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CoNTRATO QUE ENTRE STCELEBRAM A ADMIN|STRA9AO
DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA.APPA E COM

INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA
GESTAO PUBLICA S/S LTDA, TENDO COMO OBJETO A
CoNTRATAQAO DE TNSTTTU|QAO ESPECTALTZADA PARA
PRESTAQAO DE SERVTQOS DE ApOrO A TMPLANTAQAO E

IMPLEMENTASAO DE UM MODELO DE GOVERNANQA
PARA RESULTADoS NAADMINISTRAcAo DoS PoRToS DE

E ANTONINA - APPA, COM OBJETIVO DE
PROMOVER A MELHORIA DO DESEMPENHO
PARANAGUA

CoRPoRATIVo

A

PARTIR DAS EXIGENCIAS

Do NoVo

MARCO LEGAL E CONTEXTO MERCADOLOGICO.

Aos 08 dias do m6s de junho de 2020, a ADMINISTRAQAO
DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA-APPA, constituida sob a forma de empresa
p0blica, vinculada ar SECRETARIA DE ESTADO DA TNFRAESTRUTURA E LOGiSTICA,
estabelecida em Paranagud - 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 Interino LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, C6dula de
ldentidade n" 44.332.331-8/SP e CPF/MF n" 329.602.648-78, e por seu Diretor Administrativo e
Financeiro DANIEL ROMANOWSCKI portador da C6dula de ldentidade RG. n" 7.72'1.892-0
SESP e CPF/MF n" 035.792.089-93, assistidos pelo Diretor Juridico MARCUS VINICIUS
FREITAS DOS SANTOS, inscrito na OAB/PR sob o n".53.595/PR, tendo em vista o contido no
Processo Administrativo protocolado sob o n" 16.509.403-4, Inexigibilidade n".874212O20APPA, devidamente autorizado pelo Diretor Presidente da APPA, em 01 d_e junho de 2020,
assina com INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA S/S
LTDA, estabelecida na SIG Quadra 1, Centro Empresarial Parque Brasilia, Sala 130, Brasilia/DF,
CEP 70.610-410 - Brasilia-DF, Fone: (61) 3262-8250 - (61) 8401-8579, inscrita no CNPJ/MF sob
o n'.04.907.40210001-25, doravante denominada de CONTRATADA e representada neste ato
pelo Sr. ALEXANDRE BORGES AFONSO, portador do RG n". 1633433 SSP/DF e CPF/MF no.
781.473.791-53, o presente contrato, para a execugdo do contido na Cl6rusula Primeira. O
presente Contrato serfi regido pela Lei n.o 13.303, de 30 de junho de 2016, aplicando-se
subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666/93, pelo Regulamento de Licitag6es e Contratos da

APPA, aprovado pelo Conselho de Administragio da APPA em 2610712018, pela Portaria no
15212016 - APPA que versa sobre o C6digo 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 PRIMEIRA

1.1.

Contratagdo
implantagdo

de

e

-

DO OBJETO

instituigdo especializada para prestagdo de servigos de apoio
implementagdo de um modelo de Governanga para resultados

AdministragSo dos Portos de Paranagu6 e Antonina

melhoria do desempenho corporativo
contexto mercadol6gico.

1.2.

ir

- APPA, com objetivo de
a partir das exig6ncias do novo marco legal e

Discriminagdo do objeto est6 contida no subitem no 1, 3 e 4 do

N"969
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DEcoNTRAToS

e A pRoposrl
ementedesuatranscriE6o,|nexigibi|idadeno.
AppA, incluindo seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA, bem como

clAusuu secunol - vll,tcul-RcAo no eornt
eruAZ(jzO

-

seus anexos, e demais elementos constantes do processo administrativo no 16.509.403-4
e seus anexos.

cLAusuLA TERCEIRA

-

REGIME EXECUCAO

oserarea|izadanoStermoseespecificag6escontidas

no Termo de Referencia, Inexigibilidade n". 87421202O-APPA e demais elementos

contidos no processo administrativo no 16.509.403-4 e seus anexos.

cLAusuLA QUARTA

-

PRECO. REAJUSTE E PAgAMENTO

tota|doobjetodesteContratoaimportanciade

R$ 2.020.000,00 (Dois milh6es e vinte mil reais)'

4.2.

Os pregos propostos serdo fixos e irreajustitveis, conforme legislaqdo em vigor'

4.3.

taxas de
No prego contratado, est6o incluidas todas as despesas decorrentes de licenqas,
quatquer natureza, impostos, fretes, embalagens, m6o de obra, despesas de origem
deste
trabalhistas, previdenci6rias e outras que sejim necessdrias d perfeita execugao
contrato.

4.4.

Todas e quaisquer obrigag6es fiscais, trabalhistas e tributarias, oriundas da fazenda
deste
federal, estadual e/ou m-unicipal, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
contrato, constituem 6nus exclusivos da CONTRATADA'

pagamento ser6 efetuado, mediante a apresentagao das respectivas notas
pela
fiscais/faturas, atrav6s de cr6dito em conta corrente bancdria informada
produtos
dos
dos
entrega
da
da
certificagao
(trinta)
dias,
CONTRATADA em at6 30
Ordem
conforme
CONTRATANTE,
da
pela
fiscalizagSo
atestada
serviEos, devidamente
de Servigo n' 054/2020-APPA.

4.5. o

4.6.

Os recursos para atender as despesas decorrentes deste contrato estSo previstos no

4.7.

recebidos
As notas fiscais deverSo ser confeccionadas conforme os produtos devidamente
obedecido
pela
CONTRATADA,
e certificados pelos fiscais do contrato e confeccionadas
o cronograma de atividades e pagamentos estabelecido pelo Termo de Refer6ncia.

4.8.

sua
Para o recebimento de qualquer fatura, a CONTRATADA obriga-se a apresentar
Fazenda
da
tributarios
debitos
cl_enegativas
regularidade fiscal, atrav6s das certidoes
pobtica, Federat, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e CNDT a qualquer tempoj semPre\
que solicitada, sob pena de suspensdo do pagamento, rescisdo unilateral do Contrato/ry
multa, conforme Ordem de Servigo n" 05412020 - APPA'
/u.l \

4.9.

bedl
Nenhum pagamento ser6 efetuado sem a apresentaqdo dos documentos exigidos,
na
nota
constatadas
eventualmente
irregularidades
sanadas
forem
n6o
enquanto
como
contratuais.
obrigag6es
fiscal. no iornecimento dos bens ou no cumprimento de

orqamento da CONTRATANTE, conta rubrica n" 7781'333'984'

que a
4.10. Em caso de mora da CONTRATANTE na realizagSo do pagamento, .desde
base
bas
com
morcTitia
rr^Nr-roATn
Fra ndo
n6n tenha
tanhe concorrido para
r)Afz tanto,
tanto. incidirfi
incidir6 corregdo
correc60 mof$\ia
CONTRATADA
^nn^..rrfirtd
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nos mesmos indices previstos para reajustamento do presente contrato, a ser calculado
entre a data do vencimento da obrigagdo e a data em que ocorrer o efetivo pagamento.

ct-Ausur-l ourrurn - oo pnnzo e on vrcEncla oo corurRaro
5.1. O prazo para realizagdo dos servigos objeto do contrato ser6r de 12 (doze)

meses,

contados do recebimento da Ordem de Servigo a ser emitida pela APPA, podendo ser

prorrogado,

a crit6rio da APPA, e anudncia da Contratada, nos Termos da Lei no

13.303/2016 e do Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA.

5.2.

O presente Contrato viger6 pelo prazo de 12 (doze) meses e perdurar6 por 180 (cento e
oitenta) dias corridos ap6s o t6rmino do prazo previsto no item 5.1.

5.3. O t6rmino do prazo de vig6ncia

deste Contrato n6o afetard quaisquer direitos ou

obrigagdes das partes, relativas a pagamentos, prestagdo de garantia, regularizagdo
documental e outras do g6nero que eventualmente devam ser exercidas ou cumpridas
ap6s exaurida a vig6ncia.

CLAUSULA SEXTA - GARANTIA
A CONTRATADA dever6r oferecer garantia de qualidade dos objetos de acordo com o
estabelecido no Edital de licitagSo e Proposta apresentada.

6.1.

CLAUSULA SETIMA

-

ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1.O prazo de entrega do objeto do contrato 6 de 12 (doze) meses, contados do efetivo
recebimento da Ordem de Servigo.

7.2.

Executado o contrato o seu objeto serd recebido, conforme estabelecido no Termo de
Refer6ncia na seguinte forma:

7.2.1.

7.2.2.

7.3.

Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da conformidade do material /
servigos com as especificag6es contratuais, por interm6dio do responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em at6 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, com
duragSo m6xima de 90 (noventa)dias.
Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observagdo e a verificagdo da qualidade, quantidade e conformidade do material com
a proposta, que comprove a adequagSo do objeto aos termos contratuais.

Os respons6veis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo

provis6rio ou definitivo sempre que os produtos/materiais e/ou servigo\
de recebimento provisorio
servigog
n6o apresentarem condig6es de aceitagdo. O termo de notificagio dever5 caraclerizar oA)
vicios, defeitos e incorreg6es constatados e determinar prazo para

saneamento.

/fA/\

7.4.

A CONTRATADA 6 obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ds su{s
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

7.5.

Decorrido o ptazo fixado, os respons6veis procederSo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando os produtos apresentarem perfeitas

condis6es.

t
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7.6. O

recebimento provis6rio

ou definitivo nio exclui a

responsabilidade

civil

da

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

7.7.

Os termos de recebimento constituem atos administrativos anuldveis nas hip6teses de
erro ou ignordncia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes p0blicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA oITAVA - oBRIGAcOEs DA GoNTRATADA
8.1. As obrigag6es da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Termo de ReferOncia, no
Regulamento de Licitagdes 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 licitag6o.

8.3.

Arcar com qualquer prejuizo causado ir Administragdo ou a terceiros por seus empregados
durante a execugdo do objeto.

8.4.

Fornecimento de todo o material, mdo de obra, ferramentas, insumos e EPI's necessArios
para a execugdo do contrato, obedecendo as especificag6es contidas no Edital, no Termo
de ReferOncia 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 especificagdes contidas no Termo
de Refer6ncia e demais elementos que integram o Processo Administrativo.

8.7.

Ser responsdvel em relagdo aos seus empregados por todas as despesas decorrentes da
execugdo do objeto desta licitagdo, tais como, mas ndo exclusivamente:

8.7.1.
8.7.2.
8.7.3.
8.7.4.
8.7.5.
8.7.6.
8.7.7.
8.7.8.

8.8.

salArios;
seguros de acidentes;
taxas, impostos e contribuig6es;
indenizag6es;
vales refeigdo;
vales transporte;
seguro e assist6ncia m6dica quando estabelecida na Convengdo Coletiva do Trabalho;
outras que por ventura venham a ser exigidas pelo Governo ou Convengdo Coletiva de
Trabalho.

8.9.

\
/X

Apresentar os documentos fiscais dos produtos fornecidos em conformidade com
legislagSo

vigente.

n

Manter durante a vig6ncia do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidasf
as condig6es de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital e Termo de Refer6ncia,
inclusive de apresentar, ao setor de liberagSo de faturas e como condigdo de pagamento,
os documentos necess6rios.

8.10. Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigagdes no prazo estabelecido pelo
fiscaldo contrato.

{U
\
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8.1

1.

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 execugdo do objeto.

8.12. Comunicar imediatamente d fiscalizaqdo do Contrato qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento deste contrato,
para que sejam adotadas as providdncias necess6rias.

8.13. Atender prontamente a quaisquer exig6ncias da fiscalizag6o inerentes ao objeto do
Contrato.

8.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados no patrimOnio da CONTRATANTE ou
de terceiros devido d incorreta execugdo do objeto.

8.15. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados quando da execugSo do objeto.

8.16. Nomear,

em at6 05 (cinco) dias 0teis ap6s a assinatura do contrato,

um

respons6vel/preposto pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missdo de

garantir

a

adequada execugdo

do contrato, fornecendo os necess6rios meios

de

comunicagdo com os mesmos.

8.17. Fornecer d CONTRATANTE, no minimo, um n0mero de telefone fixo, um n0mero de
telefone m6vel e um enderego de e-mail, objetivando a comunicagSo rdpida no que se
refere d execugdo do presente contrato.

8.18. Aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es at6 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 acr6scimos.

8.19. Executar o objeto 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, n6o forem julgados em
condigOes satisfat6rias, sem que caiba qualquer acr6scimo no prego contratado, ainda que

em decorr6ncia se torne necess6rio ampliar o horArio da prestagSo de servigos ou
prorrogar o prazo de execugSo do contrato.

8.20. Executar diretamente o Contrato, sem subcontratag6es ou transfer6ncia de
responsabilidades, salvo quando devidamente justificado e ap6s expressa e formal
autorizagio da CONTRATANTE

;

8.21. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigan

Oo-

ffi

se a atender, de imediato, todas as reclamagdes a respeito do objeto.

8.22. Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pela CONTRATANTE quatque\
anormalidade de carAter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necess6rio.

KT

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

ADMINtsrRAgAo Dos poRTos DE eARANAGUA e RrurotrttrrtR
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8.25. Cumprir

e

lazer cumprir todos os termos do C6digo de Etica

e

Disciplina da

CONTRATANTE.

8.26. Comparecer pessoalmente i sede administrativa da CONTRATANTE para assinatura de
contratos e eventuais aditivos contratuais, quando solicitado.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACoES DA CONTRATANTE
As obrigag6es da CONTRATANTE sdo aquelas previstas no Termo de Refer6ncia, no
Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA e no Processo Administrativo e seus
anexos, bem como as dispostas abaixo.

9.1.

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 execugSo do contrato, na forma disposta neste contrato.

9.5.

Aplicar a CONTRATADA as penalidades legais e contratuais.

9.6.

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

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 Integrag6o.

9.8.

Realizar a IntegraEdo dos funcion6rios da CONTRATADA
normativas relativas d Seguranga e Sa0de do Trabalhador.

9.9.

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

de modo a cumprir as

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

9.11. Promover a publicagdo do extrato do presente contrato e de seus eventuais aditamentos
no Didrio Oficial do Estado do Paran6 e em sitio eletr6nico da CONTRATANTE, at6 o
d6cimo dia 0til do mds subsequente d contratagdo.

9.12.

A

CONTRATANTE ndo responderA por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados ir execugdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrdncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

clAusuu oEcrun - cesrAo e rrscalzacAo
10.1 . A gestao e a fiscalizagdo do contrato consistem

na verificagio da conformidade da
escorreita execugdo e da alocagdo dos recursos necess6rios, 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) qual
ter6 a seu

encarOo:fl
\"
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10.1 .1 .

assegurar-se,

que

a

DEcoNTRAToS

contratagdo

a ser procedida atenda ao interesse da

CONTRATANTE, sobretudo quanto aos valores praticados, informando de imediato
eventual desvantagem percebida;

10.1

.2. zelar, ap6s 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 provid6ncias cabiveis;

10.1.3. informar a CONTRATANTE, quando de sua ocorr6ncia, a recusa do fornecedor em
atender ds condig6es estabelecidas em edital, as diverg6ncias 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;

a

instauragdo de processo administrativo com o objetivo de apurar
responsabilidade ou prejuizo resultante de erro ou vicio na execugSo do contrato ou de
promover alteragdo contratual, especialmente no caso de solugSo adotada em projeto
inadequado, desatualizado tecnologicamente ou inapropriado ao localespecifico;
10.1.6. identificar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execug6o do objeto
contratado;
10.1.7. alestar, no verso das notas fiscais/faturas apresentadas pela CONTRATADA, a efetiva
10.1.5. provocar

entrega dos produtos em conformidade com as especificag6es contidas no Edital, no
Termo de Refer6ncia e no Processo Administrativo;
10.1.8. encaminhar a nota fiscal/fatura, ap6s seu devido ateste, ao setor competente, para
contabilizagSo e liberagSo do pagamento; e;
10.1.9. atestar a plena execug6o do objeto contratado, promovendo o recebimento provis6rio
do objeto do contrato na hip6tese de n6o serem evidenciados vicios ou incorreqdes em
sua execugio;

10.2. A fiscalizaEdo ser6 exercida no interesse da CONTRATANTE e n6o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorr6ncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder P0blico
ou de seus agentes e prepostos.

10.3. A fiscalizagdo do Contrato verificar6r 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 execugdo em conformidade, os documentos de cobranga deverdo ser
atestados pela fiscalizagdo do contrato e enviados ao setor respons6vel para o devido
pagamento;

10.3.2. Em caso de ndo conformidade, ser6 lavrado Termo Circunstanciado de Recusa, que
ser6 encaminhado a CONTRATADA para adogSo das provid,Sncias que se fizerem
necess6rias.

10.4. Quaisquer exig6ncias da fiscalizagdo inerentes ao objeto do Contrato deverSo
prontamente atendidas pela CONTRATADA.

ser

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 anotardo em registro pr6prio todas as ocorr6ncias relacionadas com a
do contrato, determinando o que for necess6rio d regularizaqdo das faltas ou"r""ur$/t
defeitos
observados.
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10.7. A CONTRATADA dever6 designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que
a representard e se responsabilizard por todos os aspectos t6cnicos e legais, devendo
efetuar o acompanhamento continuo e peri6dico da execugdo do contralo e ter5 o dever
de:

10.7.1. zelar pela manutengdo, durante todo o periodo de execugdo do contrato, das condig6es
estabelecidas no Instrumento Convocat6rio e das Normas Regulamentadoras e
Legislagdo correlata do Meio Ambiente e Seguranga e Medicina de Trabalho, como
tamb6m da regularidade fiscal e obrigag6es trabalhistas;
10.7.2. zelar pela execugdo ou fornecimento do objeto contratual em conformidade com as
normas t6cnicas vigentes; e,
1O.7.3. zelar pela plena, total e perfeita execugSo do objeto contratado.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

-

No976

coNT. N'065-2020

PENALIDADES

11.1. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poder6, garantida a pr6via
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sang6es:

11.1.1. advertdncia;
11.1.2. multa, na forma prevista no Edital, no Termo de Refer6ncia ou neste Contrato;
11.1.3. suspensSo tempor6ria de participagdo em licitaqSo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, por prazo n6o 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 ser6
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrada
judicialmente.

e suspensSo tempor6ria de participagao em licitagdo e
impedimento de contratar poderdo ser aplicadas conjuntamente com a multa, devendo a
defesa pr6via do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de '10
(dez) dias 0teis.

11.3. As sang6es de advertdncia

11.4. As sang6es de suspensSo temporfrria de participag5o em licitagdo 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 condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
11.4.2. tenham praticado atos ilicftos visando a frustrar os objetivos da licitagSo;
11.4.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa p0blica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.5. Sao consideradas condutas passiveis de sang6es, dentre outras:
11.5.1. n6o atender, sem justificativa, d convocaqdo 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, combinagdo ou qualquer outro expediente, o
processo de contratagdo;

11.5.4. afastar ou procurar afastar participante, por meio de violdncia, grave ameaga,
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
11.5.5. agir de m6-f6 na relagao contratual, comprovada em processo especifico;
11.5.6. incorrer em inexecugSo contratual;
11.5.7. ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagSo ou qualquer outro expediente,
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fraudado a realizaq5io de qualquer ato de procedimento licitat6rio p0blico; ter afastado
ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou olerecimento de vantagem de
qualquer tipo; ter fraudado licitagdo p0blica ou contrato dela decorrente;ter criado, de
modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo priblica ou
celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo

de modificag6es ou prorrogag6es de contratos celebrados com a
administragdo p0blica, sem autorizagSo em lei, no ato convocat6rio da licitagdo priblica

fraudulento,

ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio
econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a administragSo p0blica; ter
dificultado atividade de investigagSo ou fiscalizagdo de 6rg5os, entidades ou agentes
p0blicos, ou ter intervindo em sua atuag6o, inclusive no Ambito das agdncias
reguladoras e dos 6rgdos de fiscalizagdo.

11.6. As prdticas acima exemplificadas, al6m de acarretarem responsabilizagdo administrativa
e judicial da pessoa juridica, implicardo na responsabilidade individual dos dirigentes das

empresas contratadas e dos administradores/gestores, na qualidade
coautores ou participes do ato ilicito, nos termos da Lei no 12.84612013.

de

autores,

11.7. A sangdo de advertOncia 6 cabivelsempre 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 Editale neste Contrato a multa pecunidria poderd ser aplicada:
11

.8.1

.

a multa, de at6 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no qual participou, poderd
aplicada a quem:

11.8.1.1.
11.8.1.2.
11.8.1.3.

retardar ou impedir o andamento do procedimento licitat6rio;
ndo mantiver sua proposta;
apresentar declaragdo ou documento falso;
11.8.'1
deixar de apresentar documento na fase de saneamento;
11.8.1.5. foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);
11.8.1.6. realizar a interposiqdo de recursos meramente procrastinat6rios;
11.8.1.7. deixar de realizar a regularizagdo da documentagdo de habilitagio, nos termos
do Art.43, S '1" da Lei Complementar 12312006;
11.8.1.8. atrasar na entrega da garantia contratual, quando exigida;
11.8.1.9. praticar infragdes que n6o impliquem em inexecugSo contratual ou configurem
causa de rescisdo do contrato;
1 1.8.1.10. n6o encaminhar, no prazo estipulado no Edital ou no Termo de FleferOncia, os
documentos de habilitagdo nas licitag6es realizadas por meio eletrOnico.
11 .8.2. a multa, de at6 1O% (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.
11.8.3. a multa, de at6 30% (trinta por cento) sobre o valor do faturamento mensal, serd
aplicada por atraso injustificado na execugdo dos contratos de fornecimento parcelado

.4.

de bens, assim como, por atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisicofinanceiro.

11.8.4. nos demais casos de atraso, poder6 ser aplicada multa nunca inferior a 5% ou superior \
a 10"/o sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato/)\
11.8.5. a multa, de at6 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou saldo aes6// ser6 aplicada no caso de inexecugdo total ou parcial do contrato, assim como, quando
do cometimento de infrag6es que culminem na rescisdo contratual ou configurem
inadimplemento total da obrigagdo.
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11.9. Cabe a sangdo de suspensdo em raz6o de agdo ou omissdo capaz de causar, ou que
tenha causado danos a CONTRATANTE, suas instalagOes, pessoas, imagem, meio
ambiente ou a terceiros, assim como, a quem:

11.9.1. recusar-se injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicat6rio, a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE:
11.9.2. ndo mantiver sua proposta;
11.9.3. abandonar a execugdo do contrato;
11.9.4. incorrer em inexecucdo contratual.
11.10.Todas as penalidades descritas neste contrato somente serdo 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 decisdo definitiva proferida no processo administrativo, as multas pecuni6rias
aplicadas a CONTRATDA deverdo ser recolhidas em conta da CONTRATANTE, no prazo
mfximo de 05 (cinco) dias 0teis a contar da data da notificagdo, sob pena de seu valor ser
descontado da garantia do contrato ou do documento de cobranga, na ocasido do
pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.

1l.12.Quaisquer penalidades aplicadas

d

CONTRATADA serdo transcritas no cadastro de

licitantes do Estado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO
12.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato poderA ensejar
consequdncias cabiveis.

a sua rescisdo, com as

12.2. Constituem motivo para rescisio do contrato:

12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.

o ndo-cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clAusulas contratuais, especificag6es, projetos e prazos;

a

lentiddo do seu cumprimento, levando

a

CONTRATADA

a

comprovar a

impossibilidade da conclusSo 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 paralisagdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e pr6via
com unicagdo d Adm inistragdo;

12.2.6.

a alteragdo subjetiva da execugSo da CONTRATADA, mediante:
12.2.6.1. a subcontratagdo parcial do seu objeto, a cessSo ou transfer6ncia, totalou parcial,
a quem n6o atenda ds condig6es de habilitagdo e sem pr6via autorizagio da
CONTRATANTE;
12.2.6.2. a fus6o, cis5o, incorporagdo, ou associagdo da CONTRATADA com outrem, n6o
admitidas no editale no contrato:
12.2.7.
o desatendimento das determinag6es regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores; \
12.2.8.
o cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas em registro pr6prio;7'l/\
12.2.9.
a decretagdo de falOncia ou a instauragdo de insolv6ncia civil;
/-/
12.2.10. a dissolugdo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
12.2.11. a alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugSo do

contraio;A

Iu
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12.2.12. as raz6es de interesse p0blico, de alta relevdncia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela m6xima autoridade da CONTRATANTE e exaradas no processo

administrativo a que se refere o contrato;

a supressdo unilateral, por parte da

CONTRATANTE, de compras, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato al6m do limite permitido pela Lei n. 13.303/16;
12.2.14. a suspensio de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade ptblica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspens6es que
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de
totalizem
indenizag6es pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizag6es e
mobilizag6es e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigag6es assumidas at6 que seja
normalizada a situagdo;
12.2.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, jd recebidos, salvo em caso de

12.2.13.

o

calamidade p0blica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado

CONTRATADA

o

dr

direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas

obrigag6es at6 que seja normalizada a situagdo;

12.2.16.
12.2.17.
12.2.18.
12.2.19.
12.2.20.
12.2.21.
12.2.22.

a n6o

liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de 6rea, local ou objeto para o
recebimento do objeto/produtos nos prazos contratuais;
a ocorr6ncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugdo do contrato;
a falta de integralizagdo da garantia, se exigido, nos prazos estipulados;
o descumprimento da proibig6o 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;
a superveniOncia da declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo;
o perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execugdo da avenga;
ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagSo ou qualquer outro expediente,
o cardter competitivo de procedimento licitat6rio p0blico; ter impedido, perturbado ou
fraudado a realizagdo 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 licitagdo p0blica ou contrato dela decorrente; ter criado, de
modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo p0blica ou
celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificag6es ou prorrogag6es de contratos celebrados com a
administragSo p0blica, sem autorizag6o em lei, no ato convocat6rio da licitag6o
pOblica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o

equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com

a administraq6o

p0blica; ter dificultado atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de 6rg5os,

entidades

ou agentes p0blicos, ou ter intervindo em sua atuagdo, inclusive no Ambito
ag6ncias reguladoras e dos 6rgdos de

12.3. A rescisSo do contrato poder6

fiscalizagio.

ser:

12.3.1. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
12.3.2. amigAvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo
12.3.3.

d4p
\\

A/t
de contratageo,

desde que haja convenidncia paTpqCONTRATANTE;
judicial, nos termos da leOislaea{.
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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 comunicagdo escrita e
fundamentada da parte interessada, ressalvado o direito ao contradit6rio e ampla defesa.

12.5. Quando a rescisdo 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 desmobilizagdo.

12.5.1.
12.5.2.
12.5.3.

12.6. A rescisdo por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as seguintes consequ6ncias,
sem prejuizo das demais sanq6es previstas em lei, neste Contrato ou no Regulamento de
Licitag6es e Contratos da APPA:
12.6.1. assungdo imediata do objeto contratado, pela CONTRATANTE, no estado e local em
que se encontrar;
12.6.2. execugSo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos
sofridos pela CONTRATANTE;
12.6.3. na hip6tese de insufici6ncia da garantia contratual, a retengdo dos cr6ditos
decorrentes do contrato at6 o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

clAusuu

oEcrun rencerna - ons nlrenac6es
13.1. Este Contrato poder6r 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.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1. 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 legislagdo 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 Geral dos Contratos e as
disposig6es do Direito Privado.
CLAUSULA DEGIMA QUINTA - DAs DISPoSIC6ES GERAIS
15.1. Caso a APPA venha sofrer alteragSo/modificagdo na sua estrutura organizacional ou no
seu regime jurfdico, o presente contrato, continuard a ser regido por suas clAusulas e pela
legislagSo vigente no momento em que foi constituido e firmado at6 a sua extingdoqu

rescisdo.

\
/'+f

CLAUSULA DECIMA SEXTA- Do FoRo
16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paranagua - PR como 0nico competente para resolver
qualquer litigio decorrente deste Contrato. A partes renunciam expressamente qualquer
outro foro por mais privilegiado que seja./')
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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 via sido arquivada nas depend6ncias da CONTRATANTE, com
registro de seu extrato.

08 de junho de 2020

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA APPA

DANIEL ROMANOWSKI
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA APPA

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
DIRETOR JURiDICO DA APPA

XANDRE BORGES AFONSO
PRESENTANTE DA CONTRATADA
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