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11.

I

ADMINISTRATiVe N.o 003/2016

DAS PARTES

1.1

CONTRATANTE: UNESPAR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE PARANAVAL com
sede no Campus Universitorio Frei Ulrico Goevert, no Avenida Gabriel Esperidico. sir: nesta
cidade de Paranavaf-PR, CNPJ (MF) sob n.O05.012.896/0004-95,representada por seu diretor, Sr.
ELIASDE SOUZAJUNIOR,brasileiro, casado, professor, portador do Carteira de Identidade, RG
n.> 1.397.954,expedida pela Secretaria de Estado do Seguranc;a Publica do Parana, e inscrito
no Cadastro de Pessoas Ffsicas- CPF (MF) sob 0 n.O281.743.729-20,residente e domiciliado no
Rua Antonio Fachin, 2.623, no cidade de Paranavaf, Estado do Parana, doravante
denominada CONCEDENTE.

1.2

CONTRATADA: SPEHAR & VELLANGA LTDA - ME, com sede no Av. Gov. Parigot de Souza n° 141.
Zona I, no cidade de Maringa, Estado do PARANA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.v.
08.923.936/0001-4,representada, neste oto. pelo (a) Sr.Celso Dias Vellanga, brasileiro, casado,
ernpresorio. portador (a) do Carteira de Identidade, RG: 10.713.236SP,inscrito (a) no Cadastro
de Pessoas Ffsicas- CPF (MF) sob 0 n.O000.636.278-84,residente e domiciliado (a) no Rua Luiz
de Cornoes. n.O186, AP 501, Zona I, em Maringa, Estado do PARANA, doravante denominada
CONCESSIONARIA.

12.

I CLAuSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
0 objeto do presente contrato e Concessco de uso de espoco flslco. com 15,12m2, localizado
no Povilhoo Dldotico "A", do UNESPAR- Campus ParanavaL para explorocoo de SERVIC::;OS
DE
REPROGRAFIAe afins, destinados comunidade academica.

2.1

a

I 3.

I

CLAuSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAC;OES DA CONCESSIONARIA
Cumprir fielmente

0

contrato firma do, de modo que nco haja nenhuma reclornocco

dos

usucrlos:

Devolver todos os bens quando cedidos pel a Concedente,
servi os. no terrnino do razo contratual;

vinculados

a

prestccoo

de

de servico. em perfeitas

3.4

Comercializar exclusivamente os servlcos especificados no edital e seus anexos, sendo
expressamente proibida a comerciolizocoo de quaisquer outros produtos que noo estejam
relacionados 00 obieto Iicitado;

3.5

Manter a conservocco. monutencco e higiene do ambiente, e colocar em local visfvel, to bela
de precos con tendo todos os servicos ofertados, obedecendo
leqislocoo pertinen
uando do lnexistencio de controle. este. sera efetuado
ela fiscaliza 00 do concedent ;

a
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3.6

Assumir integral mente todas as despesas decorrentes de pessool. encargos sociais e fiscais
surgidas a partir da explorocco do espoco. objeto desta llcltocoo. nco podendo ser
res onsabilizada a Concedente
or ual uer onus desta natureza;

E expressamente proibida a venda e comerciolizocoo de quaisquer outros produtos que nco
obieto deste contrato;

0

Reparar as suas expenses. no total ou em parte, a criterio da Concedente, todo e qualquer
dana causado a bens etc»: im6vel obieto desta concessoo.

4.

4.1

CLAUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA

o

pagamento de seguros, irnpostos. taxas de services, encargos sociais e trabalhistas e
quaisquer despesas referentes a explorccco dos servlcos e vendas de produtos, objeto deste
contrato.
Qualquer acidente ou dana que venha a ocorrer no ambito do espoco cedido envolvendo
essoase/ou bens;
Pela execu 00 eficiente da ex
Pagamento via Boleto soncorlo. do valor mensal desta concessco. que devero ser efetuado
ate 0 5° dia Otildo mes se uinte ao vencimento.

4.5

Vigilancia, guarda e conservccco do im6vel. Quaisquer acidentes ou danos causados a
pessoas ou coisas verificadas no recinto do espoco cedido. praticado pelo Concessloncrio.
or seusem re ados ou or terceiros;

4.6

Manutenc;::aoe conservocco da incolumidade e integridade ffsica do im6vellocado, sendo de
sua exclusiva responsabilidade a guarda e conservocoo do mesrno. bem como de todas suas
benfeitorias. Cobero ao Concesslonorio a reporocoo as suas expenses. de qualquer dana ao
im6vel pelo usa normal, ou advindo de motivos de forca maior ou caso fortuito;

o

pagamento das despesas decorrentes do consumo de telefone no recinto dos services
obieto desta licita 00, uando houver linha telefonico instalada.

15.
5.1

16.
6.1

I CLAUSULA QUARTA - DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS
A flscolizocoo do contrato de concessco sera da cornpetencio e responsabilidade de servidor
indicado, para esse tipo de contrato e, subsidiariamente, para orlentccoo dos trabalhos de
ex lora 00 comercial do es a 0 ffsico concedido.

I CLAUSULA QUINTA - DO VALOR e CONDICOES DE PAGAMENTO
A CONCESSIONARIA pagara a CONCEDENTE 0 valor global de R$ 7.620,00 (sete mil seiscentos e
vinte reais), sendo 0 valor mensal de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais), pago ate 0 5°
util de cada meso
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Durante 0 recesso escolar da CONCEDENTE,ou na ocorrencia de fatos que obstaculizem 0
funcionamento normal das atividades escolores. a criterlo e a jufzo da Admlnistrocoo Superior,
podero 0 valor do recolhimento (mensalidade) corresponder apenas a 50%do valor cobrado
durante 0 oerfodo letivo.

6.2

1

7.

1

7.1

Is.

0 presente contrato sera reajustado anualmente, de acordo com a legislac;oo pertinente, e
segundo 0 fndice Nacional de Prec;osao Consumidor Amplo (IGPM) apurado para 0 perfodo
ou outro fndice aue venha a substituir.

1 CLAUSULA SETIMA -

8.1

19.

I

DO ESPACO FISICO

CLAUSULA OITAVA - DA REVERSAO
Findo 0 prazo contratual ou da prorroqocco. fica extinta a concessco e sera obrigatoriamente
devolvido 0 imovel. sem que caiba a CONCEDENTE,ressarcir a CONCESSIONARIAqualquer
despesa ocorrida e realizada com ou sem conhecimento previo da CONCEDENTE.

I

10.1

111.

DO FUNCIONAMENTO

Os dias e hororio de funcionamento dos servicos do objeto Iicitado deveroo ser compatfveis
com os dias de funcionamento do Campus, e somente podero ser alterado por cutorlzocco
expressa,por escrito, do Diretor.

9.1

110.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA DO CONTRATO
0 presente contrato tero viqencio de 12 (doze) rneses. contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual perfodo ate 0 limite de 60 (sessenta)rneses. se
houver interesse entre as partes.

1

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES

o

presente contrato podero ser alterado unilateralmente pela CONCEDENTEpara melhor
ade ua 00 as finalidades de interesse do servi 0 ublico,

112.

I CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA CESSAO DO CONTRATO
A CONTRATADA nco podero ceder 0 presente controto. no todo ou em parte, a nenhuma
essoa ffsica ou lurldlco. sem autoriza 00 revio da CONTRATANTE.

113.
13.1

1 CLAUSULA DECIMA

SEGUNDA - DA RESCISAO DO CONTRATO

0 presente contrato podero ser rescindido nas hip6teses legais cabfveis e pela sua
lnexecucco parcial ou total 0 que nco exime a CONCESSIONARIAde sofrer as penalidades
revistastanto no contrato como na Ie isla 00 cabfvel.
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13.2

A CONCEDENTEpodero. ainda, considerar rescindido este controto. independentemente de
qualquer notlficocoo ou aviso previo. judicial ou extrajudicial. se ocorrer qualquer dos
seguintes itens:
a) Descumprimento das Clousulos contratuais ou prazos;
b) Cumprimento irregular dos Clousulos contratuais e prozos:
c) Porolisocoo do funcionamento dos servicos objeto desta Concorrencio. sem justa causa e
previa cornunlcocco
CONCEDENTE;
d) Subconcessoo ou tronsferencio total ou parcial, de seu objeto, a ossoclccco do
CONCESSIONARIAcom outrem, bem como a fusee. cisco ou mcorporocco que afetem a boa
execucoo deste;
e) Desatendimento das determlnocoes de autoridades para acompanhar a flscolizocoo a
sua execucoo. ossim como a de seussuperiores;
f) Cometimento reiterado de faltas no sua execucco:
g) lnstcurocco de insolvenclo civil;
h) Raz6esde interesse do service publico;
i) A ocorrencia de casos fortuitos ou e force rnolor. regularmente cornprovodo. impeditiva do
execucao do contra to.

a

13.3

114.

I

0 presente Contrato podero ainda ser rescindido por convenlenclo cdrnlnlstrocco do
CONCEDENTE,mediante cornunicocco escrita, entregue diretamente ou por via postal. com
antecedencia minima de 301trintal dias.

1 CLAUSULA

DECIMA TERCEIRA- DAS PENALIDADES

14.1

A infringencia pelo Concesslonorlo de quaisquer obriqocoes previstas no contrato culrnlnoro
no opllcocco. pela Concedente, das seguintes penalidades:
a) Advertencio:
b) Multo;
c) Suspensoo Ternpororio de portlclpocoo e impedimento de contratar com a Admlnlstrccco
Publica, por um prazo de 02(dois) anos.
d) Declorocoo de inidoneidade para Iicitar e contratar com a Admlnistrocco Publica,
enquanto perdurarem os motivos do punicco ou ate que seja promovida a reobllitocoo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedido sempre que a
CONCESSION
ARIAressarcira CONCEDENTEpelos preiufzosresultantes.

14.2

Por atroso no etetlvccco do pagamento devido
CONCEDENTEou lntrccco de qualquer
clousulo ou condicoes previstos neste contrato, sera cobrado do CONCESSIONARIA,pel a
fiscolizocoo do CONCEDENTE,uma multo de 2% (dois por cento) do valor do mensalidade(s)
em otroso. mais juros de mora de 12% (doze por cento) 00 ono. sem prejulzo dos demais
sanc6es cablveis;

14.3
14.4

a

I As multas previstos no item

anterior sao independentes e serao aplicadas cumulativamente

A declorocoo de inidoneidade para licitar a contratar com a Adrninistrocoo Publica sera em
funcco do natureza e gravidade do falta cometida, de faltas e penalidades aplicadas 0 em
coso de relncldenclo.
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14.5

Sem prejuizo da oplicocoo
ao inadimplemento
das soncoes que Ihe couberern. a
CONCEDENTErecolhero a quantia constituida, a tim de ressarcir-se dos prejuizos que Ihe tenha
acarretado
a CONCESSIONARIA, podendo
ainda prom over a cobronco
judicial, ou
extraiudicial oar oerdas e danos.
Do ato que aplicar a penalidade,
termos da Lei n° 8.666/93.

115.

I

no art. 57

I

representccco

e pedido de reconsiderocoo.

nos

CLAUSULA DeCIMA QUARTA - DA PRORROGACAO DO CONTRATO

o presente
116.

cobero

contrato podero ser prorrogado na ocorrencia de qualquer das hip6teses previstas
1° da Lei Federal 8.666 e art. 104 da Lei Estadual 15.608, de 16 de a osto de 2007.

CLAUSULA DeCIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1

Este contrato regula-se por suas clcusulos e partes integrantes e pelas dlsposicoes cplicoveis
das Leis, Decretos e regulamentos em vigor, devendo respeitc-lo os herdeiros e sucessores
leQais da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

16.2

A CONTRATANTE declina como gestor do presente contrato a senhara Marinez Faxina Costa,
brasileira, casada, servidora publica estcduol. portadora da carteira de identidade RG sob n.?
4.033.280-4 - SSP/PRo

117.

I

CLAUSULA DeCIMA SEXTA- DO FORO

17.1

0 presente contrato sera regido pelo C6digo Civil e as partes deste ja elegem 0 Foro da
Comarca de Paranavai, Estado do Parana, para dirimir as duvidos e questoes oriundas do
resente contrato, com ex ressa renuncio a ual uer outro.
E por estarem assim justos e contratados, assinam 0 pr ente instrumento, na presence de 02 (duas)
testemunhas.

DO PARANA - Campus

de

CONTRA
SPEHAR & VELLA
CELSODIAS VELLANGA
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TESTEMUNHAS:

CARLOS ANTONIO V ANTINI MAlliN
Assessor Jurfdico - OAB-PR 34.526-PR
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