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CONTRATO OUE ENTRE

SI

CELEBRAM A

ADMINISTRAqAO DOS PORTOS DE PARANAGUA
MD SISTEMAS DE
ANTONINA-APPA
LTDA,
TENDO
COMO OBJETO AO
COMPUTA9AO
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
SOLUQAO
FORNECIIVIENTO
PARA
INTEGRADA DE GESTAO DE RECURSOS

E

E

DE

O

HUMANOS. MULTIUSUARIO,

INCLUIN-DO
INSTALAQAO, ATIVAQAO.
SERVIQOS
IMPLANTAQAO.
DADOS
CUSTOMIZAQAO, MIGRAQAO
EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENQAO,
ATUALIZAQAO DE
SUPORTE TECNICO
POR
UM PERiODO DE 60
RELEASES E VERSOES
(SESSENTA) MESES, NAS DEPENDENCIAS DA
ADMINISTRAQAO DOS PORTOS DE PARANAGUA
CONFORME
ANTONINA
JUSTIFICATIVAS E ESPECIFICAQOES TECNICAS
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS'

DE
CONFIGURAQAO,

DE

E

-

E

APPA,

Aos 02 dias do mes de Dezembro de 2015, a ADMINISTRAQAO
DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA-APPA, CONSIitUidA SOb A fOfMA
de empresa poblica, vinculada SECRETARIA DE ESTADO DA

a

INFRAESTRUTURA E LOGiSTICA, estabelecida em Paranagua - PR, na
Avenida Ayrton Senna da Silva, 16'1 , inscrita no CNPJ/MF n' 79 621 439/000191. doravante denominada simplesmente de APPA e representada neste ato
pelo seu Diretor Presidente LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DlVlDlNO, portador do
hG sob n" 11.838.087/SSP/SP e CPF/MF n" 058.594 128-94, pelo sua Diretora
Administrativo Financeiro XENIA KARINA ARNT, RG sob no 5.735 181-0-PR e
CPF/MF n". 026.762.5294'1, assistidos pela Diretora Juridica JACQUELINE
ANDREA WENDPAP. inscrita na OAB/PR sob o no 13027 e no CPF/MF n"
553387.639-15 e pela Procuradora Juridica, tendo em visla o cont'do no
processo protocolado sob o n" 13j94394-2, Pregeo PresencialJl' M1n015APPA, devidamente homologado pelo Diretor Presidente da APPA,-em 23
\-{
Outubro de 2015, assina com MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA,
'1, Edificio
estabelecida na Avenida Antonio Gil veloso, '1858, Cobertura
Pasergada- bairro Praia da costa- vila velha-Es' cEP:29 10'l-01'1, Fone:
doravante
Q7)2112-63OO, inscrita no CNPJ/NIF sob o n'. 39.270 012/0001-71,
pelo
Sr'
ato
(J\
nesle
denominada de CONTRATADA e representada
Augusto Ferreira de Almeida, portadordoRGno 276795SSP/ES
na clausu
n" .il,g.g2q.xt -lg, o presente contrato, para a execugao do contido

de i-\

\
\
carlos I

eCPF/MF \
la

Primeira.
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O presente Contrato sera regido pela Lei n.o 15.608/07, publicada no Dierio Oficial
do Estado do Parand, publicada em 23 de margo de 2007, Lei Federal no
1O.52Ol2Oo2, Decreto 3.555/00, subsidiariamente, pela Lei Federal no 8.666/93 e
altera96es posteriores, e Lei Complementat no 123, de 14112/2006, e pelas cl6usuJes
6
.A^'
^^^.1i.^cc
'i^tae

cLAusuLA PRIMEIRA - OBJETO: Contrabgao

de empresa especializada para o

fornecimento de solugeo integrada de gestao de recursos humanos, multiusuirio,
instalaqeo, ativaQao, conflguragao, implantagSo
incluindo seNigos
customizagao, migra9ao de dados existentes, treinamento, manutengSo, suporte
t6cnico e atualizaQSo de releases e vers6es por um periodo de 60 (sessenta) meses'
nas dependencias da Administraqeo dos Portos de Paranagud e Antonina - APPA'1
conforme justiflcativas e especificag6es t6cnicas constantes do edital e seus anexos

de

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os servigos deverao ser executados conforme disposto
no Termo de Referencia, especificaq6es t6cnicas e na proposta da CONTRATADA,
sendo que loda e qualquer altera9eo, objeto deste ajuste, somente podera ser
efetivada mediante prdvia e expressa autorizagao da APPA e atravds da
formalizaQao de Termo Aditivo.
PARAGRAFO SEGUNOO: A CONTRATADA devera apresentar Planilha detalhada
de pregos, constando o item, discriminaqao dos servigos, unidade, quantidade,
preqo da mao de obra, prego de material, prego uniterio e total, conforme modelos
fornecidos pela APPA.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA: FAZEM
parle desie Contrato, independentemente de sua transcrigeo, o Edital do Pregeo
Proposta da
Fresencial no.'1411201 s-APPA, incluindo seus Anexos,
CONTRATADA, datada de 1611112015, bem como seus anexos, e demats
elementos constantes do processo no 13749 394-2.

ea

cLAusuLA TERCEIRA - PREGO: A CONTRATADA recebera pela execugeo total

N

do obleto deste Contrato, o prego certo e ajustado de R$:420.000,00(quatrocentos
e vinte mil reais).

PARAGRAFO PRllrllEIRO: No preQo Contratado, esteo incluidas todas as despesas
decorrentes de licenqas, taxas de qualquer natureza, impostos' tretes, embaiagens'
mio de obra, despeias de origem trabalhistas, previdencierias e outras que sejam
necess6rias a perfeita execugeo deste contrato
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PARAGRAFO SEGUNDO: Todas e quaisquer obrigaq6es fiscais, trabalhistas e
tributerias, oriundas da fazenda federal, estadual e/ou municipal, que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto deste contrato. constituem 6nus exclusivos da
CONTRATADA.
PARAGRAFO TERCEIRo: o pagamento sere efetuado, mediante a apresentaqeo
das respectivas faturas/nota fiscais, atraves de credito em conta corrente bancdna
em ate 30 (trinta) dias, ap6s ac€iEqeo dos servigos realizados pela fiscalizaQao da
APPA, e demais termos constantes no item 14 do Edital do Pregao Presencial no
14112015-APP A, e Poftaria n" 22212015 - APPA.

PARAGRAFo QUARTo: As notas fiscais devereo ser confeccionadas conforme os
servigos devidamente certificados pelos fiscais do contrato.

PARAGRAFO QUINTO: Para o recebimento de qualquer fatura, a CoNTRATADA
obriga-se a apresentar sua reguladdade fiscal, atrav6s das certid6es negativas de
d6bitos tribu€rios da Fazenda Piblica, Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS
e CNDT a qualquer tempo e sempre que solicitada, sob pena de suspensSo do
pagamento, rescisao unilateral do Contrato e multa, conforme artigo 7 da Resoluqeo
PGE/SEFA, e artigo 99, inciso XV da Lej 15.608/07 e,
Conjunta no 003/2007
Podatia no 22212015 - APPA.

-

PARAGRAFO SEXIO: Os preqos contratuais poderao ser reajustados, quando for
o caso, a cada periodo de 01 (um) ano, contado a partir da data da apresentaeeo
da proposta, em consonancia com o artigo 3", S1, da lei 10 192/01 e artigo 40, inciso
Xl, da lei n'8.666/93, com base nos indices oficiais.

MoNETAEIA: Em caso de mora da
- DA coRREcAo
pagamento,
incidir6 cone9So monetana com
na
realizaqao
do
CONTRATANTE

cLAusuLA ouARTA

base nos indices oficiais de inflaQeo, a ser calculado entre a data do vencimenlo da
obrigagao e a data em que ocorrer o efetivo pagamento, em consonancia com a Lei
Federal n'8.666/93 e Lei Estadual no 15.608/2007.
DA EXECUCAO: A execuqao do objeto deste contrato sera
realizada nos termos e especificag6es contidas no Termo de ReferCncia, anexo ao
Edital do Pregeo Presencial

cLAusuLA QUINTA

-

n'141l20'15-APPA.

CLAUSULA SEXTA

-

i
\

DO RECEBIMENTO:

1. Caso o servigo, obieto deste termo, nao atenda as especificag6es tecnicas
constantes no Termo de ReferCncia e Edital, poder6 a CONTMTANTE rejeite-lo
integralmente ou em parte, obrigando-se a CONTMTADA, a providenciar a
substituigao do servigo nao aceito no prazo de 15 (quinze) dias.

A\loN'NA
RIDICA
DECONIRAIOS

ADMTN.SIRA9Ao Dos Poclos DF PARANAGUA E
PROCURADOR A JtJ
SEqAO
avenida Aynon sennada silva,161. oomPedroll cEP 83.221-03!
Fone: (41) 3420-1395 Fax: {41) 3420_1223
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Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificagao
objetivando o recebimento. que somente sera lavrado quando os servigos
apresentarem perfeitas condig6es.

2.

cLAusuLA SETI A - Do PRAzo: o prazo para

a execuceo dos serviqos 6 de 60

(sessenta) meses, contados a parlir da data do recebimento da Ordem de SeIvlCo
oela CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA: A vigcncia do contrato tere inicio a partir da
assinatura do contrato pela CONTRATADA, e perdurard at6 180 (cento e oitenta)
dias corridos ap6s o t6rmino do prazo previsto na clausula anterior.

cLAusuLA NONA - DA EFlcAclA: o presente contrato

so tera eficdcia depois de
publicageo
de seu extrato no Diario
pelo
a
Presidente
e
ap6s
Sr. Diretor
autorizado
Oficial do Estado.

cLAusuLA DEcIMA PRIMEIRA- Dos REcuRsos: os recursos para atender as
despesas decorrentes deste contrato esteo previstos no or9amento da APPA, conta
rubrica no443.904, tendo a nota de empenho no 581/15, data 01 12 2015

cLAusuLA DEctMA PR|MEIRA

-

pAs oBRlcAcoEs DA CoNTBAIADAT As

obrig;96es da GoNTMTADA sao aquelas previstas no Edital do Pregao Presencial
no 14'll2015 e seus anexos, bem como as dispostas abaixol

l-

arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens
ofertados na licita€o;
arcar com qualquer preiuizo causado a Administragao ou a terceiros por seus
empregados durante a execugao do objeto;

ll

-

fornecimento de todo o material, mao de obra, ferramentas e EPI's necessatios
para a execuQao dos servigos, obedecendo as especificag6es contidas no Termo de
hefer€ncia, anexo ao Edital do Pregao Presencial no 141/2015 - APPA

lll

-

lV

-

manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade;

V

-

ser responsevel em relagao aos seus empregados por lodas as despesas

deconentes da execuqao dos servigos, objeto desta licita9ao, tais como:

a)
b)
c)
d)
e)

Salarios;
Seguros de acidentes;
Taxas, impostos e contribuig6es;
Indenizag6es;
Vales refeigao,

)t

ADMIN STRACAO DOS PORTOS OE PARANAGUA E ANTONINA
PROCURAOORIA JIJ R O CA
SEEAO OE CONTRATOS
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Seguro e assistencia m6dica quando estabelecida na Convenqao Coletiva do
Trabalhoi
Outras que por ventura venham a ser exigidas pelo Govemo ou Conven9ao
Coletiva de Trabalho.

-

apresentar os documentos fiscais dos servicos realizados em conformidade
com a legishgao vigente;

Vl

Vll - manter durante a vigCncia do contrato as condig6es de habilitaqao exigidas no
Edital e Termo de ReferCncia;

corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigag6es no prazo
estabelecido pelo fiscal do contrato;

-

Vlll

reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os itens em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es resultantes da
execuQao do objeto;
lX

-

X - estar em situa9ao .egular no Sistema de Acompanhamento Financeiro
quando da apresentagao das faturas;

-

SIAF,

comunicar imediatamente a fiscalizagao do Contrato qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, que atente contfa o adequado cumprimento
deste contrato, para que sejam adotadas as providencias necessarias;
Xll atender prontamente a quaisquer exigencias da fiscalizaqao inerentes ao
objeto do Contrato;

Xl

-

-

responsabilizar-se por quaisquer danos causados no patrimdnio da APPA
devido a incorreta execuqao do obJeto;

Xlll

-

- arcar com as despesas decorrentes de qualquer infraqeo, seja qual for, desde
que praticada por seus empregados quando da execuqao do obleto;
XIV

XV - nomear, em at6 05 (cinco) dias Uteis ap6s a assinatura do contrato, um
respons6vel/preposto pelo contrato e um substttuto para esse preposto, com a
missao de garantir a adequada execu9ao do contrato;

XVI - fornecer e CONTRATANTE, no minimo, um n0mero de telefone fixo' um
n0mero de telefone m6vel, um n0mero de fax e um enderego de e-mail, objetivando
a comunicaQao rdpida no que se refere a execu9ao do presente contrato;
apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de
pagamento dos empregados e o recolhimento dos encargos soclals;

XVII

-

'ti

ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUAE ANTON NA
PROCURAOORIAJIJRIDICA
SEQAO DE CONTMTOS
avenida Avnon Senna da Silva 161 Oom Pedro ll _ CEP 83.221430 _ PaGnagla Patanri
Foner (4r) 3420 1395 Faxr (41) 3420-1223
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Xvlll - aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es
ate o limite de 25olo (vinte e canco por cenlo) de cada item contratado, de acordo com
as disposiQ6es previstas na Lei 8.666/93 e 15.60a2007:,

XIX - executar o objeto dentro das especificaQ6es e/ou condiQ6es constantes da
proposta vencedora, bem como do Edital, Termo de ReferCncia e seus Anexos,
devendo ser imediatamente fefeitos aqueles que a juizo da CONTRATANTE, nao
forem julgados em condig6es satisfat6rias, sem que caiba qualquer acrescimo no
preQo contratado, ainda que em decorrCncia se torne necess6rio ampliar o horario
da prestagao de serviQos;

XX - executar diretamente o Contrato, sem subcontratao6es ou transferCncia de
responsabilidades;
XXI - prestartodos os esclarecimentos que forem solicitados pela APPA, obrigandose a atender, de imediato, todas as reclamaQ6es a respeito da execugeo do obleto;

XXll - comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pela APPA qualquer
anormalidade de car6ter urgente e prestar os esclarecimentos quejulgar necessarlo

Xxlll - observar as normas legais de seguranga a que esta sujeita a

atividade

pertinente e que envolva toda e qualquer parte da execuqao do objeto;
XXIV - cumprir com todas as obrigagoes elencadas no Termo de ReierCncia' anexo
ao Edital do Pregao Presencial no 141/2015 - APPA.

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

XXV

-

Providenciar o preenchimento, por parte de todos os s6cios e/ou
Administradores, do Anexo ll contido no Decreto Estadual no 2612015, que

XXVI

-

acompanha o presente contrato.

-

D

DAS OERIGAGOES
ob"gada da CoNTRATANTE seo aquelas previstas no Edital
Pre;encial no 141l2015 e seus anexos, bem como as dispostas abaixo:
USULA DECIMA SEGUNDA

|

-

AS

do

'
Pregeo

efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;

ll - acompanhar e fiscalizar a execuQeo do contrato, na forma disposta na clausula
d6cima quarta deste contrato;

lll

-

aplicar d CONTRATADA as penalldades iegais e

contratuais; ) /I
EANToNINA '

ADMINISTRAQAo Dos PoRTos DE PARANAGIJA
PROCURADORIAJURlO!CA
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-

prestar informaQ6es e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA no prazo meximo de 05 (cinco) dias 0teis da solicita9ao;

lV

V - Permitir o livre acesso dos funcion6rios da CONTRATADA para execuqao dos
levantamentos, desde que devidamente identificados, bem como munidos dos
respectivos EPI's e com o Certificado de Participa€o da Integra9ao;

a

na SESIjET e fornecer aos funcionerios da

Vl -

Realizar

Vll

Comunicar oficialmente

Integra9ao

CONTRATADA as c6pias dos Certificados de Participaqao da lntegraqao;

-

a

CONTRATADA quaisquer falhas ocorradas

consideradas de natureza grave;

-

Recusar os servigos executados em desacordo com as normas t6cnlcas
especificas.

Vlll

cLAusuLA DEctMA TERCEIRA - DA FlscALlzAcAo: os seryicos

ora

contratados serao fiscalizados e acompanhados por fiscal designado pela APPA, o
qual terd a seu encargo:
| - assegurar-se, que a contratagao a ser procedida atenda ao interesse da APPA,
sobretudo quanto aos valores praticados, informando de imediato eventual
desvantagem percebida;

ll - zelar, ap6s receber a indicaqeo do fornecedor, pelos demais atos lelativos ao

cumprimento, por ele, das obrigaq6es contratualmente assumidas, e tambem, pela
aplicaqao de eventuais penalidades decorfentes do descumprimento de clausulas
contratuais, para que sejam tomadas providCncias de acordo com a clausula D6cima
Ouinta deste contrato:

tll - informar a APPA, quando de sua ocorrencia, a recusa do fornecedor em atender
ds condiQ6es estabelecidas em edital, as divergcncias relativas d entrega, as
caracteristicas e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato (
para fornecimento ou prestaqao de

seNigosi

\

lV - comunicar, oficialmente, a APPA, quaisquer falhas ocorridas, consideradas de
natureza grave cometida pela CONTRATADA;
V - atestar, no verso das notas fiscais/faturas apresentadas pela CONTRATADA, a
efetiva realizaQao dos servigos;

, ,l\
/N

Vl - encaminhar a nota fiscal/fatura, ap6s seu devido ateste, ao setor competenle,
para contabilizageo e liberaqao do pagamento.
AoMrNrsrRACao oos PoRTos oE PAMNAGUA E ANToNINA
PROCURADORIAJURiDICA
SEqAO D€ CONTMTCS
avenida Aynon Senna da silva. 161. oom Pedro l- cEP 83 221_030
Foner (a1) 3420_1395 r-ax: (41)3420 1223
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PARAGRAFO PRtilElRO - A fiscalizageo sera exercida no interesse da APPA e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrgncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder PUblico ou de seus agentes e prepostos.

- A

fiscalizaqao do Contrato verificari se a
executando
o
objeto
do presente de acordo com as exigCncias
CONTRATADA esta
do Edital e seus Anexos, devendo observar:
PARAGRAFO SEGUNDO

a) estando sua execuqao em conformidade, os documentos de cobranQa devereo
ser atestados pela fiscalizaqao do contrato e enviados ao setor responsavel para o
devido pagamento;
b) em caso de ngo contormidade, serd lavrado Termo Circunstanctado de Recusa,
que serd encaminhado a CONTRATADA para adogao das providencias que se
fizerem necesserias.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quaisquer exigCncias da fiscalizagao inerentes ao
objeto do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.
PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o
obieto, se em desacordo com os termos do Edital do Pregao Presencial n' 14112015

@:1

obrigagoes contratuais ensejara

a

O neo cumprimento das

aplicaeao das seguintes penalidades

adminislrativas:
a)advertCncia;
b) multa;
c) suspensao tempor6ria de participaqao em licitaqao e impedimento de contratar
com a Administragao, por prazo neo superior a 02 (dois) anos e
d) declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqeo P0blica,
por prazo nao superior a 05 (cinco) anos.

ll - As sangoes previstas nas alineas "a', "c" e "d" do ilem anterior poderao ser
apircadas ao adjudicatorio e ao contratado. cumulalivamente com a multa

\/

Advertencia seri aplicada por conduta que prejudique o andamento do
procedimento de licitaQao e de contrataqao
lV - A multa, de 0,1% (zero virguia um por cento) ate 1yo (um por cento) sobre o

lll -

valor total do lote no qual participou, serA aplicada a quem:
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitat6rio
b) neo mantiver sua proposta
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c) apresentar declarageo falsa
d) deixar de aoresentar documento na fase de saneamento

V - A multa, de 0,1olo (zero virgula um por cento) at6 1% (um por cento) sobre o valor
total do lote no qual participou, ser6 aplicada a quem:
a) apresentar documento falso;
b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
c) toi adverlido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

Vl - A multa, de 1% (um por cento) ate 30% (trinta por cento) sobre o valor do
faturamento mensal, sera aplicada por atraso injustificado na execuqeo dos
contratos de prestageo de servigos continuados ou de tornecimento parcelado de
bens.

Vll - A multa, de 0,1olo (zero virgula um por cento) at6 20olo (vinte por cento) sobre o
valor total do contrato, serd aplicada no caso de inexecuQao total ou parcial do
contrato.

suspensao temporeria de participaqeo em licita9ao e impedimento de
contratar com a Administraqeo, pelo prazo de 02 (dois) anos, serd aplicada a
participante que:

Vlll - A

a) recusar-se injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicaterio,a assinar

o

contrato e/ou a ata de registro de pregos, aceitarou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administragao:
b) nao mantiver sua proposta:
c) abandonar a execuQao do contrato;
d) jncorrer em inexecugao contratual.

lX - A declaraqao de inidoneidade para licitar com a Administraqao Publica, pelo
prazo de at6 05 (cinco) anos, sere aplicada a quem:
a) fizer declaraqeo falsa na fase de habilitagao;
b) aoresentar documento falso;
c) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combina9ao ou qualquer outro expediente, o
proceo rm emo;
d) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violCncia, grave ameaqa,
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
e) agir de m6-fe na rela9ao contratual, comprovada em procedimento especifico:
fite;ha sofrido condenaqao judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
g) demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a Administraqao, em
iirtuoe ae atos ilicitos praticados, em especial infrag6es a ordem economica
definidos na Lei Federal no 8159/91;
h) tenha sofrido condenaqao detinitiva por ato de improbidade administrativa. na
forma da lei.
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X - A autoridade mexima do 6rgao ou entidade 6 a autoridade competente para
impor a suspenseo tempordria de participaQao em licitagao e impedimento de
contratar com a Administraqao, bem como a declara€o de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administraqeo Piblica.
Xl - Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensao do direito de contratar com
a Administraqao ou da declara9ao de inidoneidade:

a) as pessoas fisicas que constituiram a pessoa jurldica, as quais permanecem
impedidas de licitar com a Administragao P0blica enquanto perdurarem as causas
da penalidade, independentemente de nova pessoa juridaca que vierem a constituir
ou de oulra em que figurarem como s6cios:
b) as pessoas juridicas que tenham s6cios comuns com as pessoas fisicas referidas
no inciso anteaior.

Xll - Todas as penalidades descritas neste contrato somente serao efetivamente
aplicadas ap6s instauraqao de regular processo administrativo com o exercicio da
ampla defesa e o cumprimento do principao constitucional do contradit6rio.

Xllt - Ap6s decisao definitiva proferida no processo administrativo, as

multas
(clnco)
prazo
de 05
aplicadas deverao ser recolhidas a conta da CONTMTANTE no
dias iteis a contar da data da notifica€o, sob pena de seu valor ser descontado cla
garantia do contrato ou do documento de cobranga, na ocasiao do pagamento
podendo, ainda, ser exigida judicialmente.

- Nos casos nao orevistos neste contrato e no Instrumento convocalorlo.
inclusive sobre o procedimento de aplicaqao das sang6es administrativas, deverao
ser observados, de forma subsidieria, as disposig6es da Lei Estadual n' 15608/2007
e Lei no 8666/1993.

XIV

XV - Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no cadastro de licitantes do
Estado.

DA RESCISAO: O presente Contrato pod-erd ser
rescindido petos motivos especiflcados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8 666/93 artigo
128 e seguintes da Lei Estadual no '15.608/2007, observado o estabelecido nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei, e notadamente nos casos abalxo:

cLAusuLA DiclMA oulNTA

-

a) o nao cumprimento de cldusulas contratuais, especificag6es ou prazosl
b) o cumprimento irregular de clausulas ou a lentidao no seu cumprjmento, levando

AdministraQao a comprovar a impossibilidade do fomecimento nos prazos
estipulados,
c) o atraso iniustificado do inicio do fornecimento, sem iusta causa e sem prevra
comunrcaQao e Admrnistraqao,

a
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d) a paralisaQeo do fornecimento, sem justa causa e sem pf6via comunacaeao d
Administragao:
e) a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagao da CONTRATAOA
com outrem, a cessao ou transferCncia, total ou parcial, de posigao contratual, bem
como fusao, cisao ou incorporaqeo da CONTRATADA, desde que preiudrque a
execugSo do Contrato ou implique descumprimento ou viola9ao, ainda que indireta'
das normas legais que disciplinam as licitag6es;
f) o desatendimento das determinag6es regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execu9ao, assim como as de seus superiores;
9) o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do
Par6grafo Primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666/93;
h) a decretacao de fal6ncia ou a instaura9eo de insolvCncia civil;
i) a alteragao social ou a modificaQao da finalidade ou estrutura da empresa, desde
que prejudique a execuQeo do objeto;
ij raz6ei de interesse p0blico, de alta relevencia e amplo conhecimento justificadas
e determinadas pela autoridade superior competente a qual este subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo de
Contrato:
k) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administraqeo
decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes ie fecebidos ou executados
salvo em caso de calamidade ptblica, grave perturbaqao da ordem Interna ou
guerra, assegurado A CONTRATADA o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigag6es ate que seja normalizada a situaqeo;
l) a ocorrCncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada
impeditiva da execugao do Termo de Contrato.

PARAGRAFo 0NlcO: No caso de rescisao deste contrato, sera obedecado o que
estabelecem os artigos 79 e 80 da Lei no 8 666/93 e artigos 130 e 131 da Lei
Estadual no 15.608/2007.

DAS ALTERACOES: E$e con(ato ooderd ser
rrero
alterado na forma do dlsposto no art. 65 da Lei n' 8 666i93 sempre por

cLAusuLA DECIMA SEXTA
Termo

-

oe \\ n\
llNJ
n {[

Adrtvo.

: Caso a APPA
ICOES
DAS
DECI
ou no seu
organizacional
venha sofrer alteraqeo/modificaqao na sua estrutura
e
por
clausulas
suas
regime juridico, o presente contrato, continuar, a ser regido
sua
atd
a
peia tegistaqao vigente no momento em que foi constituido e firmado
exlngao ou rescisao-
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cLAusuLA DEcIMA olTAvA

-

DOS CASOS OMISSOS: Fica estabelecido que,

caso venha a ocorrer algum fato nao previsto neste instrumento, os chamados casos

omissos, estes devereo ser resolvidos entre as partes, respeitados o obieto deste
instrumento, a legislagao e demais normas reguladoras da materia, em especial a
Lei no 8.666/93 e Lei Estadual no'15.608/2007, aplicando esses dispositivos, quando
for o caso, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disoosic6es do Direito Privado.

DO FORo: o Foro para dirimir as d[vidas que
venham a ser suscitadas na aplicaqeo do presente instrumento, e o da Comarca de
Paranague - PR, fazendo, ds partes, ren0ncia expressa de quaiquer outro por mais

cLAusuLA DECIMA NoNA

-

privilegiado que seja.
E para flrmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi
lavrado o presente Contrato, nos termos do art.60, da Lei no 8.666/93. que, iido e
achado conforme, 6 assinado em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, pelas partes
contratantes, tendo uma via sido arquivada nas dependCncias da CONTRATANTE,
com reoistro de seu extrato.

Assim, por est
02 (duas)

pleno
teor

, firmam as partes o presente instrumento em
presenga das testemunhas abaixo.

de 20'15.

LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO
RETOR PRESIDENTE DA APPA

xCNtA KARTNA ARNT
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

'4F4,

JACOUELINE ANDREA WENDPAP
DtREToRA JURIDtcA DA APPA
CARLOS AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA
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