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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ADMINISTRA9AO

DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA.APPA E
COPABO INDOSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
TECNICOS LTDA, TENDO POR OBJETO FORNECIMENTO DE
CORREIAS TRANSPORTADORAS PARA ATENDIMENTO AO
CORREDOR DE EXPORTASAO DESTA APPA' CONFORME

ESPECIFICAQOES, QUANTITATIVOS E DEMAIS ELEMENTOS E
CONDICOESbEFINIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

Aos 02 dias do mCs de setembro de 2019, a ADMINISTRA9AO DOS PORToS
DE PARANAGUA E ANTONINA-APPA, constituida sob a forma de empresa p0blica, vinculada

A SCCNCTANN DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGiSTICA,

EStAbEIECidA EM

Paranagua-PR,naAvenidaAyrtonSennadaSilva,.16l,inscritanoCNPJ/MFn"
alo
Zg.OZt .iaglOOO t -9,t, doravante denominada simplesmente de APPA e representada 1est9

Diretor presidente LUIZ FERNANDO GARCIA DA S|LVA, portador da c6dula de
44.332.331-8/Sp e CPF/MF sob n" 329.602.648-78 e pelo seu Piretol qe
ldentidade
End^huri" fManuGnqio ROGERIO AMADO BARZELLAY, portador da Cedula de
MARCUS
"n;
Juridico
pelo
Diretor
assistidos
"
239.507.901-44,
szro+o ssP-DF ; CPF/M-;".
c.
em vista o
tendo
53
595/PR'
o
no
sob
na
oAB/PR
inscrito
Dos
SANTos,
virlrcius FREITAS
Pregao Eletr6nico n' 02
contido no processo Administrati;o protocolado sob o n" 15.47A.144-7,
em 13 de,agosto de
APPA'
/201g-APPA, devidamente homologado pelo Diretor Presidente da

p"io

""u n.
identidade

iorg. .""i"" tom coPABo

l;iiiuiihiA E couEncto

DE PRoDUros

rEcNlcos

Guagu, Embu
LTDA, estabelecida na Estrada do Kaiko, 11, Galpao 38, Sala 03, Bairro capim
186(1 1)3741-6679, inscrita no
Jas nrtes, Sp, cEp: 06843_195, Fone: (11)3741-6680(11)98149-1
e representada
cNp.ll-rr,ri .oo o n. 62.238.043/0001-6i, doravante denominada coNTRATADA
'12.730.732SSP/SP
e
no
ct/RG
portador
da
jeto Sr. ARNALDO STELLA CARDOSO,
iu"t"

"to
CPF/MFn"073.911.248-lE,opresentecontrato,paraaexecuqaodocontidona^Clausula
junho de 2016' pelo
irimeira. O presente Contrato slr6 regido pela Lei n-" 13 303' de 30 de
seguintes:
e
condig6es
pelas
c16usulas
e
APPA
n"grl;;""d o; Licitagoes e contratoida
CLAUSULA PRIMEIRA

-

DO OBJETO

p€ra
1lcfi.t,turcbl"t" d" p*.e"re 6Ti6imento de coneias transportadoras
:1":dlT:11:
quantitativos
e demais
;;;*d;; de exportaqSo desta AppA, conforme especificag6es,
elementos e condiQ6es definidas no termo de refer6ncia'

riqao' o Edital do PregSo
deste Contrato, independentemenie de sua tr'
e demais
da
CONTRATADA'
Proposta
Ei;iro"i;; ni ozr2otg-nppA' incluindo seus Anexos, e a
elementos constantes do processo no 15'478'144-7 '

tffizemE'1e

CLAUSULA TERCEIRA

3l.

-

DA EXECUCAO

d" obleto deste contrato se'6 rcalizada sob dem
contidasnoTermooener"re*ia,"nexoaoEdita|doPregdoE|etronicon.'02l201g.APPA.
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4.2.Os recursos para atender as despesas decorrentes deste contrato estao previstos no
orgamento da APPA, conta rubrica no 7781 .333.016
4.3.O prego estipulado na clausula acima podere ser reajustado mediante pr6vio requerimento
da CONTRATADA na periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variagao
ocorrida desde a data da apresentagao da proposta, em consonancia com o artigo 3', 51o da lei
10.19?J01, pelo indice IGPM, ou por outro indice oficial que venha a substitui-lo ou, na ausencia
de substitui-lo, pela m6dia simples dos principais indices economicos que apuram a inflagao
anual acumulada.

4.4. No prego contratado, estao incluidas todas as despesas decorrentes de licengas, taxas de
qualquer natureza, impostos, fretes, embalagens, m5o de obra, despesas de origem trabalhistas'
previdenciarias e outras que sejam necess5rias a perfeita execuqao deste contrato
4.5.Todas e quaisquer obrigagoes fiscais, trabalhistas e tributArias, oriundas da fazenda federal,

estadual e/ou municipal, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste contrato'
constituem 6nus exclusivos da CONTRATADA.
4.6,O pagamento sere efetuado, mediante a apresentagao das respectivas faturas/nota fiscais,
atraves de credito em conta corrente bancaria em ate 30 (trinta) dias, da certificaqao da entrega
dos produtos / prestagao dos servigos, devidamente atestada pela fiscalizag6o da APPA,
conforme Ordem de Servigo no 12412019

-

APPA.

4.7.As notas fiscais deverao ser confeccionadas conforme os produtos / servigos devidamente
recebidos e certificados pelos fiscais do contrato e confeccionadas pela CoNTRATADA,
obedecido o cronograma de atividades e pagamentos estabelecido pelo Termo de Referencia.

4.g Pa.:a o recebimento de qualquer fatura, a GoNTRATADA obriga-se a apresentar sua

regularidade fiscal, atrav6s das certid6es negativas de d6bitos tributerios da Fazenda Pfblica'
Federal. Estadual e Municipal, INSS, FGTS e CNDT a qualquer tempo e sempre que Solicitada,
sob pena de suspensao do pagamento, rescisao unilateral do contrato e multa, conforme artigo
7 da Resolugeo conjunta n" 003/2007 PGE/SEFA, artigo 69, inciso lx da Lei 13.303/16 e,
Ordem de Servigo no 12312017 - APPA.

-

4.9.Em caso de mora da CoNTRATANTE na realizagao do pagamento, incidira corregao
monetaria com base nos mesmos indices previstos para reajustamento do presente contrato, a
ser calculado entre a data do vencimento da obrigagao e a data em que ocorrer o efetivo
pagamento, em consonancia com o artigo 69' inciso lll da Lei no 13 303/16'
CLAUSULA QUINTA

-

DO PRAZO

51. O prazofara entrcga doi rnateriais, sendo considerado o primeiro lote, ser6 de ate 90
(novenia) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Servigo a ser emitida pela
APPA, podendo ser prorrogado na forma da Lei

perdurard
5.2. A vigCncia do contrato tere inicio a partir da assinatura do mesmo pelas partes, e
previsto
item
5.1
ou 5.2'
prazo
no
at6 180 icento e oitenta dias)llias corridos ap6s o termino do
conforme o caso especifico.
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6.1.Executado o contrato o seu objeto ser6 recebido:
6.1.1 Provisoriamente, para efeito de posterior verificagao da conformidade do material / servigos
com as especificag6es contraluais, por intermedio do responsevel por seu acompanhamento e
fiscalizagao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em at6 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da CONTRATADA, com duragao m6xima de 90 (noventa) dias.

por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observa9ao
e a verificagao da qualidade, quantidade e conformidade do material com a proposta, que
comprove a adequageo do objeto aos termos contratuais.

6.1.2.Definitivamente,

6.2.Os responsaveis pelo recebimento deverao lavrar termo de notificagao anterior ao termo de
recebimento provis6rio ou definitivo sempre que os produtos / servigos nao apresentarem
condigoes de aceitagao. O termo de notificagao devere caracterizar os vicios, defeitos e
incorregoes constatados e determina( prazo para saneamento.
6.3. A CONTRATADA 6 obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, es suas
expensas, no total ou em parte, o obieto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorreg6es resultantes da execugao ou de materiais empregados;

6.4. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificaqao objetivando o
recebimento, que somente ser6 lavrado quando os produtos apresentarem perfeitas condig6es.
6.5.O recebimento provis6rio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA
pela solidez e seguranga da obra, e pelos materiais, bem como nao a exime da responsabilidade
6tico-profissional pela perfeita execugao do contrato.
6.6.Os termos de recebimento constituem atos administrativos anuleveis nas hip6teses de erro
ou ignorancia, dolo, coagao, simulagao, fraude, incapacidade dos agentes publicos'
impossibilidade juridica ou ilicitude.

- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1.As obrigag6es da CONTMTADA sao aquelas previstas no Edital, no Termo de Referencia,
no Regulamento de Licitagoes e Contratos da APPA e no Processo Administrativo e seus anexos,
bem como as dispostas abaixo:
CLAUSULA SETIMA

7.1.1.

Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens ofertados
na licitaqao;

7.1.2. Atcat com qualquer prejuizo causado al Administragao ou
empregados durante a execuqSo do objeto;
7.1.3. Fornecimento

a terceiros por

seus

de todo o material, mao de obra, ferramentas, insumos e EPI's

necessdrios para a execugio do contrato, obedecendo as especificag6es contidas no
Edital, no Termo de Referencia e no Processo Administrativo.

7.1.4. Manter firme sua orooosta durante o seu prazo de validade;
7.1.5. Entregar

os produtos

/

servigos objetos do presente conlrato nas especificagoes
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contidas no Termo de Referdncia e demais elementos que integram o Processo
Administrativo.

7.1.6. Ser responsavel em relagao aos seus empregados por todas as despesas decorrenles
da execu9ao do objeto desta licitagao, tais como, mas nao exclusivamente:
7.1.6.1. Salarios;
7.1.6.2. Seguros de acidentes
7.1.6.3. Taxas, impostos e contribuig6es;
7.1.6.4. Indenizaq6es;
7. 1.6.5. Vales refeigao;

7.1.6.6. Vales transporte;
7.1,6.7. Seguro e assistCncia m6dica quando estabelecida na Convengao Coletiva do
Trabalho:
7.1.6.8. Outras que por ventura venham
Coletiva de Trabalho.

a ser exigidas pelo Governo ou

Convengeo

7.1.7. Apresentar os documentos fiscais dos produtos fornecidos em conformidade com a
legislagao vigente;

7.1.8. Manter durante a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, as condig6es de habilitagao e qualificagSo exigidas no Edital e Termo de
ReferCncia, inclusive de apresentar, ao setor de liberagao de faturas e como condigao
de pagamento, os documentos necessarios.
7.1.9. Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigaq6es no prazo estabelecido
oelo fiscal do contrato:

7.1.10. Reparar, corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas, no total ou em parte, os
itens em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao do
objeto;
7.1.1

'l. Comunicar imediatamente

i

fiscalizagio

do Contrato qualquer anormalidade

verificada, inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento
deste contrato, para que sejam adotadas as providencias necessarias;
7.1.12. Atender prontamente a quaisquer exigencias da fiscalizagao inerentes ao objeto do
Contrato;

7.1.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados no patrimonio da APPA ou de
terceiros devido a incorreta execugeo do objeto;
7.1.14. Ncar com as despesas decorrentes de qualquer infragao, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados quando da execugao do objeto;

a

05 (cinco) dias lteis ap6s assinatura do contrato, um
responseveUpreposto pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missao
de garantir a adequada execugao do contrato, fornecendo os neceszTios meios de(

7.1.15, Nomear, em at6
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comunicagSo com os mesmos;

7.1.16. Fornecer a CONTRATANTE. no minimo, um n0mero de telefone fixo, um nlmero de
telefone m6vel, um n0mero de fax e um enderego de e-mail, obietivando a comunicaqao
rapida no que se refere a execuqao do presente contrato:

7.1.17. Apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE,

os comprovantes de

pagamento dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

7.1.18. Aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acrescimos ou supressdes ate o limite
imposto pela Lei 13.303/16, 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 acrescimos;

7.1.19. Executar o obieto dentro das especificag6es e/ou condig6es constantes da proposta
vencedora, bem como do Termo de Referdncia e seus Anexos, devendo ser
imediatamente refeitos aqueles que a juizo da CONTRATANTE' nao forem julgados
em condig6es satisfat6rias, sem que caiba qualquer acr6scimo no prego contratado,
ainda que em decorrencia se torne necessario ampliar o horario da prestaqao de
servigos ou prorrogar o prazo de execugao do contrato;
7.1.20. Executar diretamenle o contrato, sem subcontratag6es ou transfercncia de
resoonsabilidades, salvo quando devidamente justificado e ap6s expressa e formal
autorizagSo da CONTRATANTE;
7.1.21. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela APPA, obrigando-se a
atender, de imediato, todas as reclamag6es a respeito da execuqao do objeto;
7

,1,22. comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pela APPA qualquer
anormalidade de careter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

7.1.23. Observar as normas legais de seguranga a que estS sujeita a atividade pertinente e
que envolva toda e qualquer parte da execugao do obieto;
7.1.24. Cumprir com todas as obrigag6es elencadas no Edital, no Termo de Refercncia e nos
demais documentos que integram o Processo Administrativo;

7.1.25. Providenciar o preenchimento, por parte de todos os seus empregados e prepostos,
do Anexo I contido no Decreto Estadual no 2612015' que acompanha o presente
contrato;

7.1.26. Providenciar o preenchimento, por parte de todos os s6cios e/ou Administradores, do
Anexo ll contido no Decreto Estadual no 2612015, que acompanha o presente contrato:
7,1,27. Cumprir e fazer cumprir todos os termos do c6digo de Etica e Disciplina da APPA.
CLAUSULA OITAVA

-

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTF

@oaque|aspreviStasnoEdita|,noTermodeRefer0ncia'
no Regulamento de Licitagdes e Contratqs d-a APPA e no Processo Administrativo e seus
an"*oi, ber como as dispostas abaixo:1i
'1 Ilr
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8.1.1. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;
8.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, na forma disposta neste contrato;
8.1.3. Aplicar a CONTRATADA as penalidades legais e contratuais;

8.1.4. Prestar informagoes
CONTRATADA;
8.1.5. Permitir

o

8.1.6. Realizar

a

e

esclarecimentos que venham

a ser solicitados oela

acesso dos funcion6rios da CONTRATADA para execugao dos
levantamentos, estudos e servigos, desde que devidamente identificados, bem como
munidos dos respectivos EPI's e com o Certificado de Participagao da Integragao;
Integragao dos funciondrios da CONTRATADA de modo

a cumprir as

normativas relativas a Seguranga e Sa0de do Trabalhador;

8.1.7. Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas em relagao ao
objeto do contrato, determinando o prazo pa.a sua corregao;
8.1.8. Recusar os produtos que forem apresentados em desacordo com as normas tecnicas
especificas;

8.1.9, Promover a publicagao do extrato do presente contrato e de seus eventuais
aditamentos no DiSrio Oficial do Estado do Parane e em sitio eletronico da APPA. ate
o decimo dia ftil do mCs subsequente e contratagao.
CLAUSULA NONA- DA GESTAO E FISCALIZACAO
9.1. A gestao e a fiscalizagdo do contrato consistem na verificagao da conformidade da sua
escorreita execuQao e da alocagao dos recursos necesserios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do pactuado, devendo ser exercido pelo gestor do contrato, consistindo ele em
empregado ou comisseo designado(a) pela APPA, o(a) qual tera a seu encargo:

9.1.1. Assegurar-se, que a contratagao a ser procedida atenda ao interesse da APPA,
sobretudo quanto aos valores praticados, informando de imediato eventual
desvantagem percebida;
9.1.2. Zelar, ap6s receber a indicagao do fornecedor, pelos demais atos relativos ao
cumpramento, por ele, das obrigagoes contratualmente assumidas, e tamb6m, pela
aplicagao de eventuais penalidades decorrenles do descumprimento de cleusulas
contratuais, para que sejam tomadas providCncias cabiveis;

9.1.3. hformar a APPA, quando de sua ocorrencia, a recusa do fornecedor em atender as

condigoes estabelecidas

em edital, as

divergCncias relativas

a

entrega, as

caracteristicas e origem dos bens / servigos licitados;
9.1.4. Comunicar, oficialmente,

a

APPA, quaisquer falhas ocorridas, consideradas de

natureza grave cometida pela CONTRATADA;

a

instauragao de processo administrativo com o objetivo de apurar
responsabilidade ou prejuizo resultante de erro ou vicio na execuqao do contrato ou de
promover alteragao contratual, especialmente no caso de solugao adotada em prclelol,'

9.1.5. Provocar

n)
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inadequado, desatualizado tecnologicamente ou inapropriado ao local especifico;

9.1.6. ldentificar

a necessidade de modificar ou adequar a forma de execugdo do

obieto

contratado;
9.1.7, Atestar, no verso das notas fiscais/faturas apresentadas pela CONTRATADA, a efetiva
entrega dos produtos / prestagSo dos servigos em conformidade com as especificagdes
contidas no Edital, no Termo de Referencia e no Processo Administrativo;

9,1,8. Encaminhar a nota fiscal/fatura, ap6s seu devido ateste, ao setor competente, para
contabilizagao e liberagao do pagamento; e;

9.1.9. Atestar a plena execugao do objeto contratado, promovendo o recebimento provis6rio
do objeto do contrato na hip6tese de n5o serem evidenciados vicios ou incorregoes em
sua execuqao;

9.2.A fiscalizagao sere exercida no interesse da APPA e nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrCncia, nao implica corresponsabilidade do Poder P0blico ou
de seus agentes e prepostos.

9.3.A fiscalizaqSo do Contrato verificare se a CONTRATADA estA executando o objeto do
presente de acordo com as exigencias do Edital e seus Anexos, devendo observar:

9.3.1. Estando sua execug6o em conformidade, os documentos de cobranga deverao ser
atestados pela fiscalizagao do contrato e enviados ao setor responsevel para o devido
pagamenro;

9.3.2. Em caso de nao conformidade, sere lavrado Termo Circunstanciado de Recusa, que
sera encaminhado a CONTRATADA para adogao das providCncias que se fizerem

W

necessaraas.
9.4. Ouaisquer exigCncias

da fiscalizagao inerentes ao objeto do Contrato devereo

ser

prontamente atendidas pela CONTRATADA.

9,5.A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o objeto, se em desacordo com os termos
dos documentos que integram o Processo Administrativo e seus anexos.

9.6.As partes anotarao em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com a execugao
do contrato, determinando o que for necesserio e regulariza€o das faltas ou defeitos
observados.

9.7. A Contratada devera designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a
representare e se responsabilizara por todos os aspectos tecnicos e legais, devendo efetuar
o acompanhamento continuo e peri6dico da execugao do contrato e tera o dever de:
9.7.1. Zelar pela manutengSo, durante todo o periodo de execugeo do contrato, das condigoes
estabelecidas no Instrumento Convocat6rio e das Normas Regulamentadoras e
Legislagao correlata do Meio Ambiente e Seguranga e M€dicina de Trabalho, como
tambem da regularidade fiscal e obrigagoes tr;balhistas:41

nl
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9.7.2. Zelat pela execugSo ou fornecimento do objeto contratual em conformidade com as
normas t6cnicas vigentes:

9,7.3. Zelar pela plena, total e perfeita execuqao do objeto contratado
CLAUSULA DEGIMA - DA GAIiANIA DEIXEEUCAQ:
10.1 A Contratada prestara, a titulo de garantia de execuqao contratual, o correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, consoante normas da Lei Federal
13.303/2016, em seu artigo 70, e normas constantes do Regulamento Interno de
LicitaQ6es e Contratos da APPA, em seu aftigo 7 .1 .7 , e item 20.1 do Edital.

PARAGRAFO PRIMEIRO
10.1.1Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro Garantia ou Fianga
Banceria, a mesma nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual'
devendo sua validade ser de 180 (cento e oitenta) dias al6m do prazo de execugao dos
servigos.
PARAGRAFO SEGUNDO GARANTIA
10.1.2 As Correias Transportadoras ofertadas deverSo ter no minimo 2 (dois) anos de
garantia contra defeitos de fabricaQao, e a garantia dever6 constar na proposta de
fornecimento.
Ser6 aceita garantia superior a 2 (dois) anos'
A garantia ser6 iniciada ap6s entrega dos materiais no almoxarifado desta APPA'
A oarantia dos fabricantes dos materiais devere ser repassada
intEgralmente a APPA, item 6.1 a 6.4 do Termo de Referencia.

Nil

cLAusuLA pEcrMA PRIMEIRA- DAs PENALIDADEq
| \\n
11J Peta Inexecugao btal ou p-arciat oo contrato a APPA poder6, garantida a previa defesa, I .\P/
aplicar ao contratado as seguintes

1 1 .1
1

1.1

sanQ6es:

\

.1 Advertencia;
.2 Multa. na forma orevista no Edital, no Termo de Referencia ou neste Contrato;

11.1.3 Suspensao temporaria de participageo em licitagao e impedimento de contratar com a
APPA, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

11.1.4 Se a multa aDlicada for superior ao valor da garantia prestada, al6m da perda desta,
resDondere o contratado pela sua diferenqa' que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela APPA ou cobrada judicialmente.

11"1.sAs sangoes de advertcncia e suspensao temporaria de participageo em licitaqao e
impedimento de contratar poderao ser aplicadas conjuntamente com a multa, devendo
a defesa previa do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10
(dez) dias uteis.

11.2 As sangoes de suspenseo iempor6ria de participagao em licitagao e impedimento de
contratjr com a APPA, poderao tambem ser aplicadas es empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos regidos por este Regulamento:
11.2.4Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos:7J
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11
1

.2.5Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

1.2.6 Demonstrem

nao possuir idoneidade para contratar com a empresa poblica ou a

sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.
11

.3

Sao consideradas condutas passiveis de sangoes, dentre outras:

I 1 .3.4 Nao atender, sem justificativa, a convocagSo para assinatura do contrato ou retirada do

instrumento equivalente;
'l

1.3.5Apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela
APPA;

11.3.6Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combina9ao ou qualquer outro expediente, o
processo de contrataqao:

11.3.7Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violencia, grave ameaqa, fraude
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
11
1

.3.8Agir de m6-f6 na relaqao contratual, comprovada em processo especifico;

1.3.9lncorrer em inexecuqao contratual;

11.3.10 ter frustrado ou fraudado, mediante a.iuste, combinagSo ou qualquer outro expediente,
o car6ter competitivo de procedimento licitat6rio publico; ter impedido, perturb-ado ou

fraudadoarca|izaQeodequa|queratodeprocedimento|icitat6riopub|ico;terafastado
ou procurado afajtar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
quatquer tipo; ter fraudado licitaqao p0blica ou contrato dela decorrente; ter criado' de
modo fraudulento ou irregular' pessoa juridica para participar de licitaqao pUblica ou
celebrar contrato adminisirativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificagdes ou prorrogaq6es de contratos celebrados com a
administragaop0bIica'semautorizagaoemIei,noatoconvocat6riodaIicitaqaopubIica
oU nos respecttvos lnslrumentos contratuais; ter manipu|ado oU fraudado o equi|ibrio
economico-financeiro dos contratos celebrados com a administraqao publica; ter
dificu|tadoatividadedeinVestigagaooufiscaIizaqaode6rgaos,entidadesouagentes
o0blicos, ou ter intervindo em sua atuaqao' inclusive no ambito das agCncias
reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizaqao.

ll,4Aspraticasacimaexemp|ificadas,a|6mdeacarretaremresponsabiIizagaoadministrativa

individual dos dirigentes das
lrOi"iut da pessoa juridica, implicarao na responsabilidade

e dos administradores/gestores, na qualidade de autores' coautores
nos termos da Lei no 12 8/612013'
participes
ilicito,
ato
do
ou

"empresas contratadas
'1

1

.5

que ilicito' nao seJa
A sangao de advertencia € cabivel sempre que o ato praticado, ainda
pessoas,
imagem, meio
acarretar danos a APPA, suas insta|a96es,

suficiente Dara

ambiente. ou a terceiros.

11.6 Conforme previsto no Edital' no Termo de Referencia e neste Contrato' a sanqao
pecuniSria Podere ser aPlicada:

qual participou'
11.6.44 multa, de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no
Dodera aplicada a quem:

11.6.4.1 Retardar ou impedir o andamento do procedimentAc itat6rio;{

(V
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11

.6.4.2 Nao mantiver sua proposta;

11.6.4.3 Apresentar declaraqao ou documento falso;
11

.6.4.4 Deixar de aoresentar documento na fase de saneamento;

11

.6.4.5 Foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);

11

.6.4.6 Realizar a interposigao de recursos meramente procrastinatorios;

11.6.4.7 Deixar de realizar a regularizagao da documentaqao de habilitagao' nos termos
do Art.43, S 1' da Lei Complementar 12312006:
'11.6.4.8 Atrasar a entrega da garantia contratual, quando exigida;
'11.6.4.9 Praticar infragoes que nao impliquem em inexecuqao contratual ou configurem
causa de rescisao do contrato:

11.6.4.10 Nao encaminhar, no prazo estipulado no Edital' os documentos de habilitaqao
nas licitagoes realizadas por meio eletronico.
11

.6.54 multa, de at6 10% (dez por cento) sobre o valor total do lote no qual participou, podera
aplicada a quem, de forma injustificada, deixar de assinar o contrato, aceitar ou retirar
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no Edital.

11.6.6A multa, de ate 30% (trinta por cento) sobre o valor do faturamento mensal, sera
aplicada por atraso injustificado na execuqao dos contratos de prestaqao de servigos

continuados

ou de iornecimento parcelado de bens, assim como, por

atraso

injustificado no cumprimento do cronograma fisico-financeiro'

11.6.7Nos demais casos de atraso, poder6 ser aplicada multa nunca inferior a 5% ou superior
a 10olo sobre o valor da parcela n6o executada ou do saldo remanescente do contrato;

11.6.8A multa, de at6

2oo/o

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou saldo deste,

quando
serdr aplicada no caso de inexecu9ao total ou parcial do contrato, assim como'

docometimentodeinfragdesqueculminemnarescisaocontratua|ouconfigurem

ry

inadimplemento total da obrigaqao.
1

que
1.6.9cabe a sangao de suspensao em razio de agao ou omissao capaz de causar' ou
ou
meio
ambiente
pessoas,
imagem,
instalag6es,
APPA,
suas
tenha causido danos 5
quem:
a
a terceiros, assim como,

11'6'9.1Recusar-seinjustificadamente,ap6sserconsideradoadjudicaterio,aassinaro
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administraqeoi

I 1 .6.9.2 Nao mantiver sua proposta;

11.6.9.3 Abandonar a execuqao do contrato;
1

1.6.9.4 Incorrer em inexecugao contratual.

cr-Ausut-l oEctul seculol - oa nesclslo
lrlAinexecu9eoto'talouparciatOocontralopodereensejarasuarescisao'comas
cabiveis. (./
conseouCncias
'
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'12.1.1Constituem motivo para rescisao do contrato:

12.1.2 O nao-cumprimento de cl6usulas contratuais, especificagoes, proietos ou prazos;
'12.1.3 O cumprimento irregular de cleusulas contratuais, especificagdes, proietos e prazos;

12.1.4 A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade
da conclusao da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

11.1.1. O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;
'l'1.1.2. A paralisaqao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa

e

previa

comunicagao a Administraqao;

11.1.3. A alteraqao subjetiva da execuqao do contratado, mediante:
11.1.3.1.

A subcontratagao parcial do seu objeto, a cessao ou transfercncia, total

ou

oarcia|,aquemndoatendaescondig6esdehabi|itagaoesempreviaautorizagao
da Administraqao;
1'1.1.g.2.

A fusao, ciseo, incorpora9eo, ou associaqao do contratado com outrem' nao

admitidas no edital e no contrato;

'l'l.l.4.Odesatendimentodasdeterminag6esregularesdaautoridadedesignadapara

acompanhar e fiscalizar a sua execug5o, assim como as de seus superiores;
registro pr6prio:
11.1.5. O cometimento relterado de faltas na sua execu96o, anotadas em

11.1.6. A decretageo de falCncia ou a instauraqao de insolvCncia civil;

11.1.7. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;
11',|.8.Aa|teragaosocia|ouamodificageodafina|idadeoudaestruturadaempresa,que
prejudique a execuqao do contrato;

1't,1.9. As razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo

conhecimento'

s

processo
justificadas e determinadas peia m6xima autoridade da APPA e exaradas no
administrativo a que se refere o contrato;

ou compras'
11.1.10, A supressao unilateral, por parte da Administraqao' de obras' serviEos
pela Lei
permitido
limite
acarretando modificageo db valor inicial do contrato al6m do
13.303/16;

por prazo
11.1.'11. a suspensao de sua execugSo' por ordem escrita da Administraqao'
grave
poblica'
superior a '120 (cento e vinte) dias, salvo em .caso de calamidade
q::
por
perturoaqao da brdem interna ou guerra' ou ainda

'"p:!idT-"u^"1-?l^"-o^::^
de:ryb'lti9l;t^"":
imprevistas
indenizag6es pelas sucessivas e contratualmente
casos' o olrelto oe
nesses
ao
contratado'
e outras previstas, assegurado

tota||zemomesmoprazo,independentementedopagamentoobng-ator|ooe

mobilizag6es
que seja
optar pela suspensal do cumprimjnto das obrigagdes assumidas at6
normalizada a situaqao;
pagamentos devidos pela AdministragSo
'11.1.12, O atraso superior a 90 (noventa) dias dos
ja
ou

o, io'necimento, ou parcelas destes' recebidos
perturbaqao da ordem interna
""ruigos
executados, salvo em caso de calamidade p0blica, grave
pela suspensao do cumprimento
ou gu""", assegurado ao contratado o direito de optar
situaqao;
a
que
normalizada
seia
at6
de iuas obrigag-6es
parte da Administraqao' de area' localou objeto para execuqao
11.1.13.
'iL A nao liberagao, por
fornecimento, nos prazos contratuaifl3m como das fontes dq
decorrentes de obras,

'"'
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materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.'14.

A

ocorrCncia

de caso fortuito ou de forqa maior, regularmente

comprovada,

impeditiva da execugao do contrato;

11.1.15. A falta de integralizageo da garantia nos prazos estipulados;
11.1.16. O descumprimento da proibigeo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
11.1.17. A superveniCncia da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragao;
1'1.1.'18. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel
execugSo da avenga;

o

prosseguimento da

11.1.19. ter frustrado ou fraudado, mediante a.iuste, combinagao ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo de procedimento licitatorio p0blico; ter impedido,
perturbado ou fraudado a realizagao de qualquer ato de procedimento licitat6rio piblico;
ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitag6o p0blica ou contrato dela decorrente;
ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitaqao
p0blica ou celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido,
de modo fraudulento, de modificag6es ou prorrogag6es de contratos celebrados Gom a
administragao p0blica, sem autorizaqeo em lei, no ato convocat6rio da licitaqao piblica
ou nos respeclivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio

economico-financeiro dos contratos celebrados com a administraqao publica; ter
dificultado atividade de investigaqao ou fiscalizaqao de 6rgaos, entidades ou agentes

piblicos, ou ter intervindo em sua atuaqao, inclusive no ambito das

agCncias

reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizageo.

11.2.

A rescisao do contrato podere ser:

11.2.1. Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
11.2.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contrata9ao,
desde que haja convenioncia para a APPA;
1

1.2.3. Judicial, nos termos da legislagao.

'11.3. A rescisao por ato unilateral a que se refere o item 1 1 .3.1, podere ser suscitada pela APPA,
nos casos enumerados nos itens 11.2.1 a 11-2.12 e 11.2.17 a 11 2.22' podendo ser
suscitada oelo contratado nos casos enumerados nos itens 112.8 a 11.2.'16, devendo a
mesma ser precedida de comunicagao escrita e fundamentada da parte interessada.
ressalvado o direito ao contradit6rio e ampla defesa.

1'1.4. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, sere esta
ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do
contratado ter6 este ainda direito a:

11.4.1. Devolugao da garantia;
11.4.2. Pagamentos devidos pela execugao do contrato at6 a data da rescisao;
1

(-\
-r\ll
.\I

1.4.3. Pagamento do custo da desmobilizagSo('
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11.5.

A resciseo por ato unilateral da APPA acarreta as seguintes consequencias, sem prejuizo

das demais sangoes previstas em lei, neste Contrato ou no Regulamento de Licitagoes e
Contratos da APPA:

11.5.1. Assunqao imediata do objeto contratado, pela APPA, no estado e local em que se
encontrar;

11,5.2. Execugeo

da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais

prejuizos

sofridos pela APPA:

11.5.3. Na hip6tese de insuficiencia da garantia contratual, a retenqao dos cr6ditos
decorrentes do contrato at6 o limite dos preiuizos causados a APPA.

131 Este Contrato podera ser alterado na foima do disposto no art. 81, da Lei

n.o 13.303/16,

semDre oor meio de Termo Aditivo.
13.1.2E vedada a celebraQeo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na
l\4atriz de Riscos, como de responsabilidade da contratada.

cLAusuLA pEcrMAouARTA- Dos cAsos oillssqq
141 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato nao previsto neste instrumento, os

o obieto
chamados casos omissos, estes deverao ser resolvidos entre as partes, respeitados
a Lei no
especial
em
materia,
da
reguladoras
normas
e
demais
legislagao
a
deste instrumento,
quando
for
o caso,
13.303/2016, o Regulamento Interno de Licitag6es e contratos da APPA e,
al6m
supletivamente, os principios e normas gerais lobre licitag6es e contratos administrativos,
Privado'
Direito
do
dos principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposig6es

cLAusuLA pEclMA oulNrA

DAs Dlsqosl.qpEs- GERAIS
gao na sua estrutura organizacional ou no
i
seu regime .iuridico, o presente contrato, continuara a ser regido por suas clausulas e.p-ela
rescisao'
legislafao vigente no momento em que foi constituido e firmado at6 a sua extinqeo ou
CLAUSULA DECIMA SEXTA

-

-

DA VALIDADE

T6l A-Gntratada p'estar6 l€alZar

a entrega dos produtos com validade minima de 2/3 (dois

tergos) da data do vencimento.

cLAUSULA DECIMA SETIMA- DO FORO

@VenhamaserSuscitadasnaap|ica9aodopresente
de
instrumento, i o da Comarca de ParanaguA - PR, fazendo, as partes, renUncia expressa
qualquer outro por mais privilegiado que seja q A

rllJ
\
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E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o
presente Contrato que, lido e achado conforme, 6 assinado em 02 (duas) vias, de igual teor e

forma, pelas partes contratantes, tendo uma

sido arquivada nas dependencias da

reoistro de seu extrato.

CONTRAT

de 20'19

ParanaguS,

GARCIA DA SILVA

LUIZ

DA APPA

DI

BARZELLAY
E MANUTEN9AO DA APPA

DE

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
DTREToR JURlDtco DA APPA

ARNALDO STELLA CARDOSO
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

TESTEMUNHA

^"'7484.1Fi,O
TESTEMUNHA

F6 ) 5s\ '3ct'- t'?<

'
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