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CONTMTO OUE ENTRE SI CELEBRAM A
ADMINISTRA9AO DOS PORTOS DE PARANAGUA E

ANTONINA.APPAEAEMPRESAHTI'S
TRANSPORTES E LOCA9AO LTDA, TENDO POR
OBJETO CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA LOCAQAO DE COLETORES E

CA9AMBAS, DISTRIBUI9AO DOS MESMOS

EM

LOCAIS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS. COLETA.
TRANSPORTE E DESTINA9AO FINAL DE RESIDUOS

SOLIDOS A SEREM DESCARTADOS PELA
ADMINISTMQAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E
ANTONTNA - AppA, DE ACORDO COM A LEGTSLAQAO
AMBIENTAL E SANITARIA VIGENTE, CONFORME
JUSTTFTCAT|VAS, ESPEC|F|CAQoES NO TERMO DE
REFERENCIA E DEMAIS ELEMENTOS ANEXADOS
PELO SETOR REQUISITANTE.

Aos 22 dias do m6s de abril de 2014, a ADMINISTRAQAO DOS PORTOS DE
PARANAGUA E ANTONINA-APPA, entidade aut6rquici estaduat, vinculada A
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, estabelecida em
Paranagu6 - PR, na Avenida Ayrton Senna da Silva, no 161, inscrita no CNpJ/MF n.
79.621.43910001-91, doravante denominada simplesmente de APPA, e representada
neste ato pelo seu Superintendente, Luiz Henrique Tessutti Dividino, portador da
CI/RG no 11.838.087/SSP/SP e CPF/MF no 058.594.128-94, e pelo seu Diretor
T6cnico, Paulinho Oalmaz, portador da CI/RG no 877.637-7iSSP/PR, 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 n' '11.939.582-8,
Concorrencia no 031/2013-APPA, devidamente homologado peloSr. Superintedente,
em Oglj4l2014, assina com HMS TRANSPORTES E LOCAQAO DE CA9AMBAS
LTDA, estabelecida na rua William Booth, no 28, bairro BoqueirSo, Curitiba - pr., CEp:
8'1.650-120, Fone: (41) 3369-1029, insc.ita no CNPJ/MF sob o n'00.291.73510001-92,
doravante denominada CONTRATADA e representada neste ato por H6lio Malacarne
Sifva, portador da CI/RG no 3.760.227-2|SSPiPR e CPF/MF n" 561.737.689-68, o
presente contrato, sujeito Lei no 8.666/93 e a Lei Estadual n'15.608/07, e mediante
as seguintes cleusulas e condiq6es:

i

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contratagao de empresa especializada para
locagao de coletores e cagambas, distribuigao dos mesmos em locais previamente
estabelecidos, coleta, transporte e destinagao final de residuos s6lidos a serem
descartados pela Administragao dos Portos de Paranagu6 e Antonina - APPA, de
acordo com a legislagSo ambiental e sanitdria vigente, conforme justificativas,
especificag6es no termo de referCncia e demais elementos anexados ao Edital da
ConcorrCncia n' 031/21 03.
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PARAGRAFO PRIMEIRO: Os servigos devereo ser executados conforme disposto
nas especificag6es e na proposta da CONTRATADA, sendo que toda e qualquer.
alteragSo, objeto deste ajuste, somente poder6 ser efetivada mediante pr6via e
expressa autorizagSo da APPA e atrav6s da formalizageo de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA dever6 apresentar ptanilha detalhada
de precos, constando o item, discriminagao dos servigos, unidade, quantidade, prego
da mdo de obra, prego de material, prego unit6rio e total, conforme modelos a serem
fornecidos pela APPA.
Fazem
parte deste Contrato, independentemente de sua transcrigao, o Edital de Licitageo da
proposta da
Concorr€ncia no 031/2013-APPA, incluindo seus Anexos,
CONTRATADA, datada de 1110212014, bem como seus anexos, e demais elementos
constantes do processo no 1 1.939.582-8.

ea

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: A CONTRATADA receberd pela execugio totat do
objeto deste Contrato, o prego certo e ajustado de R$ 98A.177,92 (novecentos e
oitenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e trinta e dois centavos).
PARAGRAFO PRIMEIRO: No prego contratado, estio incluidas todas as despesas
decorrentes de licengas, taxas de qualquer natureza, impostos, fretes, embalagens,
mao de obra, despesas de origem trabalhistas, previdenciirias e outras que sejam.
necessSrias d perfeita execugSo deste contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todas e quaisquer obrigag6es fiscais, trabathistas e
tribut6rias, 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 ser6 efetuado, mediante a apresentaqeo das
respectivas faturas/nota fiscais, atrav6s de cr6dito em conta corrente bancaria em at6
30 (trinta) dias, da certificagao da conclusao dos servigos devidamente atestada pela
fiscalizagSo ha APPA, e demais termos constantes no item 16 do Edital da
Concorrdncia no 031 /201 3-APPA.
PARAGRAFO QUARTO: Para o recebimento de qualquer fatura, a CONTRATADA
obriga-se a apresentar sua regularidade fiscal, atrav6s das certid6es negativas de
d6bitos tributSrios da Fazenda Priblica, Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e
CNDT a qualquer tempo e sempre que solicitada, sob pena de suspensao do
pagamento, rescisao unilateral do Contrato e multa, conforme artigo 7 da Resolugao
Conjunta no 003i2007 - PGE/SEFA, e artigo 99, inciso XV da Lei 15.608/07.
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Em caso de mcra da
pagamento,
incidird correg6o monet5ria com base
CONTMTANTE na realizagao do
nos indices oficiais de inflagdo, a ser calculado entre a data do vencimento da
obrigaeao e a data em que ocorrer o efetivo pagamento, em consonAncia com a Lei
Federal no 8.666/93 e Lei Estadual no 15.608/2007.
CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DO PRECO: O prego estipulado na cl6usula
terceira deste, sera reajustado a cada periodo de 01 (um) ano, contado a partir da data
da apresentagao da proposta, em conson6ncia com o artigo 3', $1" da Lei n'
10.192101 e artigo 40, inciso Xl da lei n'8.666/93, pelo IPCA,/IBGE ou por outro indice
oficial que venha a substitui-lo, pela m6dia simples dos principais indices econ6micos.
que apuram a inflagio anual acumulada.
CLAUSULA SEXTA
recebido:

-

DO RECEBIMENTO: 1. Executado o contrato o seu obieto ser6

1 .1 . Provisoriamente, quando da conclusSo da obra ou servieo, por comissSo
designada pela autoridade administrativa competente, com a parlicipagio do
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao da obra ou servigo de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da

comunicagao escrita do contratado, com duraQeo m5xima de g0 (noventa) dias;

1.2. Definitivamente, por comissSo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuSrio, ap6s o decurso do prazo
de observagSo ou de vistoria que comprove a adequagSo do objeto aos temos
contratuais.
2. Os responsSveis pelo recebimento deverao lavrar termo de notificagao anterior ao
termo de recebimento provis6rio ou definitivo sempre que as obras ou servigos nao
apresentarem condig6es de aceitagao. O termo de notificagSo devera caracterizar os
vicios, defeitos e incorreQ6es constatados e determinar prazo para saneamento.

2.1. A CONTRATADA 6 obrigada o reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
ds suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorreg6es resultantes da execugeo ou de materiais empregados;

2.2.

Decorrido o prazo fixado, os respons6veis procederSo nova verificagao
objetivando o recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou serviqos
apresentarem perfeitas condig6es.
3. Nas obras ou servigos ser6 lavrado termo de recebimento provis6rio, e, decorridos

90 (noventa) dias do recebimento provis6rio, ser5 lavrado termo de
definitivo.
3.1. Nas obras ou servigos cujo valor inicial seja inferior ao limite de dispensa de
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licitagSo, sera lavrado um inico termo de recebimento, exceto quando integrarem os
contratos a instalagao de aparelhos, equipamentos e demais instalag6es sujeitos a
verificag6o de funcionamento e produtividade.

recebimento provis6rio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranga da obra, e pelos materiais, bem como n5o a
exime da responsabilidade 6tico-profissional pela perfeita execugio do contrato.

4. O

5.

Para o recebimento definitivo, a CONTRATADA dever5 entregar a CONTRANTE,
conforme o caso, os seguintes documentos:

a) Relat6rio de Recomendag6es e Instrug6es de Utilizagao e Uso das instalag6es e
equipamentos, acompanhado de eventuais catelogos e tabelas de fabricantes e
montadores;
b) Termos de garantia das instalag6es e dos equipamentos;

c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;
d) Certidio negativa de d6bito - CND/INSS da matricula da obra;
e) Certiddo negativa do FGTS em plena validade;

f)

Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de
esgoto (inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia el6trica e de
dgua;
g) Comprovantes das vistorias das autoridades oficiais competentes de instalaeao de
equipamentos eletromecAnicos.

h) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagao de esgoto e as redes

das

comoanhias concessiondrias.

6. Os termos de recebimento definidos neste caoitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hip6teses de erro ou ignorincia, dolo, coag6o, simulagdo, fraude,
incapacidade dos agentes piblicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.
CLAUSULA SETIMA - Do PRAZO: O prazo para a execugSo dos servigos e de 12
(doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo pela
CONTRATADA, que dever5 ser expedida em at6 15 (quinze) dias da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado na forma do Art. 57 da Lei n" 8.666/93 e Art. 103 da
Lei estadual

n' 15.608/07.
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vigencia do contrato ter6 inicio a partir da
assinatura do contrato pela CONTRATADA, e perdurara ate 90 (noventa) dias
corridos, a contar da certificagdo do t6rmino da execugao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DA EFICACIA: O presente contrato s6 terA eficecia depois de
autorizado pelo Sr- Superintendente e ap6s a publicagSo de seu extrato no Di6rio
Oficial do Estado.

CLAUSULA DEGIMA - DA GARANTIA: A CONTRATADA se compromete, de
maneira intransferivel, a substituir, corrigir ou reparar quaisquer defeitos que
eventualmente possam surgir, incluindo todas as despesas com estadias e viagens,
materiais de reposigSo e m5o-de-obra necessSria ao cumprimento do servigo.

CLAUSULA DECIMA PR|MEIRA - DOS RECURSOS: Os recursos para atender as
despesas decorrentes deste contrato estao previstos no orgamento da APPA, conta
rubrica no 7731.0000.4333.0000.3390.3904-258, tendo a nota de empenho no
77 31.OOOO.4OO21 0-1, datada de 1510412014.
As
obrigag6es da CONTRATADA sao aquelas previstas no Edital da Concorrdncia
03112013 e seus anexos, bem como as dispostas abaixo:

no

l-

arcar com todos os custos oue incidam direta ou indiretamente sobre os itens
ofertados na licitagao;

ll

-

arcar com qualquer prejuizo causado

i

AdministragSo ou a terceiros por seus

empregados durante a execugeo do objeto;

lll - fornecimento de todo o material, m6o de obra, ferramentas e EPI's necess6rios
para a execugSo dos servigos, obedecendo as especificag6es contidas no Termo de
Refer6ncia, anexo ao Edital da Concorr€ncia no 031/2013

t

-APPA;

-

lV

manter firme sua proposta durante o seu prazo de validade;

-

entregar os projetos objeto do presente contrato nas especificag6es contidas no
Termo de Refer€ncia, anexo ao Edital da Concorr6ncia n' 031/2013 - APPA.

V

-

ser responsSvel em relagSo aos seus empregados por todas
decorrentes da execugeo dos servigos, objeto desta licitagao, tais

Vl

as despesas

como;

f\- I
l

a) Saldrios;
b) Seguros de acidentes;
c) Taxas, impostos e contribuig6es;
d) lndenizag6es;
e) Vales refeigSo;
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h)

Vales transporte;
Seguro e assistdncia m6dica quando estabelecida na ConvengSo Coletiva do
Trabalho;
Outras que por ventura venham a ser exigidas pelo Governo ou Convengdo
Coletiva de Trabalho.

- apresentar os documentos

Vll

033
N" 238
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fiscais dos servigos realizados em conformidade com

a legislagao vigente;

Vlll

-

lX

-

manter durante a vigdncia do contrato as condig6es de habilitagio exigidas no
Edital e Termo de Referencia,

corrigir eventuais falhas

no

cumprimento

de suas obrigag6es no

prazo

estabelecido pelo fiscal do contrato;
X - reparar, conigir, remover ou substituir, ds suas expensas, no total ou em parte, os
itens em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es resultantes da execugSo do
objeto;

-

estar em situagao regular no Sistema de Acompanhamento Financeiro
quando da apresentagao das faturas;

Xl

Xll

-

Xlll

- atender prontamente

-

SIAF,

comunicar imediatamente d fiscalizagSo do Contrato qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento
deste contrato, para que sejam adotadas as providencias necess6rias;
a quaisquer exigCncias da fiscalizagSo inerentes ao objeto

do Contrato;

-

responsabilizar-se por quaisquer danos causados
devido d incorreta execugio do objeto;

XIV

no patrim6nio da APPA

XV - arcar com as despesas deconentes de qualquer infragio, seja qual for, desde
que praticada por seus empregados quando da execu9ao do objeto;

nomear, em at6 05 (cinco) dias rlteis ap6s a assinatura do contrato, um
responsSvel/preposto pelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missao
de garantir a adequada execugdo do contrato;

XVI

-

-

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

XVll

comunicagao r6pida no que se refere A execugSo do presente contrato;

1

A

- apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de
pagamento dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

XVlll

I
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XIX - aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es at6 o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) de cada item contratado, de acordo com as
disposig6es previstas na Lei 8.666i93;

.

- executar o objeto dentro das especificag6es e/ou condig6es constantes da
proposta vencedora, bem como do Edital, Termo de Referdncia e seus Anexos,
devendo ser imediatamente refeitos aqueles que a juizo da CONTRATANTE, n5o
forem julgados em condig6es satisfat6rias, sem que caiba qualquer acr6scimo no
prego contratado, ainda que em decorrCncia se torne necess5rio ampliar o hor6rio da
XX

prestagao de servigos;

-

XXI

execu{ar diretamente
responsabilidades;

o Contrato, sem

subcontratae6es ou transfer6ncia de

XXll - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela APPA, obrigandose a atender, de imediato, todas as reclamag6es a respeito da execugao do objeto;

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

- observar as normas legais de seguranga a que estd sujeita
pertinente e que envolva toda e qualquer parte da execugao do objeto;

XXIV

a

atividade

XXV - cumprir com todas as obrigag6es elencadas no Termo de Referdncia, anexo ao
Edital da Concon€ncia no 031i20'13 - APPA.

obrigag6es da CONTRATANTE sio aquelas previstas no Edital da Concorr6ncia
03112013 e seus anexos, bem como as dispostas abaixo:
I

-

no

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

ll

-

lll

-

acomparlhar e fiscalizar a execug6o do contrato, na forma disposta na cl6usula
d6cima quarta deste contrato:
aplicar a CONTRATADA as penalidades legais e contratuais;

lV prestar informag6es e esclarecimentos que venham
CONTRATADA no prazo mSximo de 05 (cinco) dias fteis da

-

V

a ser

solicitados pela

solicitagao;

I

-

Permitir o livre acesso dos funcionSrios da CONTRATADA para execugSo
levantamentos, desde que devidamente identificados, bem como munidos
respectivos EPI's e com o Certificado de ParticipagSo da IntegragSo;
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Vl - Realizar a IntegragSo na SESMET e fornecer aos funcion6rios da CONTRATADA
as copias dos Certificados de Participagio da IntegraQao;

Vll -

Comunicar oficialmente

a

GONTRATADA quaisquer falhas

ocorridas

I
'1

considerada de natureza grave;

Vlll

-

Recusar os servigos executados em desacordo com as normas t6cnicas

esoecificas.

CLAUSULA DEclitA QUARTA - DA FtScALtzACAo: os servigos ora contratados
serao fiscalizados e acompanhados por um fiscal designado pela APPA, o qual tere a

.

seu encargo:

t
| - 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 indicagSo do fornecedor, pelos demais atos relativos ao
cumprimento, por ele, das obrigag6es contratualmente assumidas, e tamb6m, pela
aplicagSo dq eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cl6usulas
contratuais, para que sejam tomadas provid€ncias de acordo com a cldusula D6cima
Quinta deste contrato;
lll - informar a APPA, quando de sua ocorrdncia, a recusa do fornecedor em atender
divergCncias relativas d entrega, as

as condig6es estabelecidas em edital, as

I
I'

caracteristicas e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato
para fornecimento ou prestagao de servigos;

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 realizagSo dos servigos;

I

Vll - encaminhar a nota fiscal/fatura, ap6s seu devido ateste, ao setor compelente,
para contabilizagSo e liberag5o do pagamento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagSo ser6 exercida no interesse da APPA e nio
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorr€ncia, ndo implica corresponsabilidade
do Poder PfQlico ou de seus agentes e

prepostos.

- A fiscalizagSo

I
d\
verificar6 se a CONTRATADA estA

PARAGRAFO SEGUNDO
executando o objeto do presente contrato de acordo com as exig6ncias do Edital e
seus Anexos, devendo

observar:
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a) estando sua execueao em conformidade, os documentos de cobranga deverSo ser
atestados pela fiscalizagao do contrato e enviados ao setor responsdvel para o devido
pagamento;
b) em caso de n5o conformidade, ser6 lavrado Termo Circunstanciado de Recusa, que

ser6 encaminhado a CONTRATADA para adogao das providCncias que se fizerem
necess6rias.

,

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 objeto,
se em desacordo com os termos do Edital da ConcorrCncia no 03112013.

CLAUSULA DECIMA OUINTA

-

DAS PENALIDADES:

| - O licitante e o contratado que incorram em infrag6es, sujeitam-se es seguintes'
sang6es administrativas:
a) advert6ncia;
b) multa;

c) suspenseo temporaria de participag6o em licitag6o e impedimento de contratar com
a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos e
d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo Prlblica,
por prazo nao superior a 05 (cinco) anos.

ll - As sang6es previstas nas alineas

"d" do item anterior poderSo ser
pdjudicat6rio
aplicadas ao
e ao contratado, cumulativamente com a multa.

lll -

Advert€ncia ser6 aplicada por conduta que preludique

o

andamento do

procedimento de licitagao e de contratagao.
fV - A multa, de 0,1o/o (zero virgula um por cento) at6 1% (um por cento) sobre o valor
total do lote no qual participou, ser6 aplicada a quem:
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitat6rio
b) nao mantiver sua proposta
c) apresentar declara96o falsa
d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento

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

I

Vl - A multa, de 1% (um por cento) ate 30% (trinta por cento) sobre o

*l,r

faturamento mensal, ser6 aplicada por atraso injustificado na execugSo dos
de prestagao de servigos continuados ou de fornecimento parcelado de bens.
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Vlf - A multa, de O,1o/o (zero virgula um por cento) al6 20o/o (vinte por cento) sobre o
valor total do contrato, ser6 aplicada no caso de inexecugSo total ou parcial do
contrato.

Vlll - A suspensSo tempor5ria de participagSo em licitageo e impedimento de contratar
com a AdministragSo, pelo prazo de 02 (dois) anos, ser6 aplicada a participante que:
a) recusar-se injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicat6rio,a assinar o
contrato e/ou a ata de registro de preqos, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela AdministragSo;
b) n6o mantiver sua proposta,
c) abandonar a execugao do contrato;
d) inconer em inexecugSo contratual.

lX - A declaragSo de inidoneidade para licitar com a Administragao PUblica, pelo prazo
de at6 05 (cirlco) anos, ser6 aplicada a quem:
a) fizer declarag6o falsa na fase de habilitagao;
b) apresentar documento falso;
c) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagSo ou qualquer outro expediente, o
Drocedimento:
d) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violdncia, grave ameaga,
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
e) agir de me-fe na relaQeo contratual, comprovada em procedimento especlfico;
f) tenha sofrido condenagSo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos:
g) demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administrag6o, em virtude
de atos ilicitos praticados, em especial infrag6es a ordem econ6mica definidos na Lei
Federal no 8159/91 ;
h) tenha sofrido condenagSo definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da lei.

'

X - A autoridade m6xima do 6rgao ou entidade 6 a autoridade competente para impor
a suspens6o temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com
a Administrag6o, bem como a declaraQao de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administra96o Priblica.

Xl - Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensao do direito de contratar com a
AdministragSo ou da declaragSo de inidoneidade:

a) ds pessoas fisicas que constituiram a pessoa juridica, as quais

permanecem
impedidas de licitar com a AdministragSo Priblica enquanto perdurarem as causas da
penalidade, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de
outra em que figurarem como s6cios;
b) as pessoas juridicas que tenham s6cios comuns com as pessoas fisicas referidas
no inciso anterior.
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Xll - Todas as

Denalidades descritas neste contrato somenteserao efetivamente
aplicadas apps instauragao de regular processo administrativo com o exercicio da
ampla defesa e o cumprimento do principio constitucional do contradit6rio.

Xlll - Ap6s decisao definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas
deverSo ser recolhidas a conta da CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias iteis a
contar da data da notificagdo, sob pena de seu valor ser descontado da garantia do
contrato ou do documento de cobranga, na ocasiSo do pagamento, podendo, ainda,
ser exigida judicialmente.

XIV - Nos casos n5o previstos neste contrato e no instrumento convocat6rio, inclusive
sobre o procedimento de aplicagSo das sang6es administrativas, deverSo ser
observados, de forma subsidiiria, as disposig6es da Lei Estadual no 15608/2007 e Lei
no 8666i

1

993.

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

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO: o presente Contrato poderd ser
rescindido pelos 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 cl6usulas contratuais, especificaS6es ou prazos,

b) o cumprimento irregular de cl6usulas ou a lentidao no seu cumprimento, levando a
Administraqao a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados;

c) o atraso injustificado do inicio do fornecimento, sem justa causa e sem pr6via
comunicagSo a Administrageo;

d) a paralisagao do fomecimento, sem justa causa e sem previa comunicageo

a

AdministragSo;

e) a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA'
com outrem, a cessSo ou transferCncia, total ou parcial, de posigao contratual, bem
como fus6o, cisao ou incorporaESo da CONTRATADA, desde que preiudique a
execugSo do Contrato ou implique descumprimento ou viola96o, ainda que indireta,
das normas legais que disciplinam as licitag6es;

desatendimento das determinag6es regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugSo, assim como as de seus superiores;

f) o

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma
Pardgrafo Prkneiro do artigo 67 da Lei no 8.666/93;
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h) a decretagao de falCncia ou a instauragao de insolv6ncia civil;

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

j) raz6es de interesse piblico, de alta relevincia e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela autoridade superior competente a qual est5 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 Administrageo
decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes j6 recebidos ou executados, salvo
em caso de calamidade priblica, grave perturbaeao da ordem interna ou guerra'
assegurado e CoNTRATADA o direito de optar pela suspensSo do cumprimento de
suas obrigag6es at6 que seja normalizada a situaQao;
l) a ocorr€ncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada impeditiva

da execugSo do Termo de Contrato.

PARAGRAFO UHTCO: No caso de rescisSo deste contrato, serS obedecido 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.

GLAUSULA DEGIMA SETIMA - DAs ALT
alterado na forma do disposto no art. 65, da

:

Este contrato poder6 ser

n.o 8.666/93, sempre Por meio de

Termo Aditivo.

cLAusuLA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICoFS 9ERAIS: Caso a APPA venha

no seu regime juridico,
@struturaorganizaciona|ounoseuregimejuridic<
continuar6 a ser regido por suas cl6usulas e pela legislagao

o

presente Lontrato,
vigente no momento em que foi constituido e firmado ate a sua extinQao ou rescisSo.

OMI$: Fica estabelecido que, caso
ffipreviStonesteinstrumento,oschamadoScaSos
as partes, respeitados o objeto deste
cLAusuLA DECIMA NONA - DOS CASOS

omissos, estes dev6rio ser resolvidos entre
instrumento, a legislagao e demais normas reguladoras da mat6ria, em especial a Lei
quando for.o
no 8.666/93 e LeiEstiAual n" 15.608/2007, aplicando esses dispositivos,
caso. supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposig6es do
Direito Privado.
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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 no 8.666/93, que, lido e
achado conforme, 6 assinado em 03 (tr6s) vias, de igual teor e forma, pelas partes
contratantes, tendo uma via sido arquivada nas dependOncias da GONTRATANTE,
com registro de seu extrato.

Assim, por

acordo, firmam as partes o presente instrumento em
das testemunhas abaixo.
de 2014

LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO
SUPERINTENDENTE DA APPA
PAULINHO DALTIIAZ
DIRETOR TECNIGO DA APPA
ELAINA EBERT CASTRO SANTOS
PROCURADORA JURiDICA DA APPA
MALACARNE SILVA
NTANTE DA CONTRATADA
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