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CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBMM A
ADMINISTRA9AO OOS PORTOS DE PARANAGUA
E ANTONINA-APPA E A EMPRESA SATELITE
COMERCIAL LTDA, TENDO POR OBJETO A

AOUISI9AO

DE

MATERIAL

DE

LIMPEZA

E

HTGTENTZA9AO, CONFORME ESPECTFTCAQOES
DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Aos 19 dias do mCs de maio de 2014, a

ADMINISTRAqAO OOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA-APPA,
entidade auterquica estadual, vinculada a SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, estabelecida em Paranague - PR, na

Avenida Ayrton Senna

da Silva, no 161 ,

inscrita

no

CNPJ/MF n'

79.621.439/0001-91, denominada simplesmente de APPA, representada neste
ato pelo seu Superintendente, Luiz Henrique Tessufti Dividino, portador do
RG no 1.183.808-7/SSP/SP e CPF/MF no 058.594.128-94, e pela Diretora
Administrativa e Financeira da APPA, Jacqueline Andrea Wendpap, portadora
do RG no 3.260.939-2 e CPF/MF no 553.387.639-15, assistidos pela Procuradora
Juridica Elaina Ebert Castro Santos, inscrita na OAB/PR sob o no 64.383,
tendo em vista o contido no processo protocolado sob o no 13,052.916-0, Pregao
Eletr6nico no 01 6i2014-APPA, devidamente homologado pelo Superintendente,
em data de 16 de maio de 2014, assina com SATELITE COMERCIAL LTDA. EPP, estabelecida na Av. Frederico Lambertucci, 863, Fazendinha, Curitiba-PR,
Fone: (41) 3249-1040, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 82.629.07210001-67,
doravante denominada CONTRATADA e representada neste ato pelo Sr.
Andrei Castro Vilha. portador do RG no 8.977.6104 e CPF/MF no 050.525.06910, o presente contrato, sujeito d Lei no 8.666/93 e a Lei Estadual n'15.608/07,
e mediante as seguintes cl6usulas e condigoes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO oBJETO: Tendo por objeto aquisigdo de material
de limpeza e higienizagdo, conforme especificagoes do edital e seus anexos.
PARAGRAFO otrtlCo: Os materiais deverao ser fornecidos conforme disposto
nas especificag6es e na proposta da CONTRATADA, sendo que toda e
qualquer alterag6o, objeto deste ajuste, somente poderd ser efetivada mediante
pr6via e expressa autorizagao da APPA e atrav6s da formalizagSo de Termo
Aditivo.
ADM|NtsrMcAo Dos poRTos DE PAMNAGUA E ANToNINA
pnocunAoonn lunlDtcA - sEqAo DE coNTMTos
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Fazem parte deste Contrato, independentemente de sua transcrigao, o Edital de
Licitagao do Pregao Eletr6nico no 016i2014-APPA, incluindo seus Anexos, e a
Prooosta da CONTRATADA, datada de 121O512014' bem como seus anexos' e
demais elementos constantes do processo no 13.052.916-0'

@

- PRECO: A CONTRATADA recebere pela execugao
prego certo e ajustado de R$ 67'922,80

(sessenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)'

PARAGRAFO PRIMEIRO: No prego contratado, estao incluidas todas as
despesas decorrentes de licengas, taxas de qualquer natureza e impostos,
fretes, embalagens, mao de obra, despesas de origem trabalhistas,
"oro
"rri,
previdenciarias e outras que sejam necessarias dr perfeita execugao deste
contrato.

pARAGRAFO SEGUNDO: Todas e quaisquer obrigag6es fiscais ou trabalhistas,
sejam federais, estaduais e/ou municipais que incidam ou venham a incidir,
so-bre este contrato, na sua aplicagao ou nos servigos correspondentes,
constituem 6nus exclusivo da CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO: O pagamento sera efetuado mediante a
apresentagao da respectiva nota fiscal/fatura eletronica, atrav6s de credito em
conta coriente banc6ria em at6 30 (kinta) dias da emissao, recebimento,
aceitag6o e certificagao da nota fiscal/fatura eletronica emitida pela contJlEqa,
conforme disposto no item 21 do Edital do Pregdo Eletronico no 016/2014-APPA.

PARAGRAFo QUARTo: Para o recebimento de qualquer fatura' . a
CoNTRATADAobriga-seaapresentarsuaregu|aridadefisca|,atravesdas
."rti6O"r negativas O! OeOitos tiibutarios da Fazenda Pgblica, Federal, Estadual
eMunicipa|,-|Nss,FGTSeCNDTaqua|quertempoeSemprequeso|icitada'
sobpenadeSuspensaodopagamento,rescisao.unilateraldocontratoemu|ta,
.onfirr" artigo 7, da Resoiugao coniunta no oo3/2007 - PGE/SEFA, e artigo
99, inciso XV da Lei 15.608/07.

Em caso de mora da
ento, incidir6 corregao monetAria com
U"." no. indices oficiais deinfla96o, a ser calculado entre a data do vencimento
da obrigagao e a data em que ocorrer o efetivo, p-agamento, em consonancia com a Lei no 8.666/93 e a Lei Estadual no 15.608/2007.
C\A
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UINTA - DA EXECUCAO: A execugao do objeto deste contrato
ser6 realizado nos termos e especificagoes contidas no Termo de Referencia,
anexo do Edital do Pregdo Eletr6nico no 016/2014-APPA

cLAusuLA SEXTA - DO REGEBIMENTO: 1. Os objetos desse

presente
contrato deverao ser entregues no local especificado no Anexo l, do Edital do
Pregao Eletr6nico no 016/2014-APPA, oportunidade em que se receberd
documento do 6rgao contratante na propria Nota Fiscal, declarando a entrega,
ap6s a verificag6o da qualidade e guantidade do material e consequente
aceitagSo.

1.1. Por ocasieo da entrega, caso os objetos desse presente contrato nao
atendam As especificagoes tecnicas do objeto licitado, poderd a
CONTRATANTE rejeitd-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a
CONTRATADA a providenciar a substituigao dos bens nao aceitos no prazo de
15 (quinze) dias.

2.

A CONTRATADA 6 obrigada o reparar, corrigir, remover, reconstruir

ou

substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os objetos do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregOes.

3. Os termos de

recebimento definidos neste capitulo constituem atos
administrativos anuldveis nos hip6teses de erro ou ignordncia, dolo, coag5o'
simulagSo, fraude, incapacidade dos agentes p0blicos, impossibilidade juridica
ou ilicitude.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO: O prazo total do fornecimento do objeto,
devera ser parcelado em ate 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades
da APPA, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, conforme as
condigOes descritas no Anexo | - Termo de Refer€ncia deste edital do Pregao
Eletr6nico n" 01612014, podendo ser prorrogado na forma da Lei.
CLAUSULA oITAVA - vlGCNclA: A vigencia do contrato ter6 inicio a partir da
assinatura Uo contrato pela CONTRATADA, e perdurara at6 a certificagdo de
entrega pelo fiscal do contrato, observado o prazo estabelecido na Cldusula

s6tima.

cLAUsuLA NONA - DA EFrcAch: o presente contrato s6 tera eficacia depois
de autorizado pelo Sr. Superintendente e ap6s a publicagao de seu e).trato no
Diario Oficial do Estado.
ADMrNlsrMcAo Dos poRTos
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DA GARANTIA: A CONTRATAOA esta sujeita a
DECIMA
todas as garantias previstas nas especificagoes, no Edital e em sua proposta.

-

cLAusuLA

:

Os recursos para
previstos
no orqamento
estao
atender as despesas decorrentes deste contrato
da APPA, conta rubrica no 773'l .43'11.3390.3047-258, tendo a nota de empenho
no. 7731 .0000.40027 7 -1

datado em'19 l05l2o1 4.

As obrigag6es da CONTRATADA sao aquelas previstas no Edital do
Efetronico no. 0'1612014 e seus anexos, bem como as dispostas abaixo:
|

-

manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade;

ll - retirar a nota de empenho em ate 05 (cinco) dias 0teis ap6s ser notificado
pelo 6195o contratante, sob pena de decad€ncia;

lll - entregar o material dentro da quantidade e no local, conforme indicado no
Anexo I do Edital, ap6s a emiss6o da Nota de Empenho;

reparar, corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas, no total ou em
parte, os itens em que se verificarem vlcios, defeitos ou incorregdes;

lV

-

V - resoonsabilizar-se, durante todo o periodo de garantia contratado - 02 (dois)
anos, por eventuais vicios e defeitos existentes no objeto contratado,

orocedendo,

as suas expensas, os

devidos reparos, correg6es

e/ou

substituig6es;

atender prontamente a quaisquer exigencias da fiscalizagao inerentes ao
objeto do Contrato;

Vl

-

a Administragao sobre a ocorr€ncia de fatos que possam interferir,
direta ou indiretamente, na entrega a ser efetuada;

vll - informar

Vlll - fornecer a CONTRATANTE, no minimo, um numero de telefone fixo, um
n0mero de telefone m6vel, um nimero de fax e um enderego de e-mail,
objetivando a comunicagao rdpida no que se refere a execugao do presente

contrato;

I

lx - aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou

\.

suPress6es
de acordoJ
contratado,
por
item
de
cada
(vinte
cento)
e cinco
at6 o fimite de 25%
com as disposig6es previstas na Lei 8.666/93;

ANToNINA
coNrRATos - Parana
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-

executar o objeto dentro das especificagoes e/ou condig6es constantes da
proposta vencedora, bem como do Edital, Termo de Refer€ncia e seus Anexos;

X

Xl - executar diretamente o Contrato, sem subcontratagoes ou transferencia de
responsabilidades; e

Xll - apresentar Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue, a fim de
receber o que faz jus.

As obrigag6es da GONTRATANTE sao aquelas previstas no Edital do Pregao
Eletr6nico no. 0'1612014 e seus anexos, bem como as dispostas abaixo:

l-

efetuar os pagamentos devidos, de acordo com

o

estabelecido neste

contrato; e
ll

-

aplicar d CONTRATADA as penalidades legais e contratuais.

:

A aquisigao, ora
por
um fiscal designado pela APPA,
contratada, ser6 flscalizada e acompanhada
o qual terA a seu encargo:
I - verificar se os bens entregues atendem ds especificag6es t€cnicas do objeto
licitado;

ll - rejeitar, integralmente ou em parte, os bens fornecidos, quando constatado
que os mesmos nao atendem is especificag6es do Edital, e determinar a
CONTRATADA que providencie a substituigao no prazo de 15 (quinze) dias;

no verso das

lll -

atestar,

lV -

encaminhar

notas fiscais/faturas apresentadas

pela

CONTRATADA, o efetivo fornecimento dos produtos; e

a

nota fiscal/fatura, ap6s seu devido ateste, ao setor

competente, para contabilizagao e liberagao do pagamento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer exig€ncias da fiscalizagSo inerentes ao
objeto do Contrato deverSo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTMTANTE se reserva o direito de rejeitar o
objeto, se em desacordo com os termos do Edital do Pregao Eletr6nico no'
016t2014.

t'
I

ADMINISTRACAO OOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA
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CLAUSULA DECIMA UINTA - DAS PENALIDADES: 1. O ndo cumprimento
das obrigag6es contratuais ensejar6 a aplicagao das seguintes penalidades
administrativas:
a) multa;

b)

suspensdo temporaria

de

participagao em licitagao

e

impedimento de

contratar com a AdministraQeo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; e

c) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrageo
P0blica, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos.

2.

As penalidades previstas nas alineas "b" e "c" do item anterior poderdo ser

aolicadas cumulativamente com a multa.

3. A multa, de 1% (um por cento) at6 30% (trinta por cento) sobre o valor do

faturamento mensal, serd aplicada por atraso injustificado na execuqeo dos
contratos de prestagao de servigos continuados ou de fornecimento parcelado
de bens.
4. A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) atb 2Oo/o (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato, ser6 aplicada no caso de inexecu9ao total ou parcial do
contrato.

5. A suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de
contratar com a Administragao, pelo prazo de at6 02 (dois) anos, seri aplicada
ao CONTRATADO que:
a) abandonar a execugao do contrato;
b) incorrer em inexecugao contratual.

6. A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com o Administrardo
Priblica, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, serd aplicada ao CONTRATADO
que:
a) agir de m6-f6 na relagao contratual, comprovada em procedimento especifico;
Oi t6nna sofrido condenagio judicial definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
c) tenha sofrido condenag6o definitiva por ato de improbidade administrativo, na
forma da lei.

7. Todas as penalidades descritas neste contrato somente serao efetivamente
aplicadas ap6s instauragdo de regular processo administrativo com o exercicio
da ampla defesa e o cumprimento do principio constitucional do contradit6rio'
ADMrNrsrMcAo Dos PoRTos DE PARANAGUA E ANToNINA
pnocuaAoontn luniDlcA - sEQAo DE coNTRATos
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8. Ap6s decisdo definitiva proferida no processo administrativo, as

multas
prazo
de 05
aplicadas deverdo ser recolhidas a conta da CONTRATANTE no
(cinco) dias tteis a contar da data da notificaqao, sob pena de seu valor ser
descontado da garantia do contrato ou do documento de cobranga, na ocasaao
do pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente,

9. Nos casos nao previstos no contrato, inclusive sobre o procedimento de
aplicagdo das penalidades administrativas, deverio ser observadas as
disposig6es da Lei Estadual no 15.608/2007 e, subsidiariamente, da Lei no
8.666/'1993.
10. Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritos no Cadastro de Licitantes
do Estado.

O presente Contrato podera
ser rescindido pefos motivos especificados 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
abaixo:
a) o n6o cumprimento de cldrusulas contratuais, especificagoes ou prazos;

b) o cumprimento irregular de cl6usulas ou a lentidao no seu cumprimento,
levando a Administragio a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos
prazos estipulados;
c) o atraso injustificado do inicio do fornecimento, sem justa causa e sem pr6via
comunicagdo a Administragao;

d) a paralisagao do fornecimento, sem justa causa e sem previa comunicaqao a
Administragio;

subcontrata9eo total ou parcial do seu objeto, a associageo da
ioNfnlfAon com outrem, a cessao ou transferCncia, total ou parcial' de
posigeo contratual, bem como fus6o, cis6o ou incorporagSo da CONTRATADA'
desd'e que prejudique a execugao do contrato ou implique descumprimento ou
violagao, ainda que indireta, das normas legais que disciplinam as licitagoes;

e) a

f) o desatendimento das determinagdes 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 execugeo, anotadas na forma do
Par6grafo Primeiro do Artigo 67 da Lei n'o 8.666/93;

t\.d
1

ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA
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h) a decretagdo de falOncia ou a instauraqao de insolv€ncia civil;

i) a alteragao social ou a modificagao da finalidade ou estrutura da empresa,
desde que prejudique a execugao do objeto;

raz6es de interesse pfblico, de alta relev6ncia e amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela autoridade superior competente a qual esta
subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o Termo de Contrato;

j)

k) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos

pela

Administragdo decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes je recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade p0blica, grave perturbaqio da
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigagdes at6 que seja normalizada a
situagao;

l) a ocorr€ncia de caso fortuito ou de forqa maior, regularmente comprovada
impeditiva da execugdo do Termo de Contrato'

PARAGRAFO tjttlCO: No caso de rescisdo deste contrato, serd obedecido o
que estabelecem os artigos 79 e 80 da Lei no 8.666/93 e artigos 130 e 131 da
Lei Estadual no 15608/2007.

: Este Contrato poder6 ser
sempre por meio de
8.666/93,
alterado na forma do disposto no art. 65 da Lei n.o
Termo Aditivo.

: Caso a APPA
venra sotrer atteragao/modificageo na sua estrutura organizacional ou

no. seu
por
suas. clausulas e
regime juridico, o piesente contrato continuare a ser regido
pela tegisagao vigente no momento em que foi constituido e firmado ate a sua
extingao ou rescisSo.

DOS CASqS OMES9S: 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 legislagdo e demais normas reguladoras da mat6ria,
LEr rr.
n.o 8.666/93 e Lei Estadual no 15608/2007, aplicando esses..|'
o Lei
em
ElI trSPl'\,rdr
esoecial a
dispositivos, quando for o caso, supletivamente, os principios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposig6es do Direito Privado.

cLAusuLA DECIMA NONA

-

\'il

'\

ADMINISIMCAO DOS PORTOS DE PAMNAGUA E ANTONINA
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CLAUSULA VlcEslMA - DO FORO: O Foro para dirimir as drividas que
venham a ser suscitadas na aplicagao do presente instrumento, 6 o da Comarca
de Paranagua - PR, fazendo, as partes, renUncia expressa de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado,
foi lavrado o presente Contrato, nos termos do art. 60 da Lei n.o 8.666/93, 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, com 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.

LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO
SUPERINTENDENTE DA APPA
JACOUELINE ANDREA WENDPAP
DIRETOR ADM E FINANCEIRO OA APPA

ELAINA EBERT CASTRO SANTOS
PROCURADORA JUR|DICA DA APPA
ANDREI CASTRO VILHA
REPRESENTANTE DACONTRATADA
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ADMINISTMCAO DOS PORTOS DE PAMNAGUA E ANTONINA
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Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, Dom Pedro ll - CEP 83.221-030 - Paranague - Parana
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