.-

|

- poRToS

'r:,,:..'

DO PARA

tfrga

HA

GOVERNO

LIVRO N" 038

DO FSTADO DO PARANA

-....".:.

FL.

N.350

coNT.

No

029-2019

ADHINISTRACAO BOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA

'

1:

'll-A

s[ (-A() )r,ic)NiRAIos

CONTRATO

QUE ENTRE SI

CELEBRAM

A

ADMINISTRAqAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E
ANTONINA-APPA E DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA
TEcNlcA LTDA, TENDo coMo oBJETo A CoNTRATAQAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAQAO DE
SERVIQOS DE MANUTENQAO CORRETIVA E PREVENTIVA

SUPORTE TECNICO E
FORNECIMENTO DE GARANTIA EM TODA A SOLUQAO DE
REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO BIOMETRICO
(REP) E SEUS SISTEMAS, DURANTE O PERIODO DE 24
(VINTE E OUATRO) MESES, CONFORME SPECIFICAQOES
CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

coM suBsrlTUlQAo DE PEqAS,

A.os 04 dias do mos de julho de 2019. a ADMINISTRA9AO DoS PoRTOS DE
pARANAGUA E ANTONINA-APPA, constituida sob a forma de empresa piblica, vinculada
a SECRETARTA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOG|STICA, inscrita no CNPJ sob
o no 79.621 .439/0OO 1-9',l , estabelecida na Avenida Ayrton Senna da silva, 161 . D. Pedro ll,
em Paranagua, Estado do Parana, doravante denominada simplesmente APPA e
representadi neste ato pelo seu Diretor Presidente, LUIZ FERNANDq GARSIA DA slLVA,
portador da cedula de identidade no 44.332.331-8/SP e CPF/MF sob no 329.602.648-78 e
LIMA'
for seu Diretor Administrativo Financeiro LUlz FERNANDq cAsPARl DE 9LIVEIRA
pelo
Diretor
assistidos
n"
319.697.989-04,
portador do RG no 1.230.544-3lPR e CPF/MF
Juridico MARQUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS, inscrito na oAB/PR sob o
n".53.595iPR, tendo em vista o contido no processo protocolado sob o n".15.644.196-1,
Inexigibilidade n".S588-201g-APPA' devidamente autorizado-p-elg^?I"tgt 1::9:!1" d'
AppA-, em de 1 1 de lunno 20'19. assina com DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA
iECHiCl LTDA, estabeiecida na Avenida Mofanej, 840 Vila Leopoldina-CEP-6531 1-000'
cidade 56o Paulo-SP., F,rne; (41)3264-361 1-(1I )3646-4000-inscrita no CNPJ/MF sob n''
neste ato pelo
61 .099.008/0001-41 , doravante denominada CONTRATADA e representada
sob no.
CPF/MF
e
sr. JULfO CESAR ATi{AYDE VICENTE, portador do RG no. 1.483.235-1
Regulamento
238.465.269-91, o presente contrato, sujeito d Lei n" 13.303/2016, ao RLC de LicitaQoes e Coittraro da APPA. a Lei Estadual n' 15.608i07 e mediante as segurntes
clausulas e condiQ6es:
para
cLAusuLA PRIMEIRA !_O_--QEJE[O: A contratag6o de empresa especializadapeEas'
de
substituiQao
preventiva
com
prestagao de se"lro" OJ r-nanutenEao corretiva e
eletronicos
lrporri te"ni"o e fornecimenlo de garantia em toda a solugio de registradores
quatro)

N
Fazem parte

trarscriEao, a Proposta da CONTRiT

deste Contrato, independentemente de sua
datadadeo3tos|2olg,bemcomoSeUSanexos,edemaise|ementosconstantesdo

[\N
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meses.

de oonto biom6trico iREP) e seus sistemas, durante o periodo de 24 (vinte e
conforme especificag6es contidas no termo de refe16ncia

no 15.644.196-'1
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CLAUSULA TERCETRA - DO PRECO: A CONTRATADA receber6 pela execuQao total do
objetodest" contrato, o preqo certo e ajustado de R$ 114.814,80 (cento e quatorze mil,
oit'ocentos e quatorze reais e oitenta centavos), a ser pago conforme especificaQ6es
constantes do Processo Administrativo no 15.644.196-1 que originou a presente contrataqao,
as quais frcam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de sua
transcrigao.

Manutengao e Suporte T6cnico com Fornecimento de Peqas

Contrato SuPorte Anual

R$ 1.414,80

Software

SERVCOMNET

Contrato

de

PRINTPOINT

ManutenQeo

ll com Visitas

Anual

Para

Bimestrais e com

v*on rorar- R$ 114.818.So(CENTO

6rrocenros E DEzotro REAIs

E

R$ 113.400,00

E QUATORZE MIL'

olrENTA cENTAVoS)

incluidas todas as despesas
PARAGRAFO pRIMEIRO: No prego contratado. estao
fretes' emoalagens'
deconentes de licengas' taxas de qualquer natureza' impostos'
de pegas de substituigao,
deslocamentos, didrrias de u,ug"., mab oe obra, fornecimento
necesserias a perfeita
que
sejam
e
outras
G oiigem tranatnisia's, previdenci-rrias
;il;;
execu96o deste contrato

fiscais, trabalhistas e tributarias'
PARAGRAFO SEGUNDO: Todas e quaisquer obrigag6es
que incidam ou venham a incidir sobre
oriundas da fazenda ieclerat, eslaOual e/ou municipa-i,
da CONTRATADA'
o Ol"to 0""t" contrato, constituem 6nus exclusivos

PARAGRAFOTERCEIRO:opagamentoser5efetuado,medianteaapresentagaodas
-froi
meio de cr6dito em conta corrente bancaria em at6 30
respectivas faturas/nota riscal,
demars
dos servigos realilld.o^s pela fiscalizaqio da APPA' e

ii*it"i Jitt, ap6s aceitaQao

i.it"i

i""ttu.tes

da Ordem de Servigo no 02412019

-

APPA'

PARAGRAFoQUARTO:ASnotasfiscaisdeverdoserconfeccionadasconformeos
certificado pelos fiscais 'to
materiais entregues elou serviqos Lxecutados devidamente

contrato.

X

q'alguei,-f1y:?i a
PARAGRAFO QUINTO: Para o recebimento/liquidaqao .de
GoNTRATADA obrtsa-se Jpi""*t"i-"uiresularrdade'l;:ll q:l T"^':.i:,1?"ff

i#t'""t

" da Fazenda Pfblica' Federal' Estadual e
o" oebitos-tributerios

AvenidaAyrtonsennadasilva'r6r1D'Pedro||paranagu;,PF]c€''33203'8001tr3420'1369
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FGTS e CNDT a qualquer tempo e sempre que solicitada, sob pena de suspenseo do
pagamento, rescisao unilateral do Contrato e multa, conforme artlgo 70 da ResolugSo
Conjunta n" 003/2007 - PGE/SEFA, e artigo 99, inciso XV da Lei 15.608/07 e' Ordem de
seryiQo no 21312015

-

APPA.

pARAGRAFO SEXTO: Os pregos contratuais poderao ser reajustados na periodicidade
orevista em lei nacional, contados a partir da data do presente instrumento contratual,
atrav6s do indice IPCA ou outro que venha a substitui-lo.

: Em caso de mora da
pagamento, incidir6 corregdo monetaria com base nos
indices oficiais de inflaEao, a ser calculado entre a data do vencimento da obrigagao e a
data em que ocorrer o efetivo pagamento, em consondncia com a Lei Federal no 8.666/93 e
Lei Estadual no 15.608/2007.

coNrRntnNru na realizagao do

- DA EXECUCAO: A execugSo do objeto deste contrato ser6
tealizada nos termos e especificaE6es contidas no Termo de ReferCncia e oemats

elementos constantes do processo administrativo n" 15.644.196-'1 e seus anexos.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO: O prazo para a execuEio dos servigos, conforme
;stabelecldo pel" Te*" de Refer6ncia, sera dividido em 24 (vinte e quatro) meses a contar
do recebimento da Ordem de Servigo emitida pela APPA.

assinatura e perdurara at6 180 (cento e oitenta) dias corridos ap6s o t6rmino do prazo
orevisto na clSusula anterior.

CLAUSULA OITAVA - DA EFICACIA: O presente ,contrato s6 tere eficecia depois de
;sstn"da p"lo€ritrei"|. PresiOente e'apos a publicagao de seu extrato no Diario Oficial do
Estado.

ORCAIVIENTARIA: Os recursos para atender as
tendo a nota
deSoesaS decorrentes deste contrato Estao previstos nO orEamentg da APPA,
de empenho no. 125119, emitida em 02.07 2019

CLAUSULA NONA

- DA DOTACAO

CONTRATADA sao aquelas previstas no processo de inexigibilidade
eev

eYevree

AS

obrigag6es da

no

15.644.196-1, e

abaixo:

seus
seus anexos, bem como as dispostas abaixo:
|

u

- arcar com todos os cusros que incidam direta ou indiretamente sobre os ltens

na licitaQSo;

ll -

arcar com qualquer prejuizo causado

d

Administragao ou

AvenidaAvrtonS€nnadaSilva.r611DP€drolliParanagijrFRlc!t83203_80014134201369

a

terceiros
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empregados durante a execugSo do objeto do contrato;

solicitados pela APPA, obrigando-se a
respeito
da execug5o do objeto;
a
as
reclamag6es
atender, de imediato, todas

lll - prestar todos os esclarecimentos que forem
lV

manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade;

-

V - ser respons6vel em relaEao aos seus empregados por todaS aS despesas decorrentes
do fornecimento dos produtos / execuqSo dos servigos, objeto desta contrataqeo, tais como;
a) Sal6rios;
b) Seguros de acidentes;
c) Taxas, impostos e contribuigoes;
d) Indenizag6es;
e) Vales refeigSo;
f) Vales transporte;
g) Seguro e assistencia medica ouando estabelecida na ConvengSo Coletiva do
Trabalho;
h) Outras que por ventura venham a ser exigidas pelo Governo ou ConvengSo
Coletiva de Trabalho.

manter, durante toda a execuqao do contrato, em compatibilidade com as obrigaq6es
licitagao, inclusive
assumidas, todas as condiQ6es de habilitagao e qualificaSao exigidas na
de apresentar ao setor de liberagao de faturas e como condigao de pagamento, os
documentos necessanos;

Vl

-

prazo estabelecido
corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigaQ6es no
oelo fiscal do contrato;

Vll

-

em parte' os
reparar, corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas' no total ou
da execu9ao do
itens em que se v6rificarem vicios, defeitos ou incorreg6es resultantes
objeto;

Vlll

-

|X-observaraSnormastegaisdeSegurangaaqueestdsujeitaaatividadepertinenteeque

envolva toda e qualquer parte da execuqdo do objeto;

X_comunicarimediatamenteirfisca|izaqsodoContratoqua|queranorma|idadeverificada'
inc|usivedeordemfunciona|,queatentecontraoadequadocumprimentodestecontrato,

N

para

q
que sejam adotadas as providCncias necess6rias;

Xl

\.(

-

inerentes ao objeto
atender prontamente a quaisquer exigencias da fiscalizagSo

-

patrimonio da
responsabilizar-se por quaisquer danos causados no

Contrato;

Xll

Av.nida ayrton S€nna da silva' r6r I D Ped'o

ll

Paranaguli/PR i cEp 83203'800

l4r 3420

1369

{r{.!!,lJolto3daur

ia

";r

'

:I
PORTOS
I],,':'

PQ PARANA

GOVERNO
DO ESTADO DO

ADMINTSTRA9AO DOS PORTOS D€ PARANAGUA e
D liiTcR A,.JRii] cA

IWJ
PARANA

LtvRo N.038

FL. No 354
aNTOUTHA coNr. No o2e-201e

SIT.AC DI CONI RAioS

incorreta execuqao do obleto;

-

arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragSo, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados quando da execug6o do obieto;

Xlll

(cinco) dias 0teis ap6s a assinatura do contrato, um
respons6vel/preposto pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missSo de

-

XIV

nomear, em ate

05

garantir a adequada execuqao do contrato:

XV - fornecer a CONTRATANTE, no minimo, um n0mero de telefone fixo, um n0mero de
telefone movel, um n0mero de fax e um enderego de e-mail, objetivando a comunicagao
rdpida no que se refere a execugeo do presente contrato;

XVI

-

apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE,

os comprovantes de

pagamento dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

XVll - aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es at6 o limite
de 25o/o (vinte e cinco por cento) do ob.ieto do contrato, de acordo com as disposig6es
Drevistas na Lei no 'l 3.303/2016.
XVlll - executar o objeto dentro das especificag6es e/ou condigdes constantes da proposta
vencedora, bem como do Termo de ReferCncia e seus Anexos, devendo ser imediatamente
refeitos aqueles que a luizo da CONTRATANTE, n5o forem julgados em condig6es
satisfat6rias, sem que caiba qualquer acr6scimo no prego contratado, ainda que em
decorr€ncia se torne necess6rio ampliar o hor6rio da prestag6o de servigos;
apresentar amostra, sem onus para esta APPA, dos produtos cotados para
confer6ncia das especificaQdes e qualidade, no prazo de 05 (cinco) dias 0teis ap6s sua
solicitagao. As amostras deverao ser entregues no local designado pela APPA e devem
estar em conformidade com as especificag6es citadas, devidamente identificadas e, dispor
na embalagem informag6es quanto as suas caracteristicas;

XIX

-

-

substituir ou efetuar ajustes e modificag6es no produto apresentado, enquanto nao
estiver expirado o prazo parc entrega das amostras;

XX

XXI

-

executar diretamente

o

Contrato, sem subcontratag6es

ou transferencia de

resoonsabilidades:

-

comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pela APPA qualquer
anormalidade de car6ter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necess6rio;

XXll

XXlll - providenciar o preenchimento, por parte de todos os seus empregados e prepostos,
do Anexo I contido no Decreto Estadual no 42612019, que acompanha o presente contrqtcil
{9r

XXIV

-

cumprir e fazer cumprir o C6digo de Etica e Dasciplina da

Av.nidaAvnon s.nna

da s,lva.

!6r D.Pedr., f',ta.r.t;tpR cEP83203-800

413420.1369
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AS

obrigag6es da CONTRATANTE s5o aquelas prevtstas no processo de inexigibilidade no
15.644.196-1 e seus anexos, bem como as dispostas abaixo:
|

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

-

acompanhar e fiscalizar a execuq6o do contrato;

ll

-

lll

-

aplicar a CONTRATADA as penalidades legais e contratuais;

lV -

prestar informag6es

e

esclarecimentos

que venham

a ser so crtados pela

CONTRATADA;

Permitir o livre acesso dos funcion6rios da CONTRATADA para entrega dos
equipamentos, desde que devidamente identificados, bem como munidos dos respectivos
EPI's e com o Certificado de Participaeao da Integragao;

V

-

Vl - sustar a aquisiqao do material por estar em desacordo com o especificado ou por outro
motivo que justifique a medida;

- Comunicar oficialmente a GONTRATADA quaisquer falhas ocorridas consideradas de
natureza grave;

Vll

Vlll

a

substituigeo dos produtos que nao estiverem
especificae6es do Termo de ReferCncia;
lX

-

-

solicitar

de acordo com

as

solicitar a retirada e correto destino dos produtos inserviveis.

cLAusuLA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO: Os servigos ora contratados serao
fiscalizados e acomoanhados
fiscal designado pela APPA, o qual ter6 a seu
encargo:
| - assegurar-se, que a contrataqao a ser procedida atenda ao interesse da APPA, sobretudo
quanto aos valores praticados, informando de imediato eventual desvantagem percebida,

-

ll zelar, ap6s receber a indicageo do fornecedor, pelos demais atos relativos ao
cumprimento, por ele, das obrigag6es contratualmente assumidas, e tamb6m, pela aplicagao
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cl6usulas contratuais, para
que sejam tomadas providencias de acordo com a cl6usula D6cima Quinta deste contrato:
lll - informar a APPA, quando de sua

ocorrCncia, a recusa do fornecedor em atender as
condig6es esraoerecroas
conorgoes
estabelecidas em eorlat,
edital, as otvergenctas
divergencias retaltvas
relativas a
entrega, as caraRtensltcas
d enlrega,
carapteristicas e
origem dos bens e serviEos licitados e a recusa do mesmo em assinar cql{ifato para
fornecimento ou prestaqSo de
I

serviqos:

\X

4\ |

lV - comunicar, oficialmente, e APPA, quaisouer faihas ocorridas, consideradas de riatu
Av.nid. Ayrton

Senna da Silva,161 lD, Pedro rr lPara4ag!ai Pk ICEP 83203-800l4l

3420.1369
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grave cometida pela CONTRATADA;

V - atestar, no verso das notas fiscais/faturas apresentadas pela CONTRATADA, a efetiva
rcalizaeeo dos servigos;

Vll - encaminhar a nota fiscal/fatura, ap6s seu devido ateste, ao setor competente, para
contabilizag5o e liberageo do pagamento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagSo serd exercida no interesse da APPA e nao 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.
PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalizaqSo do Contrato verificar6 se a CONTRATADA est6
executando o objeto do presente de acordo com as exigCncias do Edital e seus Anexos,
devendo observar:

a) estando o fornecimento em conformidade, os documentos de cobranga deverdo ser
atestados pela fiscalizaqao do contrato e enviados ao setor respons6vel para o devido
pagamenro;
b) em caso de nao conformidade, sere iavrado Termo Circunstanciado de Recusa, que ser6
encaminhado a CONTRATADA para adogSo das provid6ncias que se fizerem necesserias.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quaisquer exigencras da fiscalizaqao inerentes ao objeto do
Contrato deverao ser prontamente atendidas pera CONTRATADA.
PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o ob.ieto, se em
desacordo com os termos do Edital de Inexioibilidade no. 9588/2019.

cLAusuLA DECIMA TERCEIRA DAS PENALIDADES: O n5o cumprimento

das

obrigag6es contratuais ensejara a aplicagao das seguintes penalidades administrativas:

\W

a) advertdncia;
-{
b) multa;
\
c) suspensao tempordria de participageo em licitaEao e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo n6o superior a 02 (dois) anos e
d) declarag6o de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo P0blica, por
prazo nao superior a 05 (cinco) anos.
| - As sang6es previstas nas alineas "a", "c" e "d" do item anterior poderao ser aplicadas ao
contratado, cumulativamente com a multa.

\..

il.

ll - A Advertencia ser6 aplicada por conduta que prejudique o andamento do
de licitagao e contrataga{.

\N

u
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lll - A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) at6 1% (um por cento) sobre o valor total
do lote no qual participou, ser6 aplicada a quem:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Retardar ou impedir o andamento do procedimento licitat6rio
Neo mantiver sua proposta
Apresentar declaragSo falsa
Deixar de apresentar documento na fase de saneamento
Aoresentar documento falso
Foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s)

lV - A multa, de '1% (um por cento) at6 30% (trinta por cento) sobre o valor do faturamento
mensal, serd aplicada por atraso injustificado na execugeo do contrato.
V - A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) at6 2Qo/o (vinte por cento) sobre o valor total
do contrato, ser€r aplicada no caso de inexecugao total ou parcial do contrato, inclusive na
hip6tese de recusa lnjustificada em assinar o contrato, o que ser6 considerado como
inexecugao total do instrumento.

Vl - A suspensao tempor6ria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao, pelo prazo de 02 (dois) anos, ser5 aplicada a participante que:

a) recusar-se injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicaterio, a assinar o contrato
e/ou a ata de registro de pregos, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administragao;
b) nao mantiver sua proposta;
c) abandonar a execugao do contrato;
d) incorrer em inexecugSo contratual.

Vll - A declaragao de inidoneidade para licitar com a Administraqao P0blica, pelo prazo de
ate 05 (cinco) anos, ser6 aplicada a quem:
a) fizer declaragSo falsa na fase de

habilitagao;

t

b) apresentar documento falso;

o \k-\
\ \(
grave
fraude
ou
por
ameaga,
participante,
violencia,
procurar
meio
de
afastar
d) afastar ou
\X\
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
\\\
e) agir de m6-fe na relag6o contratual, comprovada em procedimento especifico;
. \\)
f) tenha sofrido condenagSo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal J\ "
no recolhimento de quaisquer tributos:
tll
g) demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a AdministraESo, em virtude de ty
iios ilicitos praticados, em especial infrag6es d ordem econdmica deiinidos na Lei Federal I
\
no 8159/91;
c) frustrar ou fraudar, mediante aluste, combinaqao ou qualquer outro expediente,

procedimento:
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suspensao tempor6ria de participaqSo em licitaEao e impedimento de contratar com a
AdministragSo, bem como a declaraQao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
AdministraQao P0blica.

lX - Estendem-se os efeitos da Denalidade de susoensao do direito de contratar com a
AdministragSo ou da declaraqao de inidoneidade:
a) as pessoas fisicas que constituiram a pessoa juridica, as quais permanecem impedidas
de licitar com a Administraqao P[blica enquanto perdurarem as causas da penalidade,
independentemente de nova pessoa .iuridica que vierem a constituir ou de outra em que
figurarem como socios;

b) as pessoas jurfdicas que tenhanr socios comuns com as pessoas fisicas referidas no
Inciso anterior.

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

Xl - Ap6s decisao definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas
deverao ser recolhidas a conta da CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da data da notificag5o, sob pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato
ou do documento de cobranga, na ocasiSo do pagamento, podendo, ainda, ser extgida
ludicialmente.
Xll - Nos casos neo previstos neste contrato e no instrumento convocat6rio, inclusive sobre
o procedimento de aplicaQao das sanQ6es administrativas, deverao ser observados, as
disposig6es da Lei Federal no 1 3.30312016 e do RLC e da Lei n' 15.608/2007.
Xll - Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no cadastro de licitantes do Estado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA: A CONTRATADA deveT6 foTneceT
garantia dos produtos fornecidos e instalados por ela, devendo a garantia dos fabricantes
ser integralmente repassados

2r

APPA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA REsclsAo: o presente Contrato poder6 ser rescindido
pelos motivos especificados no item 7.5 do RLC - Regulamento de Licitag6es e Contratos
da APPA e artigo 128 e segurntes da Lei Estadual n" 15.608/2007, observado o estabelecido
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei, e notadamente nos casos abaixo:
|

-

IV

R\
$"

Constituem causa Dara a rescisao do contrato:

a) o n6o cumprimento, ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais
projetos ou

prazos,fr\
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b) a lentidao no seu cumprimento, levando a Administraqao a comprovar a impossibilidade
do fornecimento nos prazos estipulados;
c) o atraso injustificado do inicio da obra, servigo ou fornecimento, sem justa causa e sem
pr6via comunicagao a Administragao;
d) a paralisagao obra, serviEo ou fornecimento. sem justa causa e sem pr6via comunicagSo
d Administrag6o;

e) a subcontratageo total ou parcial do seu objeto, a assoctagao da CONTRATADA com
outrem, a cessSo ou transferCncia, total ou parcial. de posigSo contratual, bem como fusao,
cisao ou incorporagdo da CONTRATADA, ainda que indiretamente.

f) o

desatendimento

das determinag6es regulares da autoridade designada

para

acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
g) o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do 92", do art. 1 18
da Lei Estadual no 15.608/2007;

h) a decretagSo de falencia ou a instauraqSo de insolvencia civil, a dissoluEao da sociedade
ou o falecimento do contratado:

i) a alteragSo social ou a modificagio da finalidade ou estrutura da empresa, desde que
prejudique a execuESo do objeto;

raz6es de interesse pfblico, de alta relevdncia e amplo conhecimento justificadas
determinadas pela autoridade superior competente a qual este subordinada
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo

i)

Contrato;

k) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade poblica, grave perturbaqao da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspens6o do cumprimento de suas obrigag6es at6
que seja normalizada a situagao;

l) a ocorrdncia de caso fortuito ou cie lorga maior. regularmente comprovada
execugao do Termo de Contrato.
m) a falta de integralizagao da garantia nos prazos estipulado
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n) a

superveniencia

da

declaragSo

de

inidoneidade para licitar

e

contratar com

a

AdministragSo;

PARAGRAFO PR|MEIRo: Os casos de rescisao contratual devem ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado ao contratado o contradit6rio e o direito de
pr6via e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO: A rescisao do contrato oodera ser:
| - determinada por

ato unrlateral e escrito da AdministragSo, nos casos enumerados nos

incisos I a Xll e XVll a XX do artigo 129 da Lei Estadual n'15.608/2007;

ll - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitaqao, desde
que haja conveniCncia para a Adminast!.aqao;

lll - judicial, nos termos da legislagao

PARAGRAFO TERCEIRO:

A rescis6o por aro unilateral da

AdministraQao acarreta as
seguintes consequencias, sem prejuizo das sang6es previstas nesta lei:
| - assungeo imediata do objeto do contralo, no estado e local em que se encontrar, por ato
pr6prio da Administragao;

ll -

e

utilizaEao do local. instalaq6es, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugao do contrato, necessArios ii sua continuidade, na forma do inciso V

ocupaqao

\^

do art. 97 desta lei;

lll - execuQao da garantia contratual, para ressarcimento da AdministragSo, e dos valores
das multas e indenizag6es a ela devidos;

K

lV - retengao dos cr6ditos decorrentes do contrato at6 o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAs ALTERACoES: Este contrato poder6 ser atterado na
forma do disposto no item 7.4 do RLC, no art. 81 da Lei no 13.30312018 e art. 112 da Lei
Estadual no 15.608/07, somente nlsd1ante prdvia e expressa
cia formalizagSo de Termo Aditivo| \\
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - Dos CASOS oMISSOS: Fica estabelecido que, caso
venha a ocorrer algum fato nao previsto neste instrumento, os chamados casos omissos,
estes deverao ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste instrumento, a
legislageo e demais normas reguladoras da mat6ria, em especial a Lei no 13.303/2016, o
RLC - Regulamento de Licitag6es e Contratos da APPA e a Lei Estadual n" 15.608/2007,
aplicando esses dispositivos, quando for o caso, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposiqoes do Direito Privado.
CLAUSULA DECIMA olTAvA - DO FORO: O Foro para dirimir as drividas que venham a
ser suscitadas na aplicaESo do presente instrumento 6 o da Comarca de Paranagu6 - PR,
fazendo, as partes, renrjncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, a.iustado 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 dependencias da
CONTRATANTE, corn registro de seu extrato.
Assim. por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, na presenga das testemunhas abaixo.

,04

julho de 2019.
FERNANOO GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE DA APPA

LU

FERNANDO GASPARI DE OLIVEIRA LIMA
RETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA
APPA
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
DTRETORA JURIOICN OA IPPE

JULIO CESAR ATHAYDE VICENTE
REPRESENTANTE DA CONTRATADA
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