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CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERViÇO TECNOLÓGICO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO AGRONÔMICO
DO PARANÁ - IAPAR, A FUNDAÇÃO DE APOIO À
PESQUISAE AO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓClO
- FAPEAGROEA ADAMA BRASIL S/A.

Pelo presente Contrato para desenvolvimento de pesquisa científica, o INSTITUTO AGRONÓMICO
DO PARANÁ - IAPAR, pessoa jurídica de direito público, instituído pela Lei n!! 6.292 de 29 de junho de
1972, transformado em autarquia pela Lei n.!! 9.663 de 16 de julho de 1991, com sede à Rodovia
Celso Garcia Cid km 375, em Londrina-PR, inscrito no CNPJsob o n!! 75.234.757/0001-49, doravante
denominado simplesmente lAPA R, representado neste ato por seu Diretor-Presidente, Florindo
Dalberto, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob o n!! 002.147.369-20 e
portador da Carteira de Identidade n!! 412.813, a FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E AO
DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO - FAPEAGRO, entidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n!! 01.561.218/0001-88, instituída pela Escritura Pública n!! 744-
N, às folhas 481, lavrado no Cartório Simoni-2!! Ofício de Notas, situada na Rodovia Celso Garcia Cid
km 375, em Londrina-PR, doravante denominada simplesmente FAPEAGRO, neste ato representada
pelo seu Diretor-Presidente, Antonio carlos Rodrigues da Silva, brasileiro, casado, engenheiro
agrônomo, inscrito no CPF sob o n!! 467.851.248-91 e portador do Registro de Identidade n!!
2.077.942-0 SSP-PRe a empresa ADAMA BRASILS/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Rua Pedro Antonio de Souza 400, Jardim Eucaliptos, em Londrina-PR, inscrita no CNPJ sob n!!
02.290.510/0001-76, doravante denominada simplesmente ADAMA, neste ato representada na
forma de seu Estatuto Social.

Considerando que o IAPAR é uma instituição pública de ciência e tecnologia que tem como finalidade
a pesquisa básica e aplicada, a difusão de conhecimento e a transferência de tecnologia para o
desenvolvimento do meio rural e do agronegócio;

Considerando que a FAPEAGRO é uma entidade civil de direito privado, com autonomia
administrativa, econômlca e financeira, estruturada para administrar e apoiar projetos de pesquisa e
ações que visem o desenvolvimento sustentável da agropecuária e do agronegócio e a preservação
do meio ambiente;

Considerando que a ADAMA é uma empresa privada que deseja realizar um contrato de prestação
de serviço tecnológico com a finalidade de obter relatórios técnicos e/ou finais referentes a ensai s
de eficácia agronômica.

Considerando o interesse comum em firmar o presente compromisso, as Partes Signatárias;

RESOLVEMcelebrar este Contrato sujeitando-se no que couber às disposições da Lei Brasile a e
Inovação, n.!! 10.973, de 02 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto n.!! 5.563, de 11 de
outubro de 2005, da Lei Paranaense de Inovação, n.!! 17.314, de 24 de setembro de 2012,
regulamentada pelo Decreto n!! 7359, de 27 de Fevereiro de 2013, da Lei Paranaense de Licitações e
Contratos, n.!! 15.608 de 16 de agosto de 2007, às demais disposições legais aplicáveis e as cláusulas
e condições abaixo:

"
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cLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto

1.1 O presente Contrato estabelece as condições para a prestação, pelo IAPAR e pela
FAPEAGRO, de serviços de pesquisasagronômicas, cuja contratação será formalizada por meio de
Anexos a este Contrato, os quais discriminarão os objetivos dos experimentos, o Preço, prazo para
conclusão, metodologia a ser empregada e demais informações específicas pertinentes ("os
Serviços").

1.2 Os Anexos mencionados no item acima deverão ser devidamente firmados pelos
representantes legaisdasPartes.

1.3 A caracterização geral dos serviços apresentada nesta cláusula não limita, de forma
nenhuma, a responsabilidade do IAPAR e da FAPEAGRO em executar e prover todos os serviços
necessáriosa fim de seobter, ao final, o resultado pretendido com o objeto contratado. "

1.4 IAPAR e FAPEAGRO obrigam-se a prestar os Serviços de forma diligente, adequada e
tempestiva, nos termos do presente Contrato, dos seus anexos, das leis, regulamentos e
determinações dasautoridades competentes que forem aplicáveisao cumprimento deste Contrato.

cLAUSULA SEGUNDA - Obrigações

2.1 Sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas deste Contrato, as Partes obrigam-se ao
seguinte:

2.1.1 Obrigaçõesdo IAPAR:

a) Coordenar e conduzir a execuçãodas pesquisasreferentes aosServiços,de acordo com
a metodologia científica e pessoaladequados,observando, ainda, legislaçãopertinente
e em vigor, especialmente com as exigências estabelecidas pelo Ministério da
Agricultura, Pecuáriae Abastecimento- MAPA,bem como pela Secretariada Agricultura
e do Abastecimento no âmbito estadual;

b) Prover toda a infraestrutura técnica e apoio técnico, necessários à execução dos
trabalhos constantes do Projeto de Apoio;

c) apresentar relatórios técnicos parciais,quando solicitado pela Contratante, assimcomo
relatório final dentro dos prazos e padrões estabelecidos, em via impressa e via
eletrônica

d) Formalizara avaliaçãotécnica daspesquisasconcluídasem cadaum dosServiços;

e) produzir relatórios ou laudosque atendam àsexigênciase ao conteúdo estabelecido pela
Instrução Normativa n!l. 36/2009 e 42/2011 da Secretaria de Defesa Agropecuária do
Ministério da Agricultura, Pecuáriae Abastecimento ou norma que a substitua;

f) enviar, por via eletrônica, até o décimo dia útil de cada mês para a representação do
MAPA na Unidade da Federação na qual está credenciada, o relatório dos ensaios

~~
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experimentais implantados e concluídossob sua responsabilidade, conforme Anexo III da
Instrução Normativa nº. 36/2009;

g) o relatório dos ensaiosexperimentais implantados e concluídos dos ensaios da ADAMA,
deverá ser enviado, por via eletrônica, até o décimo dia de cada mês ao responsável da
ADAMA;

h) Responsabilizar-sepor seus empregados, prepostos e terceiros, sobre qualquer dano
que venha a ser causadoem decorrênciada execuçãoda pesquisaobjeto deste Contrato
e dos Serviços,bem como por atender todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias
e legais;

i) Incumbe ao IAPAR informar, justificar e especificarà FAPEAGRO,quais serão os produtos
e serviços necessários para a execução do projeto contratado em cada Serviço, com
prazo razoável para a aquisição dos mesmos, a fim de atender aos melhores
procedimentos de administração;

j) Emitir um relatório final do Projeto, para cada Serviço contratado, contendo os
resultados dos trabalhos executados e obtidos até o momento da apresentação a ser
entregue aADAMA com cópia à FAPEAGRO,nos prazosdeterminados para cada Serviço
contratado, tolerando-se um atraso limite de 30 (trinta) dias, devendo a ADAMA ser
previamente avisada;

k) Possuir todas as licenças, autorizações, alvarás, cadastros e registros exigidos por lei
para a execuçãodos Serviçoscontratados, comprometendo-se a mantê-los em situação
regular durante todo o período de prestaçãode serviço;

I) manter os produtos e insumos utilizados nas pesquisas armazenados de forma
adequada, em local devidamente coberto, com boa ventilação, livre de contaminação e o
mais longe possívelde habitaçõesou locais onde se conservemou consumam alimentos,
bebidas, drogas ou outros materiais, que possam entrar em cantata com pessoas ou
animais;

m) permitir que a ADAMA acompanhe a execução dos serviços objetos deste Contrato, o
que em nada afetará a responsabilidadetécnica e legal exclusivae integral do IAPAR por
tais serviçose pelos resultados reportados;

n) responsabilizar-se pela destinação final adequada dos resíduos oriundos da pesquisa
objeto do presente Contrato, respeitando a legislaçãoambiental aplicável;

p) responsabilizar-seintegralmente, por si e pelos seusempregados, pela boa execução dos
serviços, observando as normas e métodos constantes da legislaçãovigente, bem como
aqueles determinados ou sugeridos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e f1)
outros órgãos públicos, assimcomo a cumprir rigorosamente as normas legais aplicáveis
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o) obedecer todas as normas de segurança para o trabalho com defensivos agrícola
inclusive normas ambientais e de medicina do trabalho, com uso de Equipamentos
Proteção Individual (E.P.I)apropriados;



à execução dos serviços objeto deste contrato, em especial as emanadas do Ministério
do Trabalho, Ministério da Agricultura, órgãos ambientais, das Secretarias Estaduais e
Municipais competentes, bem como todas e quaisquer normas de caráter trabalhista,
ambiental e de segurança e medicina do trabalho;

q) manter arquivados, pelo período mínimo de 5 (cinco) anos após a conclusão da pesquisa,
todos os documentos relativos a essa, incluindo o projeto de pesquisa e todos os demais
documentos listados no artigo 11 da Instrução Normativa n2• 36/2009 da Secretaria de
DefesaAgropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuáriae Abastecimento ou norma
que a substitua;

r) não utilizar, para alimentação humana ou animal, os produtos agrícolas e os restos de
culturas, provenientes das áreas tratadas com produtos da ADAMA, em pesquisa e
experimentação; ,

s) não autorizar, sem prévia concordância, por escrito, da ADAMA, o uso das informações
geradas a partir dos trabalhos experimentais com os produtos da ADAMA por terceiro
interessado em cadastrar produto (marca comercial) que possua o mesmo ingrediente
ativo, com características químicas e físicas e demais características pertinentes
semelhantesàsdo produto daADAMA objeto de experimentação;

t) fornecer todos os insumosnecessáriosà execuçãodos Serviços,exceto aqueles insumos
que, nos termos deste Contrato, sejamde responsabilidadedaADAMA;

u) disponibilizar, sempre que solicitado pela Contratante, documentos fiscais, laborais,
previdenciários, contábeis e outros consideradosrelevantes para auditar o cumprimento
dasobrigações legais;

v) participar de reunião(s) presencial(s),sempre que solicitado pela ADAMA, para debater
os documentos elaborados e prestar esclarecimentos, a qualquer tempo, sobre os
estudos realizados;e

w) corrigir eventuais inconsistênciasou inconformidades que vierem a ser constatadas pela
ADAMA com relaçãoao conteúdo das informações técnicas constantes dos laudos finais
emitidos pelo IAPAR, no prazo máximo de 20 (vinte dias), contados da solicitação de
correção e/ou revisãoformulada pelaADAMA.

2.1.2 ObrigaçõesdaADAMA:

a) Repassarpara a FAPEAGRO os recursos financeiros previstos e contratados em cada
Serviço;

b) Fornecer todas as informações necessáriaspara a execuçãodos Serviços,bem como as
informações sobre os riscos inerentes a cada produto, ao meio ambiente e a saúde
humana e animal, conforme cadaServiço; 'R..~
Forneceros insumosnecessários,conforme o caso,para cadaserviç~ contratad0t)\
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d) Providenciar, conforme o caso, o transporte dos insumos a serem utilizados nas
atividades de pesquisaagronômicasaté a áreade pesquisado IAPAR.

.' I
2.1.3 Obrigaçõesda FAPEAGRO: ~

a) Receberda ADAMA os recursos financeiros previsto e contratados para a execução de
cadaServiço; .'. . .,.

b) Efetuar todas as despesas,aquisiçõese contratações necessáriasà execução de cada
Serviçocontratado;

c) Casohaja a aquisição de equipamentos e outros bens duráveis ou permanentes, esses
bens serão de propriedade do IAPAR e serão transferidos ao final dos projetos ou
Serviçoscontratados;

d) Atender aos melhores procedimentos de administração quando da contratação dos
produtos e serviços,incumbindo ao IAPAR informar, justificar e especificar à FAPEAGRO,
quais serãoos produtos e serviçosnecessáriospara a execuçãodosServiços;

e) Efetuar os respectivos pagamentos, obter a documentação comprobatória e guardar
todos os documentos dos gastosefetuados, sendo que os mesmos devem ser emitidos
em nome da FAPEAGRO;

f) - Contratar pessoal técnico e científico requerido para o desenvolvimento das pesquisas
em cadaServiçocontratado;

g) Disponibilizar pessoaladministrativo para o apoio aosServiços;

h) Cumprir todas asobrigações legaisde qualquer natureza, notadamente as referentes às
leis trabalhistas, previdenciárias; fiscais e também acessórias, ficando, dessa forma,
expressamente excluída a responsabilidade e solidariedade do IAPAR e da ADAMA
sobre tal matéria;

i) Apresentar ao IAPAR, a cada p~rçela financeira utilizada, a prestação de contas, com o
demonstrativo de execuçãode deipesas e receitas, incluindo possíveisreceitas oriundas
de aplicaçõesfinanceiras,com saldo inicial e final de cadaperíodo.

cLÁUSULA TERCEIRA- Pagamento e Despesa Operacional

3.1 Para a execução dos Serviçoscontratados, a ADAMA repassará à FAPEAGRO o valor tot~1
men~ionado no Anexo I, conforme datas nele estipulado, e desde que observadas as formalidad( "
previstasno presente Contrato. ". . lJ J

3.2 As parcelas pre~i.stasnos Anexos se~ãodepositadas ~el~ ADAMA à F~PEAGROna c.o~
corrente bancáriaespecíflca do Bancodo Brasiln!! 32.573-2,Agêncian!! 3509-2, Cidadede Londrina -
PR,servindo o recibo de depósito como comprovante de pagamento.
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3.3 Para a realização dos pagamentos, a FAPEAGROdeverá remeter à ADAMA as notas
fiscais/faturas correspondentes às parcelas pactuadas, no prazo de 30 (trinta) dias, antes de cada
vencimento. O atraso na entrega das notas recibo por parte da FAPEAGROprorrogará
automaticamente o pagamento por igual período ao do atraso, sem que isto implique em prejuízo
ADAMA.

3.4 Ao final de cada Serviçoa FAPEAGROapresentará, no prazo de 30 (trinta) dias, a prestação
de contas final do projeto ao IAPAR,e o saldo remanescenteserárepassadoao IAPAR.
3.5 IAPARe FAPEAGROdeclaram que todo e qualquer risco relacionadoao cumprimento de suas
obrigações foi adequadamente mensurado no processode formação do Preço,de modo que todo e
qualquer risco já seencontra nele incorporado.

3.6 Eventual alteração do escopo das pesquisasdeverá necessariamente ser acordada
previamente pela Partes, por meio de aditivo ao respectivo Anexo que se revista das mesmas ""'"
formalidades do presente Contrato.

cLÁUSULAQUARTA- Formae Condiçõesde Pagamento

4.1 A FAPEAGROsomente poderáemitir a respectivaNota Fiscalapóso recebimento dosAnexos
devidamente assinadospelos representantes legaisdaADAMA.

4.2. A FAPEAGROenviará à Contratante a nota fiscal apropriada com, no mínimo, 30 dias de
antecedência ao vencimento, sendoque o atraso no seu recebimento pela Contratante prorrogará o
prazo para pagamento por igual período.

4.3 Caso os Serviços estejam submetidos à retenção de qualquer tributo nos termos da
legislaçãomunicipal, estadual ou federal, caberáà FAPEAGROadotar os procedimentos previstos na
respectiva legislação, a fim de possibilitar a retenção, inclusive efetuando o destaque do tributo
devido na nota fiscal de prestaçãode serviço.

4.4 O não-destaque na nota fiscal dos tributos incidentesque devem ser objeto de retenção pela ""'"
ADAMA, suspenderá,a critério da ADAMA, a obrigaçãode pagamento do Preço,até a regularização
da nota fiscal.

4.5 A ADAMA terá o prazo de 05 (cinco) dias para verificar erros, falhas ou divergências nos
Serviços, nos valores ou na nota fiscal apresentadapela FAPEAGRO,ou em quaisquer documentos
solicitados para comprovar a regularidade da FAPEAGROconforme a legislaçãoou este Contrato,
ultrapassado referido prazo considerar-se-á como aceito. Caso haja inconsistência, o prazo para
pagamento somente terá início a partir da data de reapresentação,pela FAPEAGRO,da nota fiscal
devidamente retificada ou regularizaçãodos Serviços,ou dos documentos solicitados, sem qualquer
acréscimoou ônus aosvalores devidos.

4.6 Na hipótese de ocorrência do previsto nos itens 4.2 a 4.5, a ADAMA não será conSider~da,
sob nenhuma circunstância,em mora.

4.7 É indevida a cobrança efetivada mediante qualquer outra forma ou modalidade distinta d
prevista neste Contrato, sendovedada a cessão,transferência, alienação,desconto, securitizaçãode
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recebíveisou qualquer operação envolvendo crédito emergente deste Contrato com terceiros (tais
como instituições financeiras e empresa de factoring), inclusive de duplicatas ou qualquer outro
título de crédito sacadocom basenesteContrato.

4.8 Caso haja inobservância do disposto no item 4.7, a FAPEAGRO pagará à ADAMA multa
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total' já faturado, além de indenização por perdas e
danos,conforme o caso. ' ",

~, ....
4.9 Emcasode atraso no pagamento do Preço,incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, calculadospro rata die, sobre a parcela em atraso, acrescidade multa equivalente a 10% (dez
por cento) do valor total já faturado.

CLAUSULA QUINTA - Gestão e Fiscalização

5.1 Paraacompanhar a execuçãodo projeto, objeto deste Contrato, as partes designam desde já,
cadauma um técnico integrante dos respectivosquadrosde pessoal,conforme abaixo identificados:

- Pelo IAPAR:
Nome: AndressaCristinaZamboniMachado
Profissão:EngenheiraAgrônoma
Endereço:RodoviaCelsoGarciaCid, Km375_ Londrina, PR
Telefone: (43) 3376-2337
E-mail:andressa_machado@iapar.br.' _,
(Responsávelpela coordenação,execuçãoe elaboraçãodo relatório de pesquisa)

" ,

'J

- PelaFAPEAGRO:
Nome:TaynaraMaia Rosa
Profissão:Administradora
Endereço:RodoviaCelsoGarciaCid, Km375_ Londrina,PR
Telefone: (43) 3025-1601
E-mail:taynara@fapeagro.org.br ' '
(Responsávelpelaadministração financeira e prestaçãode contas das parcelas)

. , .~-

- PelaADAMA:
Nome: Célio Fudo
Profissão:EngenheiroAgr. Desenv, Prod, " k
Endereço:RuaPedroAntonio de Souza,400 _ Jd. Eucaliptos/ Londrina-p'R "
Telefone: 43 _ 33719157 ., • • --. r," "',"

E-mail:ceIiO.fUdO@br.adama.com····.i.L1
(Responsávelpelo departamento técnico) -', "~' "

";\

5.2 A ADAMA poderá por si, seus prepostos ou associadosacompanhar e fiscalizar os iços
contratados em todas as suas fases, o que em nada afetará a responsabilidade técnica e legal,
exclusivae integral do IAPAR,pelos resultadosobtidos e reportados.

\._ ~
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cLÁUSULASEXTA- Sigilo e Confidencialidade

6.1 A ADAMA colocará à disposição do IAPAR as "sementes tratadas", os "produtos" e as
informações técnicas necessáriaspara a condução dos Serviços,ensaiose experimentos, conforme
os Anexos, ficando desde já definido que todas as informações fornecidas pela ADAMA ao IAPAR,
tanto de forma escrita como verbal, serão consideradas de natureza sigilosa e confidencial
("Informações Confidenciais") independentemente de estarem assim identificadas, respondendo o
IAPAR, civil e criminalmente, por eventual revelação, reprodução ou mau uso das referidas
informações.

6.2 A obrigação assumida nesta cláusula, subsistirá à rescisãoou ao término do presente Contrato,
por qualquer motivo, pelo prazode 10 (dez)anos,amenosque haja prévia e expressaautorizaçãoda
ADAMA para uso ou revelação. A ocorrência de infração, a qualquer tempo, ensejará a
responsabilidade por perdase danosdecorrentes. ,

6.3 O IAPARe a FAPEAGRO,por si, seusempregados,prepostos e subcontratados, reconhecem de
forma irretratável e irrevogável, como sigilosase confidenciais,todas as informações fornecidas pela
ADAMA, tanto escritas como verbais, bem como se comprometem por si, seus empregados,
prepostos e subcontratados, a não utilizarem, reproduzirem ou divulgarem a terceiros, em quaisquer
circunstâncias,as informações fornecidas pelaADAMA.

6.4 A obrigação de sigilo não seaplicaráàsinformaçõesque:

a) Correspondam, em substância, àquelas que comprovadamente estejam de posse do
IAPARou da FAPEAGRO,seus empregados, prepostos e subcontratados, antes destas
terem sido recebidasdaADAMA;

b) Correspondam, em substância, àquelas fornecidas ao IAPAR e a FAPEAGRO,seus
empregados, prepostos e subcontratados por terceiros, desdeque estes não astenham
adquirido direta ou indiretamente daADAMA sob a obrigaçãode sigilo.

c) O IAPAR e/ou a FAPEAGROsejam solicitadas a revelá-Ias de acordo com as leis,
regulamentos ou ordem judicial/administrativa aplicáveis, desde que sejam dadas à
ADAMA imediata comunicaçãoe suficiente oportunidade para que a mesma busque um
tratamento confidencial a tal revelação.

cLÁUSULASÉTIMA- Propriedade Intelectual

7.1 Ajustam as Partes que toda a Propriedade Intelectual, aqui definida como toda e qualquer
invenções, modelos de utilidade, sujeitos ou não à proteção na forma de patente, marca, direito
autoral, ideia, conceito, descoberta decorrente ou ocorrida no curso da vigência deste Contrato,
método, processo, fórmula, técnica, desenho, desenvolvimento ou dispositivo, know how ou
melhorias relativas à know how, elaborada ou concebida pela ADAMA ou em conjunto com outras
pessoas,sejam elas colaboradores, empregadosou não da ADAMA, no período de vigência deste
Contrato, que tenha por objeto a pesquisaou a atividade inventiva, que o IAPARe a FAPEAGRO
tenham acesso em razão do objeto deste contrato ou resulte esta da natureza dos serviços
pactuadoscom o IAPARe a FAPEAGROpertencerãoexclusivamenteà ADAMA.



"

~.2 Os direitos estabelecidos neste contrato, não restringem ou limitam de qualquer forma o
ever do IAPAR, d~ apresentar os resultados em reuniões técnicas, atas, relatórios técnicos e

O
reUsAuldtad.o~dtep:sqUlsa~o IAPAR e de prestar informações, quando solicitadas pelo Governo Federal

rnrnrs raçaoSuperior.

7.3 No que tange às criações protegidas como direito autoral IAPAR e FAPEAGRO .. _ . . . ,renunCiam e
renu~c~araoa~s ~Ireltos p~trrmoniais deles emergentes e obrigam-se a indenizar pelo eventual
exercere dos díreltos morais que afetem negativamente o uso e o gozo, pela ADAMA de event I
produto dosServiçosou asatividades daADAMA. ' ua

7.4 . IAPA~ e FAPEAGROgarantem que a execuçãodos Serviçoscontratados observa e respeita a
pr~~rredade Intelectual de terceiros, e que os produtos e resultados, tais como relatórios, informes,
analises, documentos, laudos e resultados, não violam propriedade intelectual ou direitos de
terceiros, respondendo integralmente pelos prejuízos eventualmente causados à ADAMA ou a
terceiros. IAPAR e FAPEAGROgarantem que a ADAMA não será perturbada no uso e aplicação dos
relatórios, documentos e demais materiais fornecidos pelo IAPAR e pela FAPEAGRO, assim como na
implementação de eventuais recomendaçõespelo IAPAR e pela FAPEAGRO, por qualquer terceiro
que tenha legítima reivindicaçãobaseadaem direito autoral ou de propriedade industrial.

cLÁUSULA OlTAVA- Divulgação dos Resultados

8.1 Os resultados, emitidos nos relatórios parciaisou finais pelo IAPAR, gerados em razão deste
Contrato e dos Serviçosserãode propriedade daADAMA, que terá a liberdade de suadivulgação em
meios de comunicação, inclusive para fins comerciais, respeitando-se a fidelidade ao conteúdo dos
relatórios emitidos.

8.2 No caso de veiculação dos resultados obtidos em meios de comunicação, inclusive para fins
comerciais, a ADAMA deverá solicitar autorização do IAPAR para o uso de seu nome ou logomarca
ou qualquer informação que o identifique, respeitando-se a fidelidade ao conteúdo dos relatórios
emitidos.

8.3 O IAPAR somente poderá divulgar os resultados gerados nesta prestação de serviços
mediante autorização prévia e por escrito da ADAMA.

cLÁUSULA NONA - Cessão

9.1 Os direitos e obrigações do presente Contrato e dos Serviços não poderão ser cedidos ou
transferidos, total ou parcialmente, por qualquer dasPartes,que se obrigam por si ou seus herdeiros
ou sucessoresà fiel execução do disposto neste Contrato, salvo em caso de prévia e expre a
anuênciadasPartes.

cLÁUSULA DÉCIMA - Das alterações

10.1 O presente Contrato constitui o acordo integral entre asPartescom relação às matérias aqui
contempladas, prevalecendosobre qualquer outro documento anteriorme~firmadO' ::.::~~:
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ser alterado ou modificado em qualquer de suascláusulas,salvomediante termo aditivo, por escrito,
assinadopelas Partes. ' • » , I
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cLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA- NovaÇão ..

11.1 A tolerância de uma Parte perante a outra em relação ao eventual descumprimento de
qualquer das obrigações ora assurnldas.vnão será considerada novação ou renúncia a qualquer
direito, e não impedirá a Parte lesadade exigir o fiel cumprimento do presente Contrato.

cLÁUSULADÉCIMASEGUNDA-Rescisãoe Penalidades

12.1 Por descumprimento de qualquer de suas Cláusulas ou condições, poderá a parte ~
prejudicada rescindir ,o presente Contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou
extrajudicial, respondendoa parte inadlmplente pelasperdase danosdecorrentes.

12.2 Em casode descumprimento das cláusulaspactuadasneste Contrato, a parte que der causa
ao descumprimento responderá pelo pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
global dos Serviços, ensaios e pesquisasainda em andamento, sem prejuízo de responder por
indenizaçãopor perdase danos. '. '

12.3 A ADAMA poderá desistir do projeto a qualquer momento, desdeque, comunicando a outra
parte com 30 (trinta) dias de antecedência, honrando com os compromissos devidos, na
proporcionalidade dos serviçosexecutados,até a data do comunicado..

12.4 Na hipótese de rescisãoantecipada do contrato, o IAPARe a FAPEAGRO,caso não tenham
executado a totalidade dos serviços contratos, deverão devolver à ADAMA a quantia paga,
descontadosos serviçosexecutadosaté a data da rescisão.

f -

cLAUSULADÉCIMATERCEIRA-DisposiçõesGerais

13.1 Os signatários do presente Contrato assegurame afirmam que são os representantes legais
competentes para assumir obrigações, em nome das Partes e representar de forma efetiva seus
interesses.

cLÁUSULADÉCIMAQUARTA- ForçaMaior e CasoFortuito

14.1 Qualquer atraso ou falha no cumprimento deste Contrato por parte do IAPARem relação à
execuçãodos serviços,quando ocasionadospor motivo de força maior e/ou casofortuito, conforme
definição no Artigo 393, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2.002 - Código Civil Brasileiro, não

Iconstituirá motivo para rescisão ou reclamação por nenhuma das partes, sendo que os prazos
deverão ser revistos em Termo Aditivo para a conclusãodos Serviços,ensaiose pesquisasainda em
andamento.

" .,



14.2 Na ocorrência de algum evento mencionado acima, a parte prejudicada deverá comunicar a
outra no prazo de até 5 (cinco) dias da constatação do fato.

14.3 O IAPAR compromete-se a realizar a repetição dos testes em caso de perda do estudo
decorrente de caso fortuito·oú de força maior sem qualquer,ônus à ADAMA. !C'v. ,i "

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Vigência
.'

15.1 O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data de sua
assinatura, sendo que o prazo para conclusão das pesquisas será aquele pactuado em cada Anexo,

15.2 caso:o prazo de Ivigência mencionado na cláusula 15.1 termine antes de haverem sido
concluídos todos os Serviços, ensaios e as pesquisas contratadas por meio dos Anexos, as condições
do presente Contrato continuarão aplicáveis até a finalização dos referidos serviços, sendo vedado,
no entanto, a contratação de novos Anexos após o final de vigência deste Contrato.

15.3 O prazo estabelecido acima. poderá ser alterado mediante acordo entre as Partes, desde que
formalizado por escrito.

.\

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Independência das Disposições , .
.. .,' ~:. .\

16.1 Caso qualquer cláusula ou condição deste Contrato seja\ conslderada 'nula, ile~al, ou
inexequível as Partes negociarão de boa-fé a substituição da cláusula ou condição considerada nula,
ilegal ou inexequível por outra cláusula ou condição válida, legal e exequível que mantenha os efeitos
econômicos e outras implicações relevantes da cláusula substituída.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Publicação

17.1 O extrato do presente Contrato será levado à publicação, pelo IAPAR, no Diário Oficial do
Estado do Paraná - DOE/PR, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura, para ser
publicado no prazo de 20 (Vinte) dias daquela data, sendo a publicação condição indispensável à sua

:::~:~MaMAorrAVA-FOro ~
18.1 Para solução de quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, as Partes elegem o F~~
da Justiça de Londrina, Estado do Paraná, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja,

Em evidência do que foi aqui expressado e mutuamente acordado, as Partes assinam este
documento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, no local e data indicados e na presença de
testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Londrina,02 de setembro de 2014.
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