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CONTRA TO EMERGENCIAL N° 0212017 

Contrato de Presta9ao de Servi9os de impressao e 

reprografia, com disponibiliza9ao de equipamentos 

multifuncionais novos e de suprimentos (exceto papel), 

das respectivas manuten96es preventiva e corretiva e do 

fornecimento de solu9ao de monitoramento e gestao do 

servi9o contratado, que entre si celebram a 

COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA

COMEC e a empresa INTERA TIVA LOCACOES E 

SERVICOS EIRELI- EPP, 

Pelo presente instrumento, tendo de urn lado o Governo do Estado do Parana, 

atraves da A COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA - COMEC, pessoa 

juridica de direito publico, criada pela Lei Estadual n° 6.517, de 02 de janeiro de 1974 e 

transformada em autarquia pela Lei Estadual n° 11.027, de 29 de dezembro de 1994, 

inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.820.337/001-94, com sede a Rua Maximo Joao Kopp, 274, 

Bloco 3, Santa Candida, nesta Capital do Estado do Parana, neste ato representado por 

seu Coordenador da Regiao Metropolitana de Curitiba, Diretor-presidente, Omar Akel, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa 

INTERATIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

24.547.436/0001-63, com sede Avenida Jgua9u n. 0 1835, apt. 14, Agua Verde- Curitiba

Parana, CEP 80.240-030, conforme instrumento de Constitui9ao, e representada pela 

Sra. Ana Leonor Coelho Moreno, Rg sob n.0 3.186.335-0- SESP/PR, CPF 738.767.559-

72, e esta por sua vez, se faz representar por Maria da Gloria Coelho, brasileira, solteira, 

aposentada, RG sob n.0 605.589-3-SSP/PR, CPF/MF n. 0 138.130.059-68, (Procura9ao 

Publica- Protocolo n. 0 015677, Pagina 001, Livro P-0370, Folha 166 do 3. 0 Tabelionato 

de Notas do Estado do Parana, doravante denominada simplesmente CONTRA TADA, 

acordam em celebrar o presente CONTRA TO EMERGENCIAL, que sera regido pelas 
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condic;oes constantes na Lei Estadual n. 0 15.608/07 e da proposta do CONTRATADO, 

datada de 18 de setembro de 2017, integrantes do processo n° 14.772.196-0, mediante 

as clausulas e condic;oes transcritas a seguir: 

ClAUSULA PRIMEIRA- Do Objeto 

1.1 Contratac;ao de empresa prestadora de servic;os de impressao e reprografia, com 

disponibilizac;ao de equipamentos multifuncionais novos e de suprimentos (exceto papel), 

das respectivas manutenc;oes preventiva e corretiva e do fornecimento de soluc;ao de 

monitoramento e gestao do servic;o contratado, de acordo com a discriminac;ao completa 

dos modelo das maquinas, Tipo de Equipamento, dos servic;os e prec;os maximos 

constantes da proposta da empresa. 

CLAUSULA SEGUNDA - Da vigencia do contrato e da Dotac;ao Orc;amentaria 

2.1 A vigencia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da 

publicac;ao, desde que satisfeitos os requisites do §1.0 e §2. 0
, Artigo 54, da Lei n. 0 

8.666/1993, Art. 108 da Lei Estadual no 15.608/2007 e o Art. 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

2.1.1 0 prazo podera ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, se porventura a 

CONTRATANTE atingir o valor global do contrato previsto na Clausula Quarta antes 

desse prazo, e ou, a Secreta ria da Administrac;ao e da Previdencia - SEAP, findar o 

processo licitat6rio em andamento, que versa sobre o mesmo objeto. 

2.2 Os servic;os serao pagos sob o regime de empreitada, ou seja, por prec;o unitario de 

cada c6pia, impressao e digitalizac;ao, realizada pela CONTRATANTE, sob o limite 

valorativo maximo indicado na Tabela abaixo: 
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TIPO VOLUME VALOR POR 
PREVISTO PAGINA 

Pagina Mono A4 18000 R$ 0,12 

Pagina Color A4 3000 R$ 0,27 

Pagina Mono A3 3000 R$ 0,24 

Pagina Color A3 600 R$ 0,54 

Digitalizac;ao 6000 R$ 0,0055 
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VALOR VALOR POR6 
MEN SAL MESES 

PREVISTO 

R$ 2.160,00 R$ 12.960,00 

R$ 810,00 R$ 4.860,00 

R$ 720,00 R$ 4.320,00 

R$ 324,00 R$ 1.944,00 

R$ 33,00 R$ 198,00 

TOTAL R$ 24.282,00 

2.3. A despesa com a execuc;ao deste contrato correra por conta da dotac;ao orc;amentaria 

0000 4276 0000 3390.3983, elemento de despesa 39.83, fonte 100. 

ClAUSULA TERCEIRA - Dos documentos integrantes deste Contrato 

3.1 A prestac;ao de servic;os de impressao e reprografia, com disponibilizac;ao de 

equipamentos multifuncionais novas e de suprimentos (exceto papel), das respectivas 

manutenc;oes preventiva e corretiva e do fornecimento de soluc;ao de monitoramento e 

gestao do servic;o contratado, obedecera ao estipulado neste Contrato Direto. 

ClAUSULA QUART A - Do valor do contrato e dos quantitativos 

4.1 0 valor global maximo estimado para o presente contrato perfaz R$ 24.084,00 (vinte e 

quatro mil e oitenta e quatro reais), cujo montante reflete o valor estimado mensal dos 

Oltimos 6 (seis) meses, multiplicado pelo numero de meses previstos para o contrato, e 

traduz a quantidade maxima estimada de fotoc6pias e impressoes - monocromaticas, 

coloridas e em formato grande - a serem contratadas no periodo. 
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4.2 As quantidades de fotoc6pias e impressoes por mes sao estimadas, podendo variar 

para mais ou menos, dependendo da necessidade da CONTRATANTE, sempre 

observado o limite do valor global deste contrato. 

4.2.1 Os servi9os objeto deste contrato serao apontados por medi96es mensais, que 

deverao canter o numero de c6pias produzidas no mes de apura9ao e que tenham sido 

aprovados pelo 6rgao usuario. 

4.2.2 As medic;oes serao feitas diretamente pela CONTRATADA, discriminando as 

respectivas quantidades, bern como os locais de presta9ao dos servic;os; 

4.2.3 E vedado o acrescimo de qualquer pre9o ao valor pactuado por c6pia retirada, seja 

a titulo de transporte, tributos ou qualquer outra despesa; 

4.3. Deverao ser consideradas no calculo das despesas todos os custos, incluindo 

recursos humanos, encargos sociais, tributos, transporte, materiais e insumos, lucros, 

beneficios e despesas indiretas (801), equipamentos e outros, exceto papel; 

4.4. As c6pias extrafdas a titulo de teste durante as manuten96es, bern como as 

inutilizaveis por motivo de mal funcionamento dos equipamentos, nao serao pagas pela 

CONTRA TANTE; 

4.4.1 As quantidades de c6pias que nao tenham sido constatadas nas medic;oes 

correspondentes aos meses em que forem realizados, deverao ser apresentados em 

medic;ao posterior, com a respectiva justificativa e acompanhado de hist6rico de 06 (seis) 

meses anteriores, pelo valor da epoca de sua realizayao, obedecidas as demais 

condi96es contratuais; 

4.5. Para as c6pias produzidas em formato tamanho A3 o contador devera considerar 02 

(duas) c6pias na midia de tamanho A4, a qual consiste na unidade padrao de 

faturamento. 

4.6 0 fato da CONTRATADA, por qualquer motivo, colocar na unidade usuaria 

equipamento tecnicamente superior ou de maior capacidade, nao ensejara qualquer 

pagamento adicional ou modifica9ao dos prazos previstos para atendimento. 
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CLAUSULA QUINTA- Da responsabilidade da gestao do Contrato 

5.1 A (unidade), sera a gestora do presente contrato, cabendo ao funcionario Paulo 

Medeiros Barbosa, o acompanhamento e a fiscaliza9ao dos servi9os prestados, nos 

termos do artigo 67 e paragrafos, da Lei 8666/93 e suas altera96es. 

Paragrafo Unico - Da designa9ao de elementos credenciados e da fiscalizaQao do 

contrato 

Gada uma das partes envolvidas designara elementos credenciados para coordenar e 

acompanhar as atividades, a96es e resolu96es de assuntos de sua responsabilidade, 

referentes a execu9ao deste contrato, observadas as seguintes condi96es e formalidades 

minimas: 

I - Gada uma das partes devera comunicar formalmente a outra, os elementos designados 

conforme item anterior, informando o nome complete, endere9o e telefone para contrato; 

II - Os elementos credenciados poderao realizar esclarecimentos, complementa96es e so

lucionar divergemcias desde que nao alterem o presente Gontrato, em reunioes documen

tadas por atas e assinadas pelos elementos credenciados de ambas as partes; 

Ill -Todas as comunicaQ6es sobre o desenvolvimento da execuQao do objeto do presente 

Gontrato serao formalizadas por escrito e dirigidas ao elemento credenciado da outra par

te, ressalvados os entendimentos verbais, determinados pela urgencia dos trabalhos. 

IV - A fiscalizaQao da prestaQao dos servi9os sera exercida pelos 6rgaos e entidades 

Gontratantes, as quais competira fiscalizar, controlar e avaliar a execu9ao dos servi9os, 

bern como a aplica9ao de penalidades, sob o devido processo legal caso haja descumpri

mento das obrigaQ6es contratadas. A SEAP, buscando manter os procedimentos de for

ma padronizada, cabera a gestao dos processes de contrataQao. 

ClAUSULA SEXTA - Das Exigencias e das Condi~oes dos Equipamentos 

6.1. 0 descritivo tecnico de cada urn dos equipamentos esta em anexo I (especificaQao 

tecnica das maquinas de reprografias). 
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6.1.1. Os equipamentos disponibilizados devem possuir compatibilidade com a utiliza~ao 

de papel reciclado para a produ~ao de c6pias e interface em portugues, e com sistema 

operacional Windows e Linux. 

6.2. Os equipamentos deverao apresentar especifica~ao tecnica detalhada, a indicar 

marca e modelo, e vir com os respectivos catalogos. 

6. 3. 0 equipamento devera constar no catalog a do fabricante e atender a todas as carac

teristicas sem quaisquer adapta~oes. 

6.4 Nos 6rgaos emissores de documentos com c6digo de barras, indicadas no item 3.5 do 

Contrato Direto, os equipamentos deverao compatibilizar, por meio de testes de suficien

cia realizados ap6s a instala~ao, a resoiU<;ao para a emissao de notas e documentos. 

CLAUSULA SETIMA - Da lnstala~ao dos equipamentos 

7.1 - Os equipamentos ficarao sediados em Curitiba e Regiao Metropolitana, a criterio da 

CONTRA TANTE; 

7.2 -A Contratada se obriga a instalar todos os equipamentos no prazo maximo de 07 

(sete) dias, consoante ao cronograma a ser estabelecido pelo 6rgao contratante, ap6s as

sinatura do contrato; 

7.3- Acompanharao os equipamentos locados todos os insumos utilizados para seu per

feito funcionamento, exceto papel, que serao fornecidos pela CONTRATANTE. Os equi

pamentos utilizados na presta9ao do servi90 deverao estar em conformidade com progra

mas de redu9ao de consumo de energia; 

7.4 - Somente serao aceitos suprimentos originais, novas, acondicionados em embala

gens lacradas e individuais, e deve contemplar o envio peri6dico para todos os equipa

mentos contemplados e para todas as localidades envolvidas; 

7.5 -A CONTRATADA tera a responsabilidade de manter estoque regulador e devera 

providenciar a entrega de urn suprimento sobressalente a cada 6rgao, visando desta for

ma nao impactar na operacionalidade do equipamento. 0 CONTRA TADO devera manter 

rfgido controle do fornecimento do material de consumo utilizado nos equipamentos loca

dos, efetuar gerenciamento do estoque de consumfveis previstos no contrato; 
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7.6- A CONTRATANTE podera solicitar a entrega de suprimentos adicionais, a qualquer 

momento, mediante justificativa de produgao que exceda ao estoque regulador; 

7.7- A CONTRATADA devera instalar os equipamentos nos locais indicados pela CON

TRATANTE. 0 envio, a instalagao e as necessarias configuragoes dos equipamentos se

rao de inteira responsabilidade da CONTRA TADA, assim como a responsabilidade pel a 

prestagao de assistencia tecnica, com manutengao preventiva e corretiva, com reposigao 

de pegas originais; 

7.8- Os equipamentos disponibilizados devem possuir: 

a) compatibilidade com a utilizagao de papel reciclado para a produgao de c6pias; 

b) interface em portugues. 

c) compatibilidade com Sistema Operacional Windows ou Linux 

7.9- A CONTRATADA somente podera dar infcio ao faturamento dos servigos, ap6s es

tar de posse do Termo de Recebimento de instalagao dos equipamentos, que sera expe

dido pela CONTRATANTE ap6s o termino da implantagao inicial dos servigos. 

7.10- Os equipamentos a serem disponibilizados na prestagao de servigos deverao, pre

viamente a instalagao, estar de acordo com o regulamento para certificagao e homologa

gao de produtos para telecomunicagoes, anexo a Resolugao 242 de 20.11.2000 da Agen

cia Nacional de Telecomunicagoes- Anatel. 

ClAUSULA OITAVA - Da manuten~ao e substitui~ao dos equipamentos 

8.1 A Contratada deve manter os equipamentos em perfeitas condigoes de funcionamento 

para a finalidade a que se destinam, obrigando-se a prestar a manutengao e assistencia 

tecnica, em todos os lugares onde forem instalados; 

8.2 Os servigos de manutengao e assistencia tecnica compreendem a realizagao preventi

va e corretiva, a substituigao de pegas e componentes, inclusive dos itens que, apesar de 

nao contemplados nas especificagoes minimas dos equipamentos, foram colocados a dis

posigao do usuario, sem custo adicional em relagao ao prego contratado; 

8.3 A manutengao preventiva compreende, genericamente, a verificagao das partes me

canicas, eletricas e e.letronicas, limpeza, lubrificagao, ajustes, regulagen~, el"minagao de 

COORDENA<;AO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC ~ 
Rua Maximo Joao Kopp. 274- Bloco 3- Santa Candida- CEP 82.630-900- Curitiba- Parana .· v 

Tolofooo (41) 351-6500 '" (41;.351-6502 -.oomoc.p,_go,.b, ~' rf'~' 



~ 
COMEC 

PARANA 

eventuais defeitos, reparos, testes, substituic;ao de pec;as gastas ou defeituosas, por pedi

do da unidade usuaria, e obedecera ao constante nos manuais e normas tecnicas emiti

das pelo fabricante dos equipamentos. Todos os equipamentos instalados deverao rece

ber a adequada e devida manutenc;ao preventiva e corretiva; 

8.4 A Contratada devera manter uma base de atendimento para prestar atendimento tec

nico das 8:30 as 12:00 horas e das 13:30 as 18:00 horas de segunda a sexta-feira e aos 

sabados das 08:00 as 12:00 horas, excetuando-se final de semana e feriado; 

8.5 As chamadas de atendimento de manutenc;ao corretiva e preventiva, devera ser de 12 

horas para a capital do Estado e de 48 horas para as demais localidades Regiao Metropo

litana; 

8.6 0 atendimento de manutenc;ao sera contado a partir da abertura do chamado e sera 

considerado concluido com a liberac;ao dos equipamentos em plenas condic;oes de funcio

namento; 

8.7 A CONTRATADA devera prover sem qualquer onus para a CONTRATANTE, uma so

luc;ao para abertura e acompanhamento de chamadas com identificac;ao destes ( protoco

lo de abertura do chamado e o termino do atendimento). Gerenciar remotamente toda a 

soluc;ao proposta de forma a evitar que acontec;am paradas crfticas do equipamento por 

falta de suprimento ou assistencia tecnica; 

8.8 Para as solicitac;oes de manutenc;ao a CONTRATADA devera manter uma equipe 

(minimo dois profissionais), visando o atendimento do prazo estabelecido no item 8.4; 

8.9 A ocorrencia de quaisquer problemas por tres vezes, no periodo de 30 (trinta) dias, 

ensejara a substituic;ao do equipamento por outro equivalente e novo, em perfeitas condi

c;oes de uso, sem qualquer onus para a CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, considerados apenas os dias uteis, contados a partir da ciencia, pela CON

TRATADA, da terceira ocorrencia; 

8.10 As c6pias extrafdas a titulo de teste, durante as manutenc;oes, assim como as c6pias 

perdidas por motivo de mau funcionamento dos equipamentos, nao serao pagas pela 

CONTRA TANTE; 
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8.11 A presta9ao de assistencia e manuten9ao ocorrera no local onde esta instalado o 

equipamento, somente podendo o mesmo ser retirado do local de instala9ao mediante 

substitui9ao por outro de igual desempenho e capacidade; 

8.11.1 Nos casos de substitui9ao de equipamentos que possuem mecanismos de armaze

namento interno dos documentos impresses, copiados ou digitalizados, como discos rigi

dos ou outros meios de armazenamento nao volatil, a CONTRATADA devera realizar a 

completa exclusao dos dados previamente a retirada do equipamento, com a posterior 

comprova9ao por tecnicos do CONTRA TANTE; 

8.12 Quando necessaria a substitui9ao de pe9as de reposi9ao, estas serao entregues no 

local de instala9ao do equipamento, sem onus para a CONTRATANTE; 

8.13 E vedado o acrescimo de qualquer pre9o ao valor pactuado por c6pia retirada, seja a 

titulo de transporte, tributes ou quatquer outra despesa; 

8.14 Deverao ser consideradas no calcuto das despesas todos os custos, incluindo recur

sos humanos, encargos sociais, tributes, transporte, materiais e insumos, lucros, benefi

cios e despesas indiretas (BDI), equipamentos e outros, (exceto papel); 

8.15 E permitida a subcontrata9ao dos servi9os contratados quando da leitura dos equipa

mentos para levantamento de numeros de c6pias efetivamente processadas mensalmen

te, desde que ace ito pela CONTRA T ANTE; 

8.16 Sera permitida a subcontrata9ao nos servi9os de assistencia tecnica e manuten9ao 

dos equipamentos, desde que aceito previamente pela CONTRATANTE; 

8.16.1 Nao e permitida a subcontrata~ao dos servi~os de impressao e reprografia descrito 

neste processo licitat6rio; 

8.17 Em caso de mudan9a de endere9o da unidade usuaria, a CONTRATADA devera re

alizar o remanejamento do equipamento no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da soli

cita9ao pela CONTRA TANTE, por escrito; 

8.18 Os servi~os de remanejamento, desativa~ao e ativa9ao do equipamento, serao efetu

ados pela CONTRA TADA sem nenhum onus para a CONTRATANTE; 
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8.19 0 fato da CONTRATADA, por qualquer motivo, colocar na Unidade usuaria equipa

mento tecnicamente superior ou de maior capacidade, nao ensejara qualquer pagamento 

adicional ou modificac;ao dos prazos previstos para atendimento. 

ClAUSULA NONA- DA RESPONSABILIDADE DA CONTRA TANTE 

9.1 A guarda dos equipamentos, o acompanhamento e administrac;ao do uso dos equipa

mentos nas unidades onde estiverem instalados sera de responsabilidade da CONTRA

TANTE; 

9.2 A qualquer momento, a CONTRATANTE podera proceder inspec;ao de avaliac;ao nos 

equipamentos locados, sendo facultada a solicitac;ao para a substituic;ao definitiva do 

equipamento sob justificativa; 

9.3 A CONTRATANTE fica proibida de aceitar equipamentos inadequados aos servic;os 

ou com caracteristicas diferentes daquelas dispostas no Edital; 

9.4 Em caso de acidente com os equipamentos locados, a CONTRATANTE comunicara 

imediatamente a CONTRA TADA, sen do de exclusiva responsabilidade da CONTRA TAN

TE as medidas para conserto ou substituic;ao dos equipamentos, obedecendo o criterio de 

menor custo; 

9.5 Os sinistros, parciais ou totais, decorrentes de caso fortuito ou forc;a maior, deverao 

estar cobertos pelo seguro conforme previsto no contrato, correndo por conta da CON

TRATADA o reparo ou substituic;ao dos equipamentos, sem qualquer onus para a CON

TRATANTE. 

ClAUSULA DECIMA- DA RESPONSABILIDADE DA CONTRA TADA 

10.1 Previamente as primeiras instalac;oes, com intuito de habilitar a equipe tecnica da 

CONTRATANTE para o atendimento aos seus usuaries, a CONTRATADA devera 

ministrar treinamento daquela equipe, preferencialmente de forma presencia! nas 

dependencias da CONTRATANTE, nos seguintes aspectos: 

a) Utilizac;ao basica e operacionalizac;ao dos equipamentos (alimentac;ao de papel, 

impressao e c6pias); c:d___ 
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b) Solu<;ao de defeitos comuns, como atolamento de papel; 

c) Troca de suprimentos; 

d) Configura<;ao de parametres de impressao; 

e) Recomenda<;oes de uso; 

f) Ouaisquer outras a<;oes julgadas pertinentes pelas partes; 

10.2 0 treinamento aos usuaries dos equipamentos de reprografia dos 6rgaos deverao 

ocorrer onde os equipamentos estiverem alocados na cidade de Curitiba e para os 

equipamentos distribufdos no interior manter uma equipe m6vel; 

a) manter cronograma atualizado, inicialmente de distribui<;ao dos equipamentos, 

contendo: marca e modelo, tipo equipamento, P&B ou cor, formate de papel e 

capacidade de impressao duplex, localiza<;ao; 

b) registrar as solicita<;oes dos 6rgaos referente aos insumos em geral, contendo 

data/hora da solicita<;ao e data/hora da entrega; 

c) gestao da assistEmcia tecnica de todas as Ordens de Servi<;o emitidas, verificando se 

os respectivos andamentos _podem causar prejufzo ao estabelecido no instrumento 

contratual; 

d) manter cadastre dos equipamentos de reprografia substitufdos, destacando em 

relat6rio hist6rico dos dados que motivou a substitui<;ao; 

e) A CONTRATADA assume toda responsabilidade pelos onus decorrentes das leis 

trabalhistas, previdenciarias e encargos sociais, mantendo a CONTRATANTE a margem 

de quaisquer a<;oes judiciais, reivindica<;oes ou reclama<;oes, sendo a CONTRA TADA, em 

quaisquer circunstancias nesse particular, considerada como (mica empregadora; 

f) Atender as solicita<;oes especificas dos 6rgaos Contratantes inerentes aos Contratos. 

10.3 A Contratada devera disponibilizar apoio tecnico, ou seja, um numero de telefone 

fixo, e-mail e numero de linha m6vel pessoal de carater permanente, para as situa<;oes de 

emerg€mcia e devera comunicar estes dados de imediato a todos os 6rgaos, envolvidos 

no processo. 

10.4 A Contratada devera disponibilizar sistema/solu<;ao de gestao e monitoramento dos 

servigos contratados apresentado na sua proposta de pre<;o, incluido no valor c6pia, sem 

Rua Maximo Joao Kopp. 274- Bloco 3- Santa Candida- CEP 82.630-900- Curitiba-Pa~ 
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nenhum custo adicional em relac;ao ao prec;o contratado, para os 6rgaos do Governo do 

Estado do Parana, nas condic;oes estabelecidas no Anexo XII. Esta soluc;ao de 

monitoramento e gestao do servic;o, devera ser fornecido com as licenc;as necessarias 

sem onus para a CONTRATANTE, sendo a CONTRATADA responsavel pela instalac;ao 

do mesmo em equipamento designado pela CONTRATANTE para este fim. 

10.5 A CONTRATADA somente podera dar infcio ao faturamento dos servic;os, ap6s 

estar de posse do Termo de Recebimento de instalac;ao dos equipamentos, que sera 

expedido pela CONTRATANTE ap6s o termino da implantac;ao inicial dos servic;os. 

ClAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO PAGAMENTO 

11.1 0 pagamento sera feito mensalmente pelos Orgaos Usuarios, atraves da apresenta

c;ao da nota fiscal/fatura dos servic;os prestados, acompanhado de relat6rio de acompa

nhamento de cada maquina, onde devera indicar os numeros de leituras "inicial e final" e 

a indicac;ao de quantidades de c6pias por tipo Monocromatica ("P/8") ou Policromatica 

("Colorida") na forma prevista a tabela constante na Clausula Segunda, item 2.2. 

11.2 0 pagamento sera por produc;ao efetiva de cada equipamento, ao prec;o registrado, 

sem escalade aumento de prec;o; 

11.3 0 pagamento sera mensal, ocorrendo ate 30 (trinta) dias ap6s o faturamento e emis

sao da respectiva nota fiscal; 

11.3.1 As faturas para pagamento mensal deverao ser apresentadas e atestadas nos 

pr6prios 6rgaos onde estao localizados os equipamentos, os quais providenciarao a 

devida quitac;ao. 

11.4 A contratada devera manter atualizadas junto ao Cadastro/SEAP as provas de sua 

adimph~ncia com o lnstituto Nacional de Seguro Social (INSS), mediante a devida Certi

dao Negativa de Debitos (CND), bern como da quitac;ao de impostos e outros gravames 

que incidam sobre a atividade do contrato, sob pena de suspensao dos pagamentos a 

que tiver direito. 

11.5 Os pagamentos ficarao condicionados a previa informac;ao pelo credor, dos dados da 

conta bancaria corrente junto a instituic;ao financeira contratada pelo Estado, conforme 

COORDENAQAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC 4--(f.~A/' 
Rua Maximo Joao Kopp. 274- Bloco 3- Santa Cand1da- CEP 82.630-900- Curitiba-~arr~ ~ . VJV 

Telefone: (41) 351-6500 Fax (41) 351-6502 www.comec.pr.gov.br 

12 ~ 



~ 
COMEC 

~:~'" l~ • 
COMEC --.-· .Asses:>ona June< 

PARANA 

disposto no Decreta Estadual no 4.505/2016, ressalvados as excec;:oes previstas no mes
mo diploma legal. 

ClAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA PRESTACAO DE GARANTIA 

12.1 A CONTRATADA apresentara garantia no valor correspondente a 1% (urn por cento) 

do valor arrematado multiplicado pelo numero de meses de todo o periodo do contrato 

("valor global"), optando por uma das modalidades dispostas no inciso 1 o, do art. 56 da Lei 

no 8.666/93 e suas alterac;:oes, e dispostas no art.1 02, paragrafo 1°, da Lei Estadual n° 

15.608/07; 

Paragrafo Primeiro- Prescric;:oes diversas para a prestac;:ao de garantia 

A garantia prestada pela CONTRA T ADA sera liberada ou restituida ap6s a execuc;:ao do 

Contrato, ou seja, ap6s o encerramento do mesmo. 

Paragrafo Segundo- Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigac;:ao, a 

CONTRATADA se obrigara a fazer a respectiva reposic;:ao, no prazo maximo de 48 (quaren

ta e oito) horas, a contar da data em que for notificada pela CONTRATANTE. 

Paragrafo Terceiro- Quando se tratar de cauc;:ao em dinheiro, a CONTRATADA, tara o devi

do recolhimento em entidade bancaria e conta(s) indicada(s) pela CONTRATANTE. 

Paragrafo Quarto. Em caso de fianc;:a bancaria, devera constar do instrumento a renuncia, 

expressa pelo fiador, dos beneficios previstos pelo C6digo Civil. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Das penalidades 

13.1 0 nao cumprimento das obrigac;:oes contratuais podera ensejar a aplicac;:ao das 

seguintes sansoes, independentemente de outras previstas em lei: 

I - Advert€mcia por escrito; 

II - Multa moratoria de 1% (urn por cento) sabre o valor mensal contrato; 

Ill - Multas compensat6rias de 2% (dois por cento) e 5% (cinco por cento) do valor global 

do Contrato nos casas, respectivamente, de inexecuc;:ao parcial e total do objeto; 
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IV - Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao e impedimenta de contratar com a 

Administra9ao; 

V- Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica. 

Paragrafo Unico- Das prescri96es diversas sobre as penalidades 

VI - As san96es previstas nos itens acima mencionados admitem defesa previa da CON

TRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, com exce9ao da pena de declara9ao de inido

neidade, hip6tese em que e facultada a defesa no prazo de 10 (dez) dias da abertura da 

vista; 

VII -As penalidades acima previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente; 

VIII- As multas aplicadas deverao ser recolhidas a conta da CONTRATANTE no prazo de 

5 (cinco) dias corridos a contar da data da notifica9ao, podendo o seu valor ser desconta

do do documento de cobran9a, na ocasiao de seu pagamento; 

IX- As multas, quando nao recolhidas ou descontadas no prazo descrito no item anterior 

deste Contrato, sofrerao reajuste pelo indice Geral de Pre9os de Mercado da Funda9ao 

GetUiio Vargas (IGPM/FGV); 

X- Alem das multas estabelecidas, a CONTRA TANTE pod era recusar os servi9os contra

tados se sua presta9ao nao estiver de acordo como exigido na descri9ao do objeto deste 

Contrato e demais documentos que o compoem, e nao for corrigida imediatamente; 

XI - A ocorrencia ensejadora da recusa em aceitar os servi9os prestados pela CONTRA

TADA pode constituir motivo para aplica9ao do disposto nos incisos Ill e IV, do art. 87, da 

Lei 8.666/93 e suas altera96es, sem prejufzo das demais sansoes previstas neste Con

trato; 

XII- As sansoes poderao ser relevadas nas hip6teses de nao cumprimento das obriga96es 

por motivo de caso fortuito e de for9a maior, devidamente justificados e comprovados; 

XIII - Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no Cadastre de Licitantes do Es

tado. 

+~ 
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ClAUSULA DECIMA QUART A-Da discricionariedade na aplicac;ao das penalidades 

14.1 0 inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condic;oes 

estabelecidas neste Contrato, assegurara a CONTRATANTE, nos termos da Sec;ao V, do 

Capitulo Ill, da Lei no 8.666/93, em sua atual redac;ao, o direito de da-lo por rescindido, 

mediante notificac;ao por escrito, atraves de offcio entregue diretamente ou por via postal, 

com prova de recebimento. 

14.2 Em caso de rescisao unilateral, insolvencia ou qualquer outra situac;ao que 

demonstre a incapacidade da CONTRATADA em dar continuidade a prestac;ao dos 

servic;os, todos os equipamentos, acess6rios, suprimentos e demais componentes por ela 

instalados deverao permanecer nas instalac;oes da CONTRATANTE, por urn periodo nao 

inferior a 60 (sessenta) dias, prazo este para urn nova possibilidade de contratac;ao. 

14.2.1 Cabera ao 6rgao contratante, durante os 60 (sessenta) dias ap6s a rescisao 

unilateral, arcar diretamente com os custos dos insumos e da manutenc;ao dos 

equipamentos e acess6rios. 

Paragrafo Primeiro - Da discricionariedade na aplicac;ao das penalidades 

Fica a criterio do representante da CONTRATANTE declarar rescindido o Contrato, nos 

termos do caput desta clausula ou aplicar as multas de que trata a Clausula Decima 

Terceira deste Contrato. 

Paragrafo Segundo - Da rescisao de pleno direito 

Fica este Contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, independentemente 

de interpelac;ao judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos de 

inadimplemento por parte da CONTRATADA: 

a) Nao cumprimento de clausulas contratuais, especificac;oes e prazos; 

b) Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de clausulas contratuais, especi

ficac;6es e prazos, suficiente a ponto da CONTRATANTE ter que promover a execuc;ao 

dos servic;os, atraves da contratac;ao de terceiros; 

c) Atraso injustificado na entrega dos equipamentos objeto desta licitac;ao; 

d) Paralisac;ao da prestac;ao dos servic;os, sem justa causa, e previa comunicac;ao a CON-

TRATANTE; ~ & 
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e) Subcontratac;ao total ou de partes nao permitidas dos servic;os objeto deste contrato, 

sem autorizac;ao previa na forma estabelecida neste Contrato· 
' 

f) Associac;ao do contratado com outrem, cessao ou transferencia, total ou parcial, bern 

como a fusao, cisao ou incorporac;ao, que afetem a boa execuc;ao do objeto contratado; 

g) Desatendimento das determinac;oes regulares da autoridade designada para acompa

nhar e fiscalizar a sua execu~ao, assim como de seus superiores; 

h) Cometimento reiterado de faltas na execuc;ao do objeto ora contratado; 

i) Decretac;ao de falencia, pedido de recuperac;ao judicial ou instaurac;ao de insolvencia ci

vil da CONTRA TADA; 

j) Dissoluc;ao da CONTRA TADA; 

k) Alterac;ao social ou modifica~ao da finalidade ou a modifica~ao da finalidade ou da es

trutura da empresa, que, a juizo da Administrac;ao Publica, prejudique a execu~ao deste 

Contrato. 

Paragrafo Terceiro- Outros casos de rescisao contratual 

A rescisao contratual tambem operar-se-a nos seguintes casos: 

I - Raz6es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a 

CONTRATANTE, devidamente deduzidas, em processo administrativo regularmente ins

taurado; 

II - Supressao, unilateral por parte da Administrac;ao, dos quantitativos dos servic;os, acar

retando modificac;ao do valor inicial do Contrato, alem do limite permitido no Art. 65, inciso 

1°, da Lei 8.666/93; 

Ill - Suspensao de sua execu~ao, por ordem escrita da Administra~ao por prazo superior 

a 60 (sessenta) dias, salvo caso de calamidade publica, grave perturba~ao da ordem in

terna ou guerra; 

IV- Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, 

decorrentes de servic;os prestados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturba-

~ao da ordem interna ou guerra; ~ ' "' 
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V - Ocorrencia de caso fortuito ou forc;a maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execuc;ao do contrato; 

VI- Descumprimento do disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei no 8.666/93, com redac;ao 

dada pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999. 

Paragrafo Quarto- Prescric;oes diversas para os casas de rescisao 

A rescisao deste Contrato podera ser: 

a) Determinada por este ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casas enumera

dos nos itens de I a XII, do paragrafo segundo e itens V e VI do paragrafo terceiro desta 

clausula; 

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitac;ao, desde 

que haja conveniencia para a Administrac;ao; 

c) Judicial, nos termos da legislac;ao processual, vigente a epoca da rescisao contratual. 

d) Nos casas de rescisao administrativa ou amigavel que tratam respectivamente, as ali

neas I e II, do inciso, do inciso anterior, havera precedencia de autorizac;ao escrita e fun

damentada da CONTRA TANTE; 

e) Nos casas de rescisao do Contrato com fundamento em razoes descritas nos itens I a 

IV, do Paragrafo Terceiro, sera CONTRATADA, ressarcida dos prejuizos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo, ainda, direito a pagamentos devidos pela execu

c;ao dos servic;os ate a data de rescisao e devoluc;ao da garantia contratual; 

f) A rescisao administrativa com base nos incisos de I a XI, do Paragrafo Segundo, desta 

Clausula, podera acarretar as seguintes consequencias, sem prejuizo das sanc;oes previs

tas na Lei 8666/93, em sua redac;ao atual: 

g) Assunc;ao imediata da prestac;ao dos servic;os, objeto do Contrato, por ato proprio da 

CONTRA TANTE; 

h) Ocupac;ao e utilizac;ao dos equipamentos empregados na execuc;ao do objeto contrata-

do, necessaries a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, 

mediante avaliac;ao, atraves de ato precedido de autorizac;ao expressa da Procuradoria 

Geral do Estado; 

~~ 
COORDENAQAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC & ~fY 

Rua Maximo Joao Kopp. 274- Bloco 3- Santa. Candida- CEP 82.630-900- Curitiba- Parana , oJ"-
Telefone: (41) 351-6500 Fax (4;);51-6502 www.comec.pr.gov.br f'1 



~ 
COMEC • PARANA 

i) Execuc;ao da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos valores 

das multas e indenizac;oes a ela devidos; 

j) Retenc;ao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a 
Administrac;ao; 

k) A aplicac;ao das medidas previstas nos itens I e II do inciso anterior desta Clausula fica 

a criteria da CONTRA T ANTE, que pod era dar continuidade a execuc;ao do objeto do Con

trato por execuc;ao direta ou indireta; 

I) E permitido a CONTRATANTE, no caso de recuperac;ao judicial da CONTRATADA, 

manter o presente Contrato, assumindo o controle de determinadas atividades necessa

rias a sua execuc;ao. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das alterac;oes contratuais 

15.1 Este contrato podera ser alterado na ocorrencia de qualquer das hip6teses previstas 

no Art. 65 da Lei no 8.666/93 e alterac;oes, sempre celebrado mediante termo aditivo. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Dos casos omissos 

16.1 Os casos omissos serao resolvidos pela CONTRATANTE, a luz da legislac;ao, da 

jurisprudencia e da doutrina aplicavel a especie, ouvida previamente a Secretaria de 

Estado da Administrac;ao e da Previdencia. 

clAUSULA DECIMA SETIMA - Do foro 

17.1 Fica eleito o Foro da Coma rca de Curitiba, Capital do Estado do Parana, para dirimir 

quaisquer questoes relativas a este Contrato, com expressa renuncia de qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

+~/ ,.~ 
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E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, atraves de seus 

representantes, firmam o presente contrato, em tres vias de igual teor e forma na 

presenc;a de duas testemunhas. 

Curitiba, 06 de outubro de 2017 

Diretor Administrative Financeiro 

~~ ti~ 1~~ @~ 
MARIA DA GLORIA COELHO 

Representante legal da empresa 

RG: 10· u .<jt(/ -7 
CPF 0~6' ·60 1- · 'i'f59 -'?'-/ 
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