causado danos a CONTRATANTE, suas instarag6es, pessoas,
imagem, meio
ambiente ou a terceiros, assim como, a quem:

11'9'1' recusar-se injustificadamente, ap6s serconsiderado adjudicatario,
a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo

estaOeteciOo pela

CONTRATANTE:
11.9.2. n5o mantiver sua proposta,
1 1.9.3. abandonar a execugio do contrato;
11.9.4. incorrer em inexecug6o contratual.

11'10'Todas as penalidades descritas neste contrato somente
serio efetivamente aplicadas
ap6s instauraqao

d.e regular processo administrativo com o exercicio
oa ampla oe?esa e o
cumprimento do principio constitucional do contradit6rio.

11'11'Ap6s decisSo

proferida no processo administrativo, as multas pecuni6rias
aplicadas a CONTRATDA deverSo ser recolhidas em conta
oa cbrurRniAllrE, no pr".o
m6ximo de 05 (cinco) dias 0teis a contar da data oa notNciga'o,
sob pena de seu valor ser
descontado da garantia do contrato ou do documento
cooranga, na ocasi6o do
pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.

€tlltiu"

ie

11'l2'Quaisquer penalidades aplicadas d CoNTRATADA serdo
transcritas no cadastro de
licitantes do Estado.

gL4usulA pEct!4A

sEG

Ao

'tz'l' A Inexecu9ao total ou parcial do contrato poder6
ensejar a sua reSGlSaO'
|Jvvsrq errs('jcrr
rescisdo, COm
cor aS
COnSeqUCn-CiaSCabiVeiS.
'i

12.2. Constituem motivo para rescisio do contrfi:

lrl f'

ADMrNrsrMgAo Dos

Avenida Avrton senna

*

pRRnrRGuA E

n

||
I

|

/)
afl

,If

"Y
Paranasue-Paran,

ANT.NTNA

"o*to$I
PlIx,lfl;3at?:$"ild:lrri{*a;'-

l0 I

14

a
r\,

trE

PORTOS

WbdFh-nixA pnn,mA

^tilt
t--.tU
lulr-

--

LIVRO lilo 039

GOVERNO DO ESTADO

FL.

coNT.

No 1342
No 089-2020

ADMrNrsrRagAo Dos poRTos DE nARANAGuA e arutorulxe
DIREToRIA JURIDICA

sESo
1? 2

1

12'2.2.
12.2.3.

DE

coNTMTos

o n5o-cumprimento de cl6usulas contratuais, especificag6es, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de cl6usulas contratuais, especificag6es, projetos e prazos;

a

lentidSo

do seu

cumprimento, levando

a

CoNTRATADA

a

comprovar a

impossibilidade da conclus6o da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos

estipulados;

12.2.4. o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;
12'2.5. a paralisagSo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e pr6via
com unicagSo d Administragio;
a alterag5o subjetiva da execugio da CONTRATADA, mediante:
12.2'6.1. a subcontratagSo parcialdo seu objeto, a cessSo ou transfer6ncia, totalou parcial,
a quem n6o 1lenda ds condig6es de habilitagSo e sem pr6via autorizagilo da

12.2.6.

CONTMTANTE;

12.2.6.2. a fus6o, cis5o, incorporagio, ou associag6o da CoNTRATADA com outrem, ndo
admitidas no edital e no contrato:
12.2.7. o desatendimento das determinag6es regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execug50, assim como as de seus superiores;
12.2.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execugio, anotadas em registro pr6prio;
12.2.9.
a decretagSo de falOncia ou a instauragao de insolvdncia civil;
12.2.10. a dissolugio da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA:
12.2.11. a alteragSo social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execug6o do contrato;
12'2.12' as raz6es de interesse pfblico, de alta relevAncia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela m6xima autoridade da CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
12.2.13. a supressSo unilateral, por parte da CoNTRATANTE, de compras, acarretando
modificagSo do valor inicial do contrato al6m do limite permitido pela Lei n. 13.303/16;
12.2'14. a suspensSo-de sua execugio, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade p6blica, grave
perturbagSo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspens6eJ que
totalizem
mesmo ptazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de
indenizag6es pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiiizagoes e
mobilizag6es e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito

o

de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigag6es assumidas at6 que seja
normalizada a situagio;

12.2-15' o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, j6 recebidos, salvo em caso de
calamidade p0blica, grave perturbagSo da ordem interna ou guerra, assegurado d
CONTRATADA o direito de optar pela suspensSo do crlmprimento -de sras
obrigag6es at6 que seja normalizada a situagio;
12.2.16. a n5o liberagdo, por parte da CoNTRATANTE, de 6rea, tocat ou objeto para o
recebimento do objeto/produtos nos prazos contratuais;

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

12.2.18. a falta de integralizagio da garantia, se exigido, nos prazos estipulados;
12.2'19. o descumprimento da proibigSo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores

de 18 (dezoito)anos e de qualquer trabalho a menores Oe tO
lOezesseis) anos, salvo
na condig6o de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos;
12.2.20- a superveniOncia da declaragSo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragio;
12.2'21. o perecimento do ob1$o contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execugSo daavenga;Q
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12.2.22. terfrustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagSo ou qualquer outro expediente,

o car5ter competitivo de procedimento licitat6rio p0blico; ter impedido, perturbado ou
fraudado a realiza$o de qualquer ato de procedimento licitat6rio p0blico; ter afastado
ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo; ter fraudado licitagSo p0blica ou contrato dela decorrente; ter criido, de
modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagio p0blica ou
celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo

fraudulento, de modificag6es ou prorrogag6es de contratos celebrados com a
administragSo priblica, sem autorizag6o em lei, no ato convocat6rio da lic1ag6o
ptiblica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudadb o
equilibrio econ6mico-financeiro dos contratos celebrados com a administragio
p0blica; ter dificultado atividade de investigagSo ou fiscalizagSo de 6rgaos, entidades

ou agentes publicos, ou ter intervindo em sua atuagSo, inclusive no ambito das

ag6ncias reguladoras e dos 6rg6os de fiscalizagdo.

12.3. A rescisSo do contrato poder5 ser:

12.3.1. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
12.3.2' amig6vel, por acordo entre as partes, reduzida a termo

12.3.3.

desde que haja convenidncia para a CONTRATANTE;
judicial, nos termos da tegistagdo.

no processo de contratagio,

12.4. A rescisSo por ato unilateral a que se refere o subitem 12.9.1 , poder6 ser suscitada pela
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos subitens 12.2.1 a 12.2.12 e 12.2.17 a
12.2'20, podendo ser suscitada pela CONTMTADA nos casos enumerados nos itens
12.2'13 a 12.2.16, devendo a mesma ser precedida de comunicagio escrita e
-ampla
fundamentada da parte interessada, ressalvado o direito ao contradit6rio e

defesa.

12.5. 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:
devolugSo da garantia;
pagamentos devidos pela execugio do contrato at6 a data da rescisdo;
pagamento do custo da desmobilizago.

12.5.1.
12.5.2.
12.5.3.

12.6. A rescisSo por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as seguintes consequ6ncias,

sem prejuizo das demais sang6es previstas em lei, neste Contrato ou no Regulamento de
Licitag6es e Contratos da AppA:
12.6.1' assungSo imediata do objeto contratado, pela CONTRATANTE, no estado e locat em

12.6'2'
12'6.3.

que se encontrar;

execugSo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos
sofridos pela CONTRATANTE:
na hip6tese de insuficiOncia da garantia contratual, a retengao dos cr6ditos
decorrentes do contrato at6 o limite dos prejuizos causados a CONiTMTANTE.

g.!4ugu.l-AoEctul rencerm - ols n-remcoes

13.1. Este Contrato poder6 ser alteEdo na forma doiis-posto no art. 81 da Lei n. 13.303/16 e
no Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA, sempre por meio de Termo Aditivo.

8.2- e vedada a celebragSo

de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na

Matriz de Riscos, como de responsabilidade da contratada.
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14.1.

Na hip6tese de ocorr6ncia de um dos eventos listados na Matriz de Risco, se exigida e
constante do Termo de Referdncia, a CONTMTADA dever6, no prazo de 01 (um) dia 0til,
informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag6es minimas:
14.1 .'1 . detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorr€ncia e sua
durag6o estimada;

14.1.2. as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagSo do evento,
quando houver;

14.1.3. as medidas que ir6 tomar

para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado
para que esses efeitos cessem;

14.1.4. as obrigag6es contratuais que nio foram cumpridas ou que n6o ir6o ser cumpridas
em raz6o do evento:

14.1.5. outras informag6es
14.2.

A

relevantes.

CONTRATANTE decidir6 quanto

ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
CONTRATADA. Em sua decisSo, a CONTMTANTE poderA isentar
temporariamente a CONTMTADA do cumprimento das obrigag6es contratuais afetadas
adicionais

a

pelo subitem 14.1.

14.2.1. A concessSo de iseng6o ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sang6es
previstas na Cl6usula D6cima Primeira.

14.3. O reconhecimento pela CONTMTANTE dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste
Contrato que afetem o cumprimento das obrigag6es contratuais, com responsabilidade
indicada exclusivamente a CONTRATADA, n6o dar6 ensejo a recomposigSo do equilibrio
econ6mico financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela
CONTRATADA.

14.4. 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
ocorrOncia do evento.

14.4.1. as partes deverSo acordar a forma e o prazo para resolugSo do ocorrido;
14.4.2. as partes nio serSo consideradas inadimplentes em raz6o do descumprimento
contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior;

14.4.3. avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a
recomposigSo do equilibrio econ6mico financeiro do Contrato, salvo se as
consequOncias do evento sejam cobertas por Seguro, se houver;

14.4.4. o Contrato poder6 ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas
14.4.5.

14.5.

para
sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengSo do contrato se tornar
impossivelou invi5vel nas condig6es existentes ou 6 excessivamente onerosa;
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
forga maior;

Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, por6m de consequ6ncias 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 recomposiso do
equilibrio econ6mico financeiro do contrato.

i

?

14.6. A Matriz de Risco, consta is fls. 652/655 no item 12 (doze) do Termo de Refer6ncia
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato n6o previsto neste instrumento,
os chamados casos omissos, estes deverEo ser resolvidos entrF.aQ partes, respeitados o
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objeto deste instruTglto,

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 licitag6es e
contratos administrativos, al6m dos principios da Teoria Geial dos Contratoj

disposig6es do Direito privado.

e

as

16.1.CasoaAPPAvenhasofrer@aestruturaorganizacionalouno
seu regime juridico, o presente contrato, continuar6 a ser regido por suls cl6usulas pela
e
legis.heSo vigente no momento em que foi constituido e fi-rmado at6 a sua -*ting"o
ou
rescisSo.

g!4uguu

oEcrme sErrmn- oo rono
17'1. Fica eleito o Foro da comarca oe paranagu6 PR como tinico competente para resolver
qualquer litigio decorrente deste Contrato-. A partes renunciam
expressamente qualquer
outro foro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi
lavraoo o
presente Contrato que, lido e achado conforme, 6 assinado em
02 (duas) vias, de igual teor e
partes contratantes, tendo uma via sido arquivada nas depend-6ncias
loql-qg!"s
da
CONTRATANTE, com registro de seu extrato.

to de 2020

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE DA APPA

ROGERIO AMADO
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