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CONTMTO OUE ENTRE SI CELEBRAIV
ADIiIINISTRA9AO OOS PORTOS DE PARANAGUA

A
E

ANTONINA.APPA E A EMPARLIMP LIMPEZA LTDA,
TENDO POR OBJETO CONTMTAEAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAQAO DE SERVIQOS DE

E CONSERVACAO COM
FORNECIMENTO OE MATERIAIS DE LIMPEZA,
CoNSERVAQAO E DE HIGIENE PESSOAL, Coltil
RESPECTIVA IVANUTENqAO E CONSERVAgAO DAS
EDIFICAqoES OA ADMINISTRAQAO DOS PORTOS DE
PAMNAGUA E ANTONINA - APPA, CONFORI\,{E
JUSTIFICATIVAS. ESPECIFICACOES NO TERMO OE
LII\4PEZA, ASSEIO,

REFERENCIA

E DEMAIS ELEMENTOS

ANEXADOS PELO

SETOR REOUISITANTE.

Aos 05 dias do mes d€ setembro de 2014, a ADMINISTRAcAO DOS PORTOS

DE

PARANAGUA E ANTOXINA-APPA entidade ?ut6rquica estadual. vinculada d SECRETARIA
DE ESTADo DE INFMESTRUTURA E LOG|STICA, eslabelecrda em Paranagui - PR, na
Avenida Afton Senna da Sllva, n'161, inscrita no CNPJ/MF n'79.621.439/0001-91, doravante
denominada sihpl€smento de APPA, s representada neste ato pelo seu Diretor Presidente,
Luiz Henrique Tessutti Dividino, portador do RG no 1.183.808-7/SSP/SP e CPF/MF n'
058.594.12&94. e Dor sua Diretora Adminislrativa e Financeira, X6nia Karina Arnt, ponadora do
RG. no 5.735.181-0 e CPFIMF n" 026.762.52941, assislidos pela Diretora Juridica Jacqueline
Andrea Wendpap, inscrita na OAS/PR sob o no 13.027 e no CPF/MF n' 553.387.639-15, lendo
em vista o contido no processo prctocolado sob o n" 12.137.290-8, Concor€ncia no 010/2014APPA, devidamenle homologado pelo Sr. Lulz Henrique Tessutti Dividino, em 26108/2014,
assina com assina coln a emplesa Empadimp Limpeza Ltda, estabelecida na Rua Di6genes
do Brasif Lobato, 120 - Baino Centro, cidade de Araucada - PR - , Fone: 141\ 36424260 inscrita no CNPJ/MF sob n' 08.423.602/0001-63, doravante denominada CONTRATADA e
representada neste ato pelo Sr. Edsoh Luiz Cercal, portador da CI/RG no 3.162.946-2/PR e
inscrito no CPF do I\,lF sob no 321.737.909-53, o presente contrato, suieito a Leino 8.666/93 e e
Lei Estadual n" 15.608/07, e mediente as seguintes claustilas e condigies:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETo: Contratagao de empresa especiatizada em presbgeo de
servigos d€ limpeza, asseio, e conserva€o, com fornecjmento de materiais de limpeza,
conseNag€o e de higisne pessoal, com respectiva manutengao e conservaQao das edilicagdes
da Administragao dos Portos de Paranagua e Antonina - APPA, conforme iustificativas,
especificagoes contidas no lermo d€ rsferencia e demais elelnentos anexados Delo selor
reauisitient€.

PAMGRAFO PRII EIRO: Os se igos devereo ser executados conforme disposio nas

especaficaq6es e na proposta da CONTRATADA, sendo que toda e qualquer atteragao, objeto
deste ajuste, somonte pdded ser €fetivada mediante pr6via e expressa autorizaAao da AppA e
atraves da fomafizaqAo deTermo Adilvo_
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cLAusuLA SEGUNDA - DAVINCULACAO AO EDITAI E A PROPOSTA: Fazem parte deste
Contrato, indepondentemsnt€ de sua transcrigSo, o Edital de LicibQeo da Concorrdncia no
010/2014-APPA, incluindo seus Anexos. e a Prcposta da CONTRATADA, datada de
04/06/2014, bem como seus anexos, o demais elementos constant€s do proc€sso no
12.137.290-8.

cLAusuLA TERGEIRA - PREco: A GoNTRATADA recebefti pela execu€o total do obieto

deste contrato, o prego certo e ajustado de R$ 8 392.899,60 (oito milh6es' trezenios e noventa
s dois mil. oilocentos e nov€nta e nove reais e sessenta centavos).

PARAGRAFO PRI EIRO: O prego eslipulado na cl6usula acima sere reajustado a cada
periodo de 01 (um) ano, contado a partir da data da apresentaqao da proposta, em
consonAncia com o artigo 3', S1o da lei 10.192101 e artigo 40 inciso Xl, da lei n" 8.666/93 pelo
INCC, ou por outro indace oficialque venhd a substitui-lo ou, na aus€ncia de sub6titui_lo, pela
media simples dos principais indices econ6micos que apuram a inffaqao anual acurnulada

PARAGRAFO SEGUNDO: No prc9o conlralado, est io incluidas todas as despesas
d€corentes de licenqas, taxas de qualquer natureza, imposlos, freles, embalagens, mao de
obra, despesas de origem trabalhistas, previdencierias e outras que seiam necessenas a
perfeita execug:o deste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO: Todas e quaisquer obrigag6es liscais, trabalhistas e tributarias'
odundas da fazenda foderal, estadual e/ou municipal, que incidam ou venham a incidar sobre o
objeto deste contrato, constituem 6nus exclusivos da CONTRATADA.

a

o

pagamento ser6 efetuado, mediante
apresentacao das
respectivas faturas/nota fiscais, atrav6s d€ credito em conta corrente banc6ria em at6 30 (lrinla)
dias, da ceruficageo da conclusSo dos servigos devidamente atestada pela fiscaliza9eo da
PARAGRAFO QUATRo:

PARAGRAFO QUINTO: As notas tiscais deverao ser confoccionadas conforme os servigos
devidamenles cerlificados pelos liscais do conirato e confeccionadas pela CONTRATADA.
PARAGRAFO SEXIO: Para o recebimento de qualquer fatura, a CONTRATADA obriga-se a
apresentar sua regularidade fiscal, atrav6s das certid6€s negativas de debilos tribut6nos da
Fazenda Plblica, Federal. Esladual e Municipal, INSS, FGTS e CNDT a qualquer tempo e
sempre qu6 solicitada, sob pena de suspenseo do pagamento, rescisao unilateraldo Contrato
e multia. conforme artigo 7 da Resolu€o Conjunta no 003/2007
XV da Lei 15.608/07.

-

PGE/SEFA. e artigo 99, incrso

CLAUSULA OUARTA - DA CORRECAO MONETARIA: Em caso de MO€ dA
CONTRATANTE na reallza9eo do pagamento, incidir6 cone€o monetAia com base nos
Indices oficiais de inflagao, a ser calculado entre a data do v€ncimento da obriga9eo 3 a data

em que ocorer o efetivo pagamento, em consonencia com a Lei Federal n" 8 666/93 e
Estadual no

15-608/2007

Lei

-

\

- DA ExEcucAo: A execugeo do objeto dsste conlrato sera realizado \,
i#;;-esdmcsr6es- c,orrtd-; no Termo de iefergncia, anexo ao Edital da n
Concorrencia n" 010/2014-APPA. ,
ll/
CLAUSULA oUINTA

nos
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cLausulA sExTA - DO RECEBII,ENTO: 1- Executado o contato o seu

073-2014

objeto serS

recebido:

1.1. Provisoriam€nte, quando da conclusao da obra ou servigo, por comissao designada p6la

altoddade admlnlstrativa competente, com a parlicip6gao do responsSvel pelo
acompanhamento e fiscalizaQao da obra ou servigo de engenharia, mediante termo
circunstanciado;

1.2.

Delinitivam€nte, por comissao designada pela autoridade competente, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuSrio, ap6s o decurso do prazo de execu9ao

2. 05 r€sponsAvels pelo rccebimonlo deverSo lavrar lermo de notificagao ant€dor ao termo de
recebimento provis6rio ou definltlvo sempre que as obras ou servigos nao apresentar€m

condi9o€s de aceltageo. O termo de nolificagao dever5 ca6ctenzar
incoreg6es constatados e determinar prazo para seneamento.

os vicios, defeitos

e

2.1. A COI{TRATADA d obdgada a reparar, conigir, remover, reconslruir ou substituir' as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verilicarem vlcios' defeitos ou
incorr6g6es resultantes da exscugSo ou de materiais empregados;

Demrrido o plazo fixado, os responseveis procederao nova verificagao objetivando o
recebimento, que somente sere lavrado quando as obras ou seNigos apresentarem perfeitas
condigdes.

2,2.

3. O r6c€bim€nto provis6rio ou dellnitivo n6o exclui a responsabilidade civil da COiITRATADA
p€ls solidez seguranga da obra, pelos matefais, bem como nao exime da
respohsabilidade 6tico-profissional pela perfeita execu9So do contrato.

a

e

e

o .ecebimento definitivo, a CONTRATADA devera entregar a CONTRANTE, conlome
o caao, os seguintes documentos:

4. Pa€

a)

Relat6rio

de

Recomendag6es

e

Instrugd€s

de Utilizagao e uso das

instalag6os e

equ|pamemos;
b) Termos de garantia dos equipamentos;

c) C6rtidao negativa de debito - CND/INSS €mpresa;

d)Certidao negativa do FGTS em plena validad€;
5, Os termos de lecebimento definidos neste capitt lo constituem atos administrativos anubveis

nas hip6teses do €ro ou ignorancia, dolo, coa€o, simulag6o' fraude incapacidade dos
agentes prlblicos, impossibilidade iuridica ou

ilicitude

l

cLAusULA SETI A- Do PRAzo: o prazo para a execugSo clos servicos 6 de 24 (vinle,e L
qrratro) meses, c4ntaAoa; ntfua da dala do recebimento da ordem de servigo pela A\
iOmiUUOl, que devere s€r €xpedida em ate lsfquinze) dias a partir da assinatura do \
contrato, podendo ser pronosado na lotma da Lei.
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CLAUSULA OITAVA - DA V|GCNCIA: A vig€ncia do contrato ter6 inlcio a partir da assinatuta
do mesmo pela CONTRATADA e p€rdurar:i ate 180 (cento e oitenta) dias conidos apos o
t6rmino do Drazo Drevisto ne cl6usula anterior.

cLAUsULA NoNA- oA EFlcAclA: o presente contrato s6 ter6 efic6cia depois de autofizado
iElo Sr. Diretor Presidente e ap6s a publicaFo de seu extrato no Diiirio Oliclal do Estado-

cLAusULA DeclMA - DA GARANTIA: A garantia pelo cumprimento do obj€to contretual e
pela responsabliE;G inAenttarit decorente de sangao consistird em caugao inicial'. em
percentual de 5ol" (cinco por cento) do valor do contrato em uma das modalidades previstas
em l€i. com validade, no mlnimo, equivalente ao pmzo de vigancia do Contrato, conforme
Cl6sula Oitava deste Contrato.

cLAusuLA D€clt{a PR|I{EIRA - Dos REcuRsos: os recursos para atender as despesas
deco're"trs deste co"trato astao previstos no orgam€nto da APPA' conta rubrica n' 77 31
0000 4333 0000 3390.3701 258, t€ndo a nota d€ empenho n'77310000400534-1' data
05/09/2014.

cLAusuLA DEGI A SEGUNDA - oAs oBRIGAGOES DA coNfRATAPAi-As obngagoes
da CONTRATADA s5o aquelss previstas no Edital da ConcorencB n"010/2u14 e seus
ansxos. bem como as dispostas abaixo:
|

-

arcar com todos os custos que incidam direta ou indir€tamente sobre os ilens ofertados na

licita9:o;
ll - arcar com qlalquer preluizo ceusado a AdministragSo ou a terceiros por seus empregados
durant€ a execu9eo do objoto;

lll - fomecimento de todo o msterial, mao de obra, fenamentas e EPI'S necessdtios para a
execu€o dos servigos, obedecendo as especilicag6es contidas no Termo de Referencia'
anexo ao Edital da Conconencia n' 010/2014 - APPA.

lV-

manter firmo sua proposta durant€ o seu p€zo de validade;

V - entregar os proietos obieto do presente contrato nas especificag6es contidas no Termo de
Ref6r6ncG, an6xo ao Edital da Concorr6ncia n' 010/2014 - APPA.
ser responsevel em relaqao aos seus empregados por todas as despesas deconenles da
execu€o dos servi9os, obieto desta licita€o, tais como:

Vl

-

4

SaErios:

0) Seguros de acidentes;
c) Taxas, impostos e conlnbua96es;
o] Indenizae6€s;
Vales refeieeo;

4

f)
Coleliva do Trabalho;
s) Seouro e a;sistencia mddica quando estabelecida na Convengao
de
h)

oiras

oue oor ventura venham a ser exigidas pelo Govemo ou Convenqao Coletiva
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-

apresenlar os documentos fiscais dos seNigos realizados em conformidade com a

-

manter durante a vigCncia do contrato as condiQ6es de habilitaqao exigidas no Edital e

legisla9So vig€nle;

Vlll

Termo de Reterencia:
lX - corigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigagoes no prazo eslabelecido pelo
fiscal do contratoi

- reparar, corrigir, remov€r ou substituir, as suas expensas no total oti em parle, os il€ns em
que se veriticarem vicios, def€itos ou inconegdes resultantes da execuqeo do objetol
X

6star em situaqao r€gular no Sistema d€ Acompsnhamento Financeiro
aprcsentaESo das faluras;
Xl

-

-

SIAF' quando da

comunicar lmediatamente e fscalizagao do Contralo qualquer anormalidad8 verificada,
inclusive de ord€m funcional, qu€ atente contra o adequado cumpdmenlo deste contrato, para

Xll

-

que sejam adotadas as providencias necesserias.

Xlll

atender prontamente

-

a quaisquer exigencias da fiscaliza€o inerentes ao obieto

do

Contrato;

XIV - responsabilizar-se por quaisquer danos causados no patrim6nao da APPA devido
incoreta execug6o do objeto;
XV

A

arcar @m as dgSpesas decorentes de qualquer infra€o' seja qual for' desde que

-

praticada por seus bhpregados quando da execug6o do objeto;

XVI

nomear, em at6

-

05 (cinco) dias

responsavevpreposlo pelo conhato

e um

Liteis ap6s

a

assinati/ra

do contrato'

Substituto psra esse preposto' com

a misseo

um

de

garantir a ad€quada ex€cu9ao do contrato;

fomsc€r a CONTRATANTE, no minimo, um n(m€ro de lelefone fixo, um n[mero de
telefone m6vel, um nUmero de fax e um enderego de e_mail, obietivando a comunica9ao Epida
XVll

-

no que se refere a execugeo do presente contrato;

Xvlll

-

apreseniar s6mpre que solicitado psle CONTRATAIITE'

os

comprovantes de

pagamento dos empregados e o recolhimento dos enc€rgos soclals;
XIX - aceilar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou suprcss6es at€ o limile de
25% (vinte e canco por cenlo) d€ csda item contratado, de acordo com as disposig6es previstas
na Lei8.666/931

XX - executar o obieto dentro das especificag6es e/ou condigoes constantes da proposla
vencedora, bem como do Edital, Termo de Refer€ncia e seus An6xos, dev€ndo ser
imediatam6nte refeitos aqueles que a jutzo da CONTRATAITE, nao forem iulgados em
condiedes satisfat6rias, 56m que ceiba qualquer acr6scimo no prego contratado, ainda qu€ em
decorgncia se tome n€cesserio ampliar o horAio da prestagSo de se igos;

\
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XXll - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela APPA, obrigando_se a
at€nd€r, de imediato, todas as reclamago€s a r€spsilo da execu9ao do objeto;

-

Xxlll

comunrcar por escdto aos fisc€is

do contralo indicados pela APPA

qualquer

anormalidade de carrter urgente e prestar os esclarecimentos queiulgar necessArio;

xXlV - obseNar as normas legais de seglrang€ a que esta sujeita a atividade pertinenle e que
envolva toda e qualquer parte da execu€o do obieto;

cumprir com todas as obrigaC6es elencadas no Temo de Refer€ncia, anexo ao Edatal

-

XXV

da Conconencia n' 01 0/2014

-

APPA.

cLAusuLA oEcrMA TERCEIRA - DAs oBRlcAcOEs DA CoNTRATAiITE: As obrigag6es
da COI{TRATANTE seo aouelas previslas no Edital da Concorencia n'010/2014 e seus
anexos. bem como as disoostas abaixo:

l-efetuar os pagamentos devidos,
ll

-

de acordo com o estabelecido neste contrato;

acompanhar e fiscalizar a execugSo do contrato, na forma disposta na clausula terceira

dest€ contaalo;

llllV

apllcar a CONTRATADA as penalidad€s legais € contratuais;
prestar inlomaeoes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONIRATAOA

-

no

p€zo mAximo de 05 (cinco) dias rlteis da solicita€o;

funcion6rios da CONTRATADA para execu9eo dos
devidamente identlllcados, bem como munados dos rcspectivos
EPI'S e com o Certificado de Participa€o da lfltegraqeoi

V - Pemitir o livre acesso dos
que
levantamentos. desde

Vl

-

Reallzar

a

Integracao na SESIVET

s fornecor aos funcionerios da COI{TRATADA

as

c6pias do6 Csrtificados de Participageo da Integra9ao;

Vll

-

Comunicsr oficialmente

a

CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas considerada de

natureza grave;

Vlll-

Rocusaros serviqos executados em desacordo com as normast6cnicas especificas

cLAusuLA DEcl a oUARTA DA FlscAllzacAo: os servigos ora conlralados sereo
frscalizados e acompanhados por um fiscal designado pela APPA, o qualtera a seu encargo.

-

| - assegurar-se, que a contratageo a ser procedida atenda ao interesse da APPA' sobretudo
ouanto

ios valorei praticados, informando de imediato eventual desvantagem perc€bide;

ll - zelar, ap6s r€ceber a indicagao do fomecedor, pelos demais atos relativos ao cumpnmento,
por ele, das obrigagdes contraiualmente assumidas, e tamb6m, pela aplicagao de eventuais
penalldades dec-orrentes do descumprimento de cl6usulas contratuais para qus s€jam
tomadas provid6ncias de acordo com a clAusula D6cima Quanta deste

conlrato; /y'

-n

././
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lll - informar a APPA, quando cle sua ocorCncia, a recusa do fomecedor em atender ;s
condig6es estabelecidas em edital, as diverg6ncias relatvas a €ntrega as caracterisllcas e
ou
origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em asslnar contralo para fornecimento
prestaQao do servl9osl

lV

- comunicar, ollcialmente, a APPA, quaisquer falhas ocorridas' consideEdas de nalureza

grave comelida Pela CONTRATADA;

V - atestar. no v6rso das notas liscaisL/faturas apresentadas pela CONTRATADA. a efetiva
realizaC5o dos sorvrgos;

Vll - encaminhar a nota fiscal/fatura, apds seu devido ateste' ao selor compeEnre'

para

contabilizaQao e liberageo do pagamento.

PARAGRAFo PRllrElRO - A fiscalizagSo sera exercida no interesse da APPA e neo exclui
qualsquor
n€m reduz a responsabilidade da CONTIiATADA, inclusive peranle tercoiros' por
ou de
Piblico
do
Poder
implica
corresponsabilidad€
inegularidades, e, na sua ocorrCncia, nao
seus agontes e prepostos.
esta
PARAGRAFO SEGUNOO . A fiscalizaqeo do Contrato v€dlicare s€ a COI{IRATADA
Anexos'
seus
Edital
e
do
as
exiggncias
presente
com
de a@rdo
executando o obieto do
a) estando sua execuQao em conformidade' os clocumentos de cobranga deverao ser alestados
olla fiscalizacao do contrato € enviados ao setor responsavel para o devido pagam€nto:

ut

Circunstenciado d€ Recusa que s€'e
que se fiZerem necessarias
provdencias
para
das
adoc6o
a CONTRATADA

a" neo conformidade, sera lavrado Termo

"r """o
e;caminhado

PARAGRAFo TERGEIRo

-

Quaisquer exigencias da fiscaliza€o inerentes ao objeto do

Contrato doverao ser prontamente atendidas pela COiITRAIADA'
PARTAGRAFo QUARTO - A CoNTRATANTE se reserva o direito de rejertar o obielo, se em
desacordo com os termos do Edital da Concor6ncia n'010/2014'

CLAUSULA DECIMA OUINTA- DAS PENALIDADES:

| - O llcitante e o contratado que inconam em infragdes, sujeitam_se as seguinies san96es
administrativas:
a) adv€rtcncia;
b) multa;

suspenseo bmporAria de panicapaqeo em licitagao e impedimento de conlratar com a
tdministragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos e

cl

d) declara€o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Plblica' por
nao supe or a 05 (cinco)

prazo

anos.

ll - As sangoes previslas nas allneas "a',

'c'e "d'do item antenor poderao ser aplicadas

adjudicat6ri; e ao contratado, cl.imulalivamente com a

mulla /1
//

4'

ANtoNtNA
PRocuRAooRlA JURIDICA
SE9aOO€CONTMToS
Avenida Aynon s.nna d. silva, 161 , Doo Pedb ll ' cEP 83 221430 Pa6nagua
Fon6: 111) 3420-1395 Eax: (41) 34261223
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procedimento de
lll - Advedencia seaA aplicsda por conduta que preiudique o 6ndam€nto do
liqta€o e de contrata9ao.
por cento) sobre o valor total do
lV - A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) at€ 1% (um
quem:
a
qualpartrcipou,
aplicada
sera
lote no
a) retardar ou impediro andamento do procedimento licitatdrio
b) n:o mantiver sua Proposta
c) apresenLar declaregSo falsa
dt deixar de apresentar documento na lese de saneamenlo
por cento) sobre o valortotaldo
V - A multa, de 0,1olo (z€ro virgula um por cento)at6 1% (um
quem:
a
qualparticipou,
ser5
aplicada
no
lote
a) apresentar documento falso;
;t de forma iniustificada, deixar d€ assinar o conlrato ou instrumento equival€nta;
cifoi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s)valor. do faturamento
Vl - A multa, de 1% (um por c€nto) at6 3Oo/" (trinta por cento) sobre o
de prestageo de
dos
contralos
na
execugto
poi
iit;usrmcauo
attaso
.."""r' lJi

"pmli"ou de forn€cimento parcelado de bens
sewlgos continuado6

o valor
Vll - A multa. de 0.'l% (zero virguia um por cento) at6 2ool' (vinte por cento) sobre
do contrato. ser6 aplicada no caso d€ anexecugao

totial

btal ou parcial do contrato'

conlratar com a
Vlll - A susoensao tempor6ria de participa9eo em licitagSo e impedimento de
que:
participanle
Administraq6o, pelo prazo de 02 (dois) anos ser6 aplicada a
assinaro contrato e/ou a
a) r€cusaFse iniustificademente, ap6s ser considerado adjudicatado'a
retirar o instrumento equivalente' dentro do prazo

.i"1"-i"si"tt;

de pregos, aceitar ou

estabelecido Pela AdministragSo;
b) nao mantiver sua Proposta;
c) abandonar a execu€o do crntrato;
d) incon€r €m inexocu€o conlralual.

Plblica, pelo ptazo de at6
lX - A declaragSo de inidoneidade para licitar com a Administraqeo
quem:
05 {cinco)anos, s€ni aplicada a
a) lizer declaragSo raba na lase de habilita95o;
b) aprssentar documento falso;

ii-i.lt "i:",-i."J"r;
prcc€dimentol
li-"rl"ui

mediante ajuste, combinageo

ou qualquer outro expediente

o

grave ameaqa fraude ou
ou oro"ut"t afastar participante' por meio de violencia'

oferecimento de ventagem d€ qualqu€r tipol
6m procedimenlo especificoi
ti-ie r"rieao coniralual' comprovada praticar'
por meios dolosos' fraude llscar no
""
judrcial iefinitiva por
"i"irrc"
recolhimento de quaisquer tributos;
em virtuds de atos
O"-on"rr", nal po"suir doneidado para contratar com a Administra€o

;';"il":;i;;,1;;";;;;;o
oi

-rriiira"l,

'em-especiat infrag&s

'r'r'"iiJi
8159/91:

iji"'ni"'"ortiao *no"n"95o

a odem

econ6mica definidos na Lei Federal

definitiva por ato de improbidade adminislrativa' nalotma
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X - A autoridade m6xima do 6rgeo ou entidade 6 a autoidade competente para lmpor a
suspenslo tempor6ria de participa9eo em licitageo e impedimento de contraier com a
Administragao, bem como a declaragao de inldoneidade para licitar ou conlratar com a
AdministragEo Pdblica.

Xl

-

Eslendsm-se os ef€itos da penalidade de suspensao do direilo de contratar com a

Administragao ou da declaragao de inidoneidade:

a) as pessoas fisicas que constitukam a pessoa juridica, as quars permanecem rmpedidas de

ticita|. com

a

Administra€o Publica enquanto perdurarem as causas da penalidade,
a constituir ou de outra em que

indep€ndentemente de nova pessoa juridica que vierem

flgurarem como socios;
bt as pessoas juridicas que tenham 66cios comuns com as pessoas fisicas referidas no
amefloa.

'nciso

Xll - Todas as Denalidades descritas neste contralo somenle serSo efetivamente aplicadas
ap6s instauraqeo de r€gular processo administrativo com o exercicio da ampla defesa e o
clmprimento do principio constitucional do contradit6rio

Xlll - Aptu deciseo dellnitiva prof€dda no processo administrstivo, as mullss aplicadas deverao

ser recolhidas a conta da CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias 0ieis a contar da data
de notificagio, sob p6na d€ seu valor ser descontado da garantia do contralo ou do documenlo
judicialmente'
de cobran;a, na ocasiao do pagamento, podendo, ainda, ser exigida
XIV - Nos casos n6o previstos neste contato e no instrumento @nvocal6no' inclusive sobre o
Drocedimento de aplica9eo das sangoes admanistrativas, devedo ser observados, de forma
;ubsdrena, as disposqdes oa Lei Estadual no 15608/2007 e Lei n'8666/1993'

Estadc'
XV - Quaisqu6r penalidados aplicadas serao transcritas no cadaslro de licitantes do
PARaGRAFO PRI EIRO - APLICA9AO DE PENALIDADE: ' O procedimento adminislrativo
e
destinado a apuragSo do ato faltoso e aplica9ao da sangao coflespondente' sera,aut6nomo
no
Ler
Estadual
161
e
162'.da
oU"O"i"ia, q,i""t i"o" prazos e forma, o diiposto nos artigos
15.608/2007. O procedimento administrativo de apuraeSo de responsabllidade da lrcitanle ou
contratada, quando incursa nas hip6t€s6s suJeitas a penalidade de d€clara96o de Inldoneldade
sel6 instaurado medianle gutorizagao do Govemador do Estado do Paran6

PARAGRAFo sEGuNDo: -A GoNTRATADAfica obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es
as
contratuais, os eventuais acrescimos ou supressdes do objeto contratado de acordo com
disposiQ6es previstas na Lei 8.666/93

oresenle contrato podera ser rescindido
fii n' g eeelg3, artigo 128 e seguintes da
o€los mottvos esoecfrcaoos nos anrgos ,,
"JFUa
["i irt"ou"i n" is.ooevzoo7, ohserv;do o estabelecido nos artigos 79 e 80 da mesma Lei' e

cLAUsuLA DEcllilA sExTA

-

DA

REgglsio: o

notadam€nte nos casos aDalxo:

\

prazos;
a) o nao cumprimento d€ cEusulas contratuais, especificag6es ou

b) o cumprirnento irregular de cldusulas ou a tentidao no seu cumprimeno levary?
Administra9do a comprovar a imposslbildade do lomecimento nos pra?os e"t'Ou''oo"'

-
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c) o atraso injustificado do inicio do fomecimento, sem iusta c:lusa e s€m pr6via comunica9to a
Administra9ao;
d) a parelis;€o do fomecimsnto, sem iusta causa 6 sem previa comunicaqeo a Administra9eol

e) a subcontrataqeo total ou parcial do seu oq€to, a associa9eo da GONTRATADA com
oilrem, a cesseo ou trsnsfertncia. total ou parcial, de posrqao contratual bem como fuseo'

ciseo ou incorpora9ao da COI'ITRATADA, desde qu€ preiudique a execuqio do contrato ou

implique descumprimento ou viola€o, ainda que indireta, das normas legais que discipl'nam as
licita96es;
designada para acompanhar e
0 o desatendimento das determinagdes r€gulares da autoridade
fiscallzar a sua execuqao, assim como as de s€us 6uperiores;

g) o comelimento reiterado de faltas na sua execu9eo, anotadas na forma do Paragralo
Prim€iro do artjgo 67 da Lei n'8.666/93;

h) a d€cretae6o de falencia ou a instasraqao de insolvencia civil:

i) a alt€ra9ao social ou a modificaeeo da lina||dade ou estrutura da empresa desde

que

prsjudique a oxecuqeo do objeto;
e
i) raz6es de interesse p0blico, de alta rebvancia e amplo conhecimento-i!:tl!91d,as
GONTRATANTE
qual
a
esta
subodinada
a
p"f,
superior
competenle
iei"-in"Or"
"utorldade
e exarad€s no processo administrativo a que se refere o Termo de Contrato;

k) o atBso srjperior a 90 (noventa) dias dos

pagamentos devidos pela Administra9ao

Jl"orrentes dos fo.."imentos, ou parcelas destes ie recebidos ou executados. salvo em caso
p,lbli"", gou" pertubagao da ordem interna ou guerra, assegurado )
;;;;;i"d"
ate qu€
CONTRATADA o dir€ito d; optar pela suspensao do cumprimento de suas obrjgaQ6es
seja normalizada a situaqeoi

l) a ocon€ncia de caso fortuito ou de forqa maior, regularmente comprovada impeditiva da
execug6o do Termo de Contato
PARAGRAFO
os artig;s

No caso de rescisao deste contrato, ser6 obedecido o que e$aDelecem
Letn'8.666/93 e artigos 130 e 131 da Lei Estadual no 15 608/2007

oNlco:

ZS e gO da

CLAUSULA DECMA SENMA

-

DAS ALTER

fonn'a do disposto no art 65, da Lei n." 8.666/93 s€mpre por meio d€ Termo Aditivo

p,ll

*111-'i]*',
DAs DlsPqslqoEg GERAIS' c?:: 1
,l9iT"
no
seu
ou
na s,.ra estutura org'nizacional
]Y]id-'--l:-l]:.:-"1:
regido por suas;leusulas e pela legisbgao vigente no momento em
continu"':a
"onii"'to,
" "er ate a sua exting5o ou resciseo
que
foi constiluldo e firmado
cl-ausu|-A pEclHA otravA

-

clausuLA pECll{A r{ot{A - Dos cAsos oMlssos:

I

'ca

estabelecido que

-caI

Mlll

t

leglslagao e oemals 'l
ser resolvi-dos entre as partes, Iespeitados o oblelo deste instrumento a
n'15'608/2c
Lei
Estadual
e
n'8-666/93
normai.egutaOotas aa;nat6ria. em especiala Lei
pti""lpios
da Teo'ia Geral
o"
quanoo
tor
o
caJol-",pf"9vlt*"tu
esses dispositivos,
aplicando
dos contratos e as disposigoes do Direrto

Privado.
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Do FORo:

o

N' 940
co:lT. N' 073-20t4
Forc para dinmir as duvidas que venham a sef

o da

suscitadas na aplicegeo do presente instrumento,6

Comarca de Paranagub

-

PR,

fa2endo, as panes, ren0ncja expressa de qualquer outro por mais paivilegiado que seja.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o
presente Conlrato, nos termos do art.60, da Lei no 8.666/93, que, lido e achado conforme, €
assinado em 02 (duas) vias, de igual teor e foma, pelas penes contratantes, tendo uma via
sido arquivada nas dependencias da CONTRATAI{TE, com registro de s€u 6xtrato.
; firmam as partes

o prcsente instrumento em 02 (duas)

vias d6 igual

2014

LUIZ HENRIOUE TESSUTTI DIVIDINO
DIRETOR PRESIDENTE DA APPA

xENIA KARINA ARNT
DIRETORA ADM E FINANCEIRA DA APPA
JACOUELINE ANDREA WENDPAP
DIRETORA JURIOICA DA APPA
EDSON LUIZ CERCAL

REPRESENTANTE DACONTRATADA
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