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CONTRATO QUE ENTRE

ADMrNrsrR4AAo
PARANAGUA

E

SI

ANTONINA.APPA E AGILE
- ME, TENDO COMO

CONSTRUTORA EIRELI

oBJETo

CELEBRAM A

Dos PoRTos DE

A cournnrngAo

DE

EMPRESA

ESPEctALtzADA PARA nrnltzngAo DE
sERVrQos DE MANUTEN9Ao coRRETrvA E
PREVENTIVA DAS coBERTURAS oos Inlt6vrls
DA APPA, POR DEMANDA, VISANDO A
corusrnvnqAo DAS rrusrnmgOes Do
PORTO DE PARANAGUA. INCLUINDO O
FoRNECIMENTo DE MATERInU. vIAo DE oBRA
A

E TODOS OS EOUIPAMENTOS NECESSARIOS

PERFETTA

execugAo Dos sERvreos.

Aos 02 dias do mes de dezembro de 2019, a ADMlNlSfnegAO DOS PORTOS DE
PARANAGUA e nrufONlNA-APPA, constitufda sob a forma de empresa publica, vinculada d
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA e lOCiSnCA, estabelecida em Paranagu6 PR, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, inscrita no CNPJ/MF n" 79.621.439/0001-91, doravante
denominada simplesmente de APPA e representada neste ato pelo seu Diretor Presidente LUIZ
FERNANDO GARCIA DA SILVA, portador da c6dula de identidade no 44.332.331-8/SP e CPF/MF sob
no 329.602.6 48-78 e por seu Diretor de Engenharia e Manutengio ROGERIO AMADO BARZELLAY,
portador da C6dula de ldentidade RG. n" 521040 SSP-DF e CPF/MF no. 239.507.901-44, assistidos
pelo Diretor Juridico MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS, inscrito na OAB/PR sob o
no,53.595/PR, tendo em vista o contido no Processo Administrativo protocolado sob o no 15.429.7570, PregSo Eletr6nico n" 79012019-APPA, devidamente homologado pelo Diretor Presidente da APPA,
'em 11 de novembro de 2019, assina com AGILE CONSTRUTORA EIRELI - ME, estabelecida em
' Taubat6-SP na Rua Ubatumirim Lotufo Garcez, No 58, bairro Parque Piracangagu6, CEP: 12.040430,
Fone: (12) 3426-3604, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 28.364.7471000148, doravante denominada de
CONTRATADA e representada neste ato pelo Sr FRANKLIN CARDOSO DO NASCIMENTO, portador
do RG no 57.579.554-2 e CPFIMF no 026.388.394-93, o presente contrato, para a execugSo do contido
na Clausula Primeira. O presente Contrato ser6 regido pela Lei n.o 13.303, de 30 de junho de 2016,
aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal no 8.666/93, pelo Regulamento de Licitag6es e Contratos
da APPA, aprovado pelo Conselho de AdministragSo da APPA em 2610712018, pela Portaria no
152t2016.- APPA que versa sobre o Codigo de Etica da APPA, Lei Complementar Federal n.o
12312006, e pela Lei Federal 8.429192, bem como suas eventuais alterag6es,.e pelas cl6usulas e
condig6es

seguintes:

cLAusuLA

PRTMETRA

- po oBJETo

/
/

1.1. Constituiobjeto dd presente a contratagio de empresa especializada para realizagd,o de servigos /!
de manutengSo corretiva e preventiva das coberturas dos imoveis da APPA, por demanda, visando ll
a conservagio das instalag6es do porto de Paranagu6, incluindo o fornecimento de material, m5o ll
de obra e todos os equipamentos necess6rios d perfeita execugSo dos servigos.

CLAUSULA SEGUNDA. DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. Fazem parte deste Contrato, independentemente de sua transcrigSo,
CONTRATADA, datada de 27 de setembro de 2019, o Edital de LicitagSo e
demais elementos constantes do processo administrativo no 15.429.757-0 e

da

nexos e os
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3.{.A execugSo do objeto deste contrato ser5 realizada nos termos e especificag6es contidas no Termo
de Refer6ncia anexo ao Edital de Procedimento de Pregio EletrOnico no 79012019 - APPA e
demais elementos contidos no processo administrativo no 15.429.757-0 e seus anexos

CLAUSULA QUARTA'- PRECO
4.1. A CONTRATADA receber6 pela execugSo total do objeto deste Contrato, o prego mdximo de R$
466.906,95 (quatrocentos e sessenta e seis mil novecentos e seis reais e noventa e cinco
centavos).

4.2. Os recursos para atender as despesas decorrentes deste contrato estSo previstos no orgamento
da APPA, conta rubrica no 333912.

4.3. Dentro do prazo de vig6ncia do contrato e mediante solicitagSo da CONTRATADA, os pregos
poderio sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice de reajuste
' contratados
anualde acordo com artigo 3', 51o, Lei Federal no 10.192101, considerando-se a variagdo ocorrida
desde a data da apresentagSo da proposta, incidindo sobre o valor contratado ou o tiltimo prego
reajustado, o indice INCC.

4.4. No prego

'

contratado, estSo incluidas todas as despesas decorrentes de licengas, taxas de
qualquer natureza, impostos, fretes, embalagens, mio de obra, despesas de origem trabalhistas,
previdenci6rias e outras que sejam necessdrias a perfeita execugdo deste contrato.

4.5. Todas e quaisquer obrigag6es fiscais, trabalhistas e tribut6rias, oriundas da fazenda federal,
estadual e/ou munieipal, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto destecontrato, constituem
6nus exclusivos da CONTRATADA.
4.6. O pagamento ser6 efetuado, mediante a apresentagSo das respectivas faturas/nota fiscais, atrav6s
de credito em conta corrente banc6ria em at6 30 (trinta) dias, da certificagio da entrega dos
produtos/ prestagio dos servigos, devidamente atestada pela fiscalizag5o da APPA, conforme
Ordem de Servigo

n'

02412019

-

APPA.

4.7. As notas fiscais dever6o 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 Refer€ncia.

4.8.

Para o recebimento de qualquer fatura, a GONTRATADA obriga-se a apresentar sua regularidade
fiscal, atravds das certid6es negativas de d6bitos tributdrios da Fazenda PUblica, Federal, Estadual
e Municipal, INSS, FGTS e CNDT a qualquer tempo e sempre que solicitada, sob pena de
suspensSo do pagamento, rescisdo unilateral do Contrato e multa, conforme artigo 7 da ResolugSo
Conjunta no 003/2007 - PGE/SEFA, artigo 69, inciso lX da Lei 13.303/16 e, Ordgm de Servigo no
12312017 - APPA.

4.9

Em caso de mora da CONTRATANTE na realizagSo do pagamento, incidir6 corregio monet6rria
com base nos mesmos indices previstos para reajustamento do presente contrato, a ser calculado
entre a data do vencimento da obrigagSo 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
5.1. O prazo pa.a realizaglo dos servigos objeto do contrato ser6
do recebimento da Ordem de Serviqo a ser emitida pela APPA
da Aljrton S€nna da silva, 161 | D. Pedro 1l I ParanaguilPR I Cfp 83203-800 | 41 3420.1369
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crit6rio da APPA, e anuOncia da Contratada, nos Termos da Lei n'13.303/2016 e do
Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA.

5.2. A vigOncia do contrato ter6 inicio a partir da assinatura do mesmo pelas partes, e perdurard at6
180 (cento e oitenta dias) dias corridos apos o t6rmino do prazo previsto no item'5.1
.

cthusula sexra - ol canarurraoe execucAo:

6.1. A CONTRATADA dever6 oferecer garantia de execugSo contratual, como estabelece o Edital do
processo licitatorio no ltem 20.
CLAUSULA SETIMA

- DO RECEBIMENTO

7.1. O prazo de entrega dos servigos 6 de 12 (doze) meses, contados do efetivo recebimento da Ordem
de Servigo, em remessa de lote Unico.

7.2. Executado o contrato o seu objeto ser6 recebido:
7.2.1 . Provisoriamente, para efeito de posterior verificagio 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
ate 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, com duragSo m6xima de
90 (noventa) dias.
7.2.2. Definitivamente, por servidor ou comissSo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagSo e a
verificagSo da qualidade, quantidade e conformidade do material com a proposta, que
comprove a adequagSo do objeto aos termos contratuais.
7.2.3. Os responsdrveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagio anterior ao termo de
recebimento provis6rio ou definitivo sempre que os produtos / servigos nio apresentarem
condig6es de aceitagdo. O termo de notificagSo deverA caracterizar os vicios, defeitos e
incorreg6es constatados e determinat p'azo para saneamento.
7.2.4. A CONTRATADA 6 obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ds suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorreg6es resultantes da execugSo ou de materiais empregados;

7.2.5 Decorrido o prazo fixado, os respons6veis procederio nova verificagio objetivando o
recebimento,' que somente ser6 lavrado quando os produtos apresentarem perfeitas
condig6es.

7.2.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA

e seguranga da obra, e pelos materiais, bem como ndo a exime da
responsabilidade 6tico-profissional pela perfeita execug6o do contrato.
7 .2.7 .Os termos de recebimento constituem atos administrativos anul5veis nas hip6teses de erro
ou ignorAncia, dolo, coagSo, simulag6o, fraude, incapacidade dos agentes p0blicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.
pela solidez

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. As obrigag6es da CONTRATADA s6o aquelas previstas no Edital, no Termo de Referdncia, no
Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA e no Processo Administrativo e seus anexos,

.

bem como as dispostas abaixo.

Arcar com todos os custos que incidam direta ou

sobre os

i

ofertados na

licitagSo.

.

8.3. Arcar com qualquer prejuizo causado
a execugio do objeto.4
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8.4. Fornecimento de todo o material, mdo de obra, ferramentas, insumos e EPI's necessdrios para a
execugSo do contrato, obedecendo as especificag6es contidas no Edital, no Termo de Refer€ncia
e no Processo Administrativo.

8.5.

Manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade.

8.6.

.
.

,

Entregar os produtos objetos do presente contrato nas especificag6es contidas no Termo de
Refer€ncia e demais elementos que integram o Processo Administrativo.

8.7.

Ser respons5vel em relagSo aos seus empregados por todas as despesas decorrentes da
execugio do objeto desta licitagio, tais como, mas n6o exclusivamente:
8.7.1. Saldrios;
8.7.2. Seguros de acidentes;
8.7.3. Taxas, impostos e contribuig6es;
8.7.4. Indenizag6es;
8.7.5. Vales refeigio;
8.7.6. Vales transporte;
8.7.7. Seguro e assist6ncia m6dica quando estabelecida na Conveng5o Coletiva do Trabalho;
8.7.8. Outras que por. ventura venham a ser exigidas pelo Governo ou ConvengSo Coletiva de
Trabalho.

8.8.

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

8.9.

Manter durante a vigEncia 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 liberagio de faturas e como condigio de pagamento, os documentos
necessdrios.

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
s€ verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es resultantes da execugio do objeto.
,

i fiscalizagio 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

g.tb.

ntenOer prontamente a quaisquer exig€ncias da fiscalizagSo inerentes ao objeto do Contrato.

8.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados no patrim6nio da CONTRATANTE ou de
terceiros devido

i

incorreta execugdo do objeto.

/

Yl

8.15. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infrag6o, seja qual for, desde que praticada por
seus empregado.s quando da execugio do objeto.
8.16. Nomear, em ate 05 (cinco) dias 0teis ap6s a assinatura do contrato, um
pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missSo de garantir
execugSo do contrato, fornecendo os necess6rios meios de comunicagio com os

da Ayrton Srnna da Silva,
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8.17. Fornecer d CONTRATANTE, no minimo, um n0mero de telefone fixo, um n0rnero de telefone
movele um enderego de e-mail, objetivando a comunicagSo r6pida no que se refere d execugSo

.

do presente contrato.

8.'18. Apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos
empregados e o recolhimento dos encargos sociais.

8.19. 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 obr-as,
servigos ou compras e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acr6scimos.

8.20. 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 CONTRATANTE, n6o forem julgados em condig6es satisfat6rias, sem que caiba
qualquer acr6scimo no prego contratado, ainda que em decorr6ncia se torne necess6rio ampliar
o hor6rio da prestagio de servigos ou prorrogar o prazo de execugSo do contrato.

8.21. Executar diretamente o Contrato, sem subcontratag6es ou transfer€ncia de responsabilidades,
salvo quando devidamente justificado e ap6s expressa e formal autorizagio da CONTRATANTE;

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

8.23. Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pela CONTRATANTE qualquer

.

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

8.24. Observar as normas legais de seguranga a que estd sujeita a atividade pertinente e que envolva
toda e qualquer parte da execugdo do objeto.

8.25. Cumprir com todas as obrigag6es elencadas no Edital, no Termo de Refer€ncia e nos demais
documentos que integram o Processo Administrativo.

8.26. Cumprir e fazer oumprir todos os termos do Codigo de Etica e Disciplina da CONTRATANTE.
8.27. Comparecer pessoalmente A sede administrativa da CONTRATANTE para assinatura de
contratos e eventuais aditivos contratuais, quando solicitado.

CLAUSULA NONA

.
da Ayrton senna da

- DAs oBRIGACOES

DA GoNTRATANTE

9.1.

As obrigag6es da CONTRATANTE sio 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.

9.2.

Receber o objeto no prazo e condig6es estabelecidas no Edital e seus anexos.

9.3.

Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato e no Edital.

9.4.

Acompanhar e fiscalizar a execugio do contrato, na forma disposta neste contiato.

9.5-

Aplicar a CONTRATADA as penalidades legais e contratuais.

9.6.

Prestar informag6es e esclarecimentos que venham a sglsolicitados pela CONTRAITflD
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9.7.

Permitir o acesso dos funcion6rios da CONTRATADA para fornecimento dos produtos, desde
que devidamente identificados, bem como munidos dos respectivos EPI's e com o Certificado de
Participag6o da IntegragSo.

9.8.

Realizar a IntegragSo dos funcion6rios da CONTRATADA de modo a cumprir as normativas
relativas d Seguranga e Sa0de do Trabalhador.

9.9.

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

.

9.10. Recusar os produtos que forem apresentados em desacordo com as normas t6cnicas

.

especificas.

9.11. Promover a publicagSo do extrato do presente contrato e de seus eventuais aditamentos no
Di*rio Oficial do Estado do Paran6 e em sitio eletr6nico da CONTRATANTE, ate o decimo dia
titil do m6s subsequente d contratagSo

9.12. A CONTRATANTE nio responder6 por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados d execugio 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.

GLAUSULA DECIMA - GESTAo E FIscALIzAcAo
10.1. A gestSo e a fiscalizagSo do contrato consistem na verificagSo da conformidade da sua escorreita
execugio e da alocagSo dos recursos necessirios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do pactuado, devendo ser exercido pelo gestor do contrato, consistindo ele em empregado ou
comissdo designado(a) pela CONTRATANTE, o(a) qualter6 a seu encargo:
10.1.1. Assegurar-se, que a contratagSo a ser procedida atenda ao interesse da CONTRATANTE,
sobretudo quanto aos valores praticados, informando de imediato eventual desvantagem
.
percebida;

10.1.2. Zelar, apos receber a indicagdo do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento,
por ele, das obrigag6es contratualmente assumidas, e tamb6m, pela aplicagdo de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cl6usulas contratuais, 'para que sejam
tomadas providOncias cabiveis;
10.1.3. Informar a CONTRATANTE, quando de sua ocorr6ncia, a recusa do fornecedor em atender
ds condig6es estabelecidas em edital, as divergOncias relativas d entrega, as caracteristicas
e origem dos bens / servigos licitados;
10.1.4. Comunicar, oficialmente, a CONTRATANTE, quaisquer falhas ocorridas, consideradas de
natureza grave cometida pela CONTRATADA;
10.1 .5. Provocar a instauragSo de processo administrativo com o objetivo de apurar responsabilidade
ou prejuizo resultante de erro ou vicio na execugSo do contrato ou de promover alteragSo

'

contratual, especialmente no caso de solugSo adotada em projeto inadequado, desatualizado
tecnologicamente ou inapropriado ao local especifico,
10.1.6. ldentificar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execugSo do objeto contratado;
10.1.7. 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;
para
10.1.8. Encaminhar a nota fiscal/fatura, ap6s seu devido ateste. ao setor com
pagamento;
contabilizagio e liberagio do
e;

(
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'10.1.9. Atestar

a plena execugio do objeto contratado, promovendo o recebimento provisorio do
objeto do contrato na hipotese de n5o serem evidenciados vicios ou incorreg6es em sua

bxecugSo;

10.2. A fiscalizagSo serd exercida no interesse da CONTRATANTE e nio exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, na sua ocorr6ncia, nio implica corresponsabilidade do Poder Pfblico ou de seus agentes e
prepostos.

10.3. A fiscalizagdo do Contrato verificar6 se a CONTRATADA est6 executando o objeto do presente
de acordo com as exig6ncias do Edital e seus Anexos, devendo observar:
10.3.1. Estando sua execugio em conformidade, os documentos de cobranga deverSo ser atestados
pela fiscalizagio do contrato e enviados ao setor responsivel para o devido pagamento;
10.3.2. Em caso de n6o conformidade, ser6 lavrado Termo Circunstanciado de Recusa, que ser6
encaminhado a CONTRATADA para adogSo das provid6ncias que se fizerem necess6rias.

.

10.4. Quaisquer exig6ncias da fiscalizagSo inerentes ao objeto do Contrato deverio ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA.

10.5. 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.
10..6. As partes anotario em registro proprio todas as ocorr6ncias relacionadas com a execugSo do
contrato, determinando o que for necessirio d regularizaglo das faltas ou defeitos observados.

10.7. A CONTRATADA dever5 designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a
representar6 e se responsabilizard por todos os aspectos t6cnicos e legaiS, devendo efetuar o
acompanhamento continuo e peri6dico da execugdo do contrato e terd o dever de:
10.7.1. Zelar pela manutengSo, durante todo o periodo de execugio do contrato, das condig6es
estabelecidas no Instrumento Convocat6rio e das Normas Regulamentadoras e LegislagSo
correlata do Meio Ambiente e Seguranga e Medicina de Trabalho, como tamb6m da
regularidade fiscal e obrigag6es trabalhistas;

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, totale perfeita execugio do objeto contratado.
CLAUSULA DECTMA PRIMEIRA

ltr.1. Pela inexecugSo total ou

.

- PENALIDADES
parcial do contrato

a CONTRATANTE poder6, garantida a

pr6via

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangOes:
11.1.1. Advert0ncia,
11.1 .2. Multa, na forma prevista no Edital, no Termo de Refer€ncia ou neste Contrato;

11.1.3. SuspensSo tempor5ria de participagSo em licitagio e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, por prazo nio superior a 2 (dois) anos.

11.2. Havendo

'

a exigdncia de garantia e se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,
al6m da perda desta, responder6 a CONTRATADA pela sua diferenga, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

11.3. As sang6es de advert6ncia e suspensio tempor6ria de participagdo em licitagSo e impedi
de contratar poder6o ser aplicadas conjuntamente com a multa, devendo a defesa
interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias fteis.V
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11.4. As sang6es de suspensSo tempor6ria de participagSo em licitagSo e impedimento de contratar
. com a CONTRATANTE, poderdo tamb6m ser aplicadas ds empresas ou aos profissionais que,
. em razSo dos contratos regidos por este Regulamento:
11.4.1. Tenham sofrido condenagio 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 licitagSo;
11.4.3. Demonstrem n6o possuir idoneidade para contratarcom a empresa p0blica ou a sociedade
de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.5. 56o consideradas condutas passiveis de san96es, dentre outras:
11.5.1. Ngo 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. Frustrarou fraudar, mediante ajuste, combinagSo ou qualqueroutro expediente, o procegso
de contratag6o;
11.5.4. Afastar

ou pfocurar afastar participante, por meio de violencia, grave ameaga, fraude ou

oferecimento de vantagem de qualquer tipo,
11.5.5. Agir de m6-f5 na relagSo contratual, comprovada em processo especifico;
11.5.6. Incorrer em inexecugSo contratual;
11.5.7.

ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagio ou qualquer outro expediente, o
cardter competitivo de procedimento licitat6rio priblico; ter impedido, perturbado ou fraudado
arealizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio 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 licitag6o p0blica ou celebrar contrato
administrafivo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificag6es ou prorrogag6es de contratos celebrados com a administragio ptiblica, sem
autorizag6o em lei, no ato convocat6rio da licitagSo p0blica ou nos respectivos instrumentos
contratuais, ter manipulado ou fraudado o equilibrio econ6mico-financeiro dos contratos
celebrados com a administragdo p0blica, ter dificultado atividade de investigagSo ou
fiscalizagao de 6rg5os, entidades ou agentes p0blicos, ou ter intervindo em sua atuag6o,
inclusive no imbito das ag6ncias reguladoras e dos 6rg5os de fiscalizagSo'

11.6. As.pr6ticas acima exemplificadas, al6m de acarretarem responsabilizagdo administrativa e
judiciat da pessoa juridica, implicario na responsabilidade individual .dos dirigentes das
empresas contratadas e dos administradores/gestores, na qualidade de autores, coautores ou
participes do ato ilicito, nos termos da Lei n" 12'84612013.
11.7. A sangdo de advertgncia 6 cabivel sempre que o ato praticado, ainda que ilicito, n6o seja
suficiente para acarretar danos a CONTRATANTE, suas instalag6es, pessoas, imagem, meio
ambiente, ou a terceiros.

11.8. Conforme previsto no Edital e neste Contrato a multa pecuni6ria poderd ser aplicada:
11.8.1. A multa, de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no qual participou, poder5
aplicada a quem:

'
.

11.8.1.1. Retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio:
11.8.1.2. Ndo mantiver sua proposta;
11.8.1.3. Apresentar declaragSo ou documento falso;
11.8.1.4. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento;
11 3
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11.8.1.7. Deixar de realizar a regularizag5o da documentagio de habilitagdo, nos termos do
Art.43, $ 1'da LeiComplementar 12312006:
1 1.8.1.8. Atrasar na entrega da garantia contratual, quando exigida;
1 1.8.1.9. Praticar infrag6es que ndo impliquem em inexecugdo contratual ou configurem causa

.''

de rescisSo do contrato;
11.8.1.10. Nio encaminhar, no prazo estipulado no Edital ou no Termo de Refer€ncia, os
documentos de habilitagdo nas licitag6es realizadas por meio eletr6nico.
11.8.2. A multa, de at6 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do lote no qual participou, poder6
aplicada a quem, de forma injustificada, deixar de assinar o contrato, aceitar ou retirar
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no Edital.
1 1.8.3. A multa, de ate 30% (trinta por cento) sobre o valor do faturamento mensal, ser6 aplicada por
'
atraso injustificado na execugdo dos contratos de fornecimento parcelado de bens, assim
,
como, por atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-financeiro.
11.8.4. Nos demais casos de atraso, poderd ser aplicada multa nunca inferior a 5o/o ou superior a
10% sobre o valor da parcela n6o executada ou do saldo remanescente do contrato;
11.8.5. A multa, de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou saldo deste, ser6
aplicada no caso de inexecugSo total ou parcial do contrato, assim como, quando do
cometimento de infrag6es que culminem na rescisdo contratual ou configurem

.

inadimplemento total da obrigagdo.

1{.9. Cabe a sangio de suspensdo em razdo de agSo ou omissio

capaz de causar, ou que tenha
causado danos a CONTRATANTE, suas instalag6es, pessoas, imagem, meio ambiente ou a

terceiros, assim cbmo, a quem:

11.9.1. Recusar-se injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicat6rio,

aceitar

ou

retirar

o

instrumento equivalente, dentro

a assinar o

contrato,

do p"azo estabelecido pela

CONTRATANTE;

11.9.2. Nio mantiver sua proposta;
11.9.3. Abandonar a execugSo do contrato;
11.9.4. Incorrer em inexecugSo contratual.
11.1O.Todas as penalidades descritas neste contrato somente ser6o efetivamente aplicadas ap6s
instaurag6o de regular processo administrativo com o exercicio da ampla defesa e o cumprimento
do principio constitucional do contradit6rio.

11.11.Ap6s decisSo definitiva proferida no processo administrativo, as multas pecuni6rias aplicadas d
CONTRATDA deverdo ser recolhidas em conta da CONTRATANTE, no prazo m6ximo de 05
(cinco) dias fteis a contar da data da notificagio, sob pena de seu valor ser descontado da
garantia do contrato ou do documento de cobranga, na ocasiEo do pagamento, podendo, ainda,

' .
'

ser exigida judicialmente.
1 1 .1

2.

.

Quaisquer penalidades aplicadas d CONTRATADA ser6o transcritas no cadastro de licitantes do
Estado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO
12.1. A inexecugio total ou parcial do contrato poder6 ensejar a sua rescisSo, com as consequ€ncias
cabiveis.

12.2. Constituem motivo para rescisio do contrato:

12.2.1. O n6o-cumprimento de cl6usulas contratuais, especificagOes, projetos ou prazos;
12.2.2. O cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
12.2.3. A lentidSo do seu cumprimento, levando a CONTRATADA a comprovar a

A]
1u

da conclus6o da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;1
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12.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;
12.2.5. A paralisagio da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa

e pr6via
comunicagdo i Ad ministragSo;
12.2.6. A alteragio subjetiva da execugio da CONTRATADA, mediante:
12.2.6.1. A subcontratagSo parcial do seu objeto, a cessSo ou transfer6ncia, total ou parcial, a

.

quem n6o atenda ds condig6es de habilitagdo

e sem pr6via autorizagSo da

CONTRATANTE:

12.2.6.2.

'

12.2.7.
12.2.8.
12.2.9.
12.2.10.
12.2.11.
12.2.12.
12.2.13.
12.2.14.

.

A fusdo, cisdo, incorporagSo, ou associagio da CONTRATADA com outrem,

n5o

admitidas.no edital e no contrato;
O desatendimento das determinag6es regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execug5o, assim como as de seus superiores;
O cometimento reiterado de faltas na sua execugio, anotadas em registro pr6prio;
A decretagio de fal€ncia ou a instaurag6o de insolv€ncia civil;
A dissolugio da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
A alteragSo social ou a modificagSo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugSo do contrato;
As raz6es de interesse p0blico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela m5xima autoridade da CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato,
A supressSo unilateral, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificag5o
do valor inicialdo contrato al6m do limite permitido pela Lei n. 13.303/16;
a suspensSo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade p0blica, grave perturbagdo da ordem

.

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigat6rio de indenizag6es pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagOes e mobilizag6es e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspens6d do cumprimento
das obrigagdes assumidas at6 que seja normalizada a situagSo;
1?.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 perturbagio da ordem interna ou guerra, assegurado i
CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes at6
que seja normalizada a situagSo;
12.2.16. A n6o liberagio, por parte da CONTRATANTE, de 6rea, localou objeto para o recebimento
do objeto/produtos nos prazos contratuais;
12.2.17. A ocorr€ncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da

'

'

execugSo do contrato;

12.2.18. A falta de integralizagSo 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 de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condigSo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
12.2.20. A superveniOncia da declaragSo de inidoneidade para licitar e contratar com a
12.2.21. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivelo prosseguimento da execugio da
aven9a;
1.2.2.22.

ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagio ou qualquer outro expediente, o
car6ter competitivo de procedimento licitat6rio priblico; ter impedido, perturbado ou fraudado

a realizagio de qualquer ato de procedimento licitat6rio publico; 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 criado, de modo
irregular, pessoa juridica para participar de licitagio p0blica ou celebrar
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modificag6es ou prorrogag6es de contratos celebrados com a administragSo ptiblica, sem
autorizagdo em lei, no ato convocat6rio da licitagdo priblica ou nos respectivos instrumentos
contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio econOmico-financeiro dos contratos

celebrados com

a

administragdo publica;

ter dificultado atividade de investigag6o

ou

fiscalizagSo de orgSos, entidades ou agentes p0blicos, ou ter intervindo em sua atuagSo,
inclusive no 6mbito das agEncias reguladoras e dos 6rg5os de fiscalizagSo.

.
r

12..3. A rescisSo do contrato poderd 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 no processo de contratagio, desde
Que haja conveni€ncia parc a CONTRATANTE;
12.3.3. Judicial, nos termos da legislagSo.

12.4.

'
.

A

rescisdo por ato unilateral a que se refere o subitem 12.3.1, 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 CONTRATADA nos casos enumerados nos itens 12.2.13 a 12.2.16,
devendo a mesma ser precedida de comunicag6o escrita e fundamentada da parte interessada,
ressalvado o direito ao contradit6rio e ampla defesa.

12.5. Quando a rescisio ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, serd 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 execugSo do contrato at6 a data da rescisSo;
Pagamento do custo da desmobilizagdo.

12.5.1.
12.5.2.
12.5.3.

12.6. A rescisio 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.

12.6.2.

,

12.6.3.

AssungSo imediata do objeto contratado, pela CONTRATANTE, no estado e local em que
se encontrar:
ExecugSo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela
CONTRATANTE;
Na hip6tese de insuficiOncia da garantia contratual, a retengdo dos cr6ditos decorrentes do
contrato at6 o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

CLAUSULA DEGIMA TERGEIRA - DAs ALTERAC6ES
13.1. Este Contrato poderi 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.

.

$.2.

Evedada a celebragSo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz
de Riscos, como de responsabilidade da contratada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

-

MATRIZ DE RISCOS

14.1. Na hip6tese de ocorr6ncia 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:
ocorr6ncia
durag6o estimada;
14.1.2. As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagio do evento,

14.1.1. Detalhamento do evento ocorrido. incluindo sua natureza. a data da
houver;q

f\

.\U
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14.1.3. As medidas que

-

14.1.4.
.
14.1.5.

ir5 tomar parafazer cessaros efeitos do evento e o prazo estimado para
que esses efeitos cessem;
As obrigag6es contratuais que ndo foram cumpridas ou que nio i16o ser cumpridas em razSo
do evento;
Outrasinformaq6es relevantes.

14.2. A CONTRATANTE decidir6 quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos adicionais d
CONTRATADA. Em sua decisdo, a CONTRATANTE poder6 isentar temporariamente a
CONTRATADA do cumprimento das obrigag6es contratuais afetadas pelo subitem 14.1.
14.2.1. A concessSo de isengSo n5o exclui a possibilidade de aplicagSo das sang6es previstas na
Cl6usula D6cima Primeira.

14.3. 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, n5o dar5 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 ocorr6ncia do evento.
14.4.1. As partes deverSo acordar a forma e o prazo para resolugSo do ocorrido;
14.4.2. As partes n6o ser6o consideradas inadimplentes em razAo 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, decidirSo quanto a
recomposigio do equilibrio econOmico financeiro do Contrato, salvo se as consequ6ncias

.

do evento sejam cobertas por Seguro, se houver;

14.4.4. O Contrato poderd ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para

'
14.4.5.

sanar

os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengSo 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 necess6rias a fim de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior;

14.5. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, por6m de consequOncias incalcul6veis, retardadores ou
impeditivos da execugio do contrato, nio previstos na Matriz de Riscos, serio decididos
mediante acordo entre as partes, no que diz respeito d recomposigdo do equilibrio econ6mico
financeiro do contrato.

14.6. A Matriz de Risco consta no item 12 do Termo de Refer6ncia.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato ndo previsto neste instrumento, os
chamados casos omissos, estes dever6o 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 foro caso,
supletivamente, os principios e normas gerais sobre licitag6es e contratos administrativos, al6m
dos principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposig6es do Direito Privado.

.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1. Caso a APPA venha sofrer alteragdo/modificagio na sua estrutura organizacional ou no seu
regime juridico, o presente contrato, continuar6 a ser regido por suas clSusulas e pela
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17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de ParanaguS

-
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PR como Unico 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 lavrado o presente

'

Contrato que, lido e achado conforme, 6 assinado em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, pelas partes
contratantes, tendo uma via sido arquivada nas depend6ncias da CONTRATANTE, com registro de
seu extrato.

. 02 de dezembro de 2019

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE DA APPA

AMADO
Y
DE ENGENHARIA E MANUTENqAO DA APPA

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
DIRETOR JURIDICO DA APPA

FRANKLIN CARDOSO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE DA CONTRATADA
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