
SECRETARIA DE ESTADO DA JusTlcA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
;

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2012
Protocolo n° 11.288.0194

CONTRATO de empresa
especializada para fornecimento
de materials de limpeza que
entre si celebram a Secretaria de
Estado da Justiça, Cidadania e
Direitos Humanos do estado do
Parana — SEJU e a Empresa
Comercial Cronus Ltda

A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIçA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO
ESTADO DO PARANA — SEJU, corn sede em Curitiba / PR, na R. Jacy Loureiro de Campos,
s/n, 2° andar, Centro CIvico, CNPJ n° 40.245.920/0001-94, a seguir denorninada apenas
SEJU, neste ato representada por sua titular, a Secretária de Estado Dra. Maria Tereza UilIe
Comes, RG 3.028.650-2 e CPF 535.731.619-87, e a Empresa Comercial Cronus Ltda., corn
sede na Rue Joäo Alencar Guirnarâes, n° 825, Santa Quitéria, CEP: 80310-420 Parana, a
seguir denominada CONTRATADA, representada pela Sr. Leandro Casslo Vedan , RC
7.064.451-7 e CPF sob o n° 056.197.369-54 celebram o presente Contrato, decorrente do
protocolo no. 11.288.019-4— licitaçao no. 003/2012 - Pregâo Presencial, sujeitando-se as
partes a Lei Federal n°. 10.520/2002, e Lei Estadual no 15.608/07, e sues alteraçOes
posteriores, corn aplicaçäo subsidiária da Lei Federal n°, 8.666/93, alérn das dernais
disposiçoes legais aplicaveis e as clausulas deste.

DO OBJETO
CLAUSULA PRIMEIRA: 0 objeto do presente contrato e o fornecirnento dos itens: 04 — 500
unidades de frasco de 500 ml de cera liquids pare sssoalho incolor; 17— 1.500 unidades de
cesta de lixo material polipropileno med. 25 cm. Alt x 25 cm diametro — cap. 12 litros cern
tampa; 23 — 1.200 frascos de limpador rnultiuso liquido incolor — 500 ml, partes integrantes e
iriseparáveis deste instrumento.

DOACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAcAO
CLAUSULA SEGUNDA: Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal n°. 8.666/93, o
acompanhamento e flscalizaçäo dos serviços objeto deste contrato serão realizados por
servidor integrante do Grupo Auxiliar Administrativo do Departarnento Penitenciário do
Parana.
2.1. 0 acompanhamento e fiscalizaçáo deste Contrato pela SEJU náo excluern nem reduzem
a responsabilidade da CONTRATADA pelo cumprimento des obrigaçoes decorrentes deste
instrumento.

DAS OBRIGAçOE5 DAS PARTES
CLAUSULA TERCEIRA: Constituern obrigaçoes:
3.1. Da SEJU:
3.1.1. Efetuar o pagamento nos termos especificados neste Contrato.
3.1.2. Definir a quantidade de produtos a serem entregues, o prazo e o local da entrega
3.1.3. Notiticar a CONTRATADA quanto a irregularidade observada na execuçäo do Contrato,
llxando-lhe prazo pare corrigi-la, sendo que a reincidéncia acarretará as sancöes previstas

Termo.
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3.1.4. Rejeitar 0 fomecimento efetivado em desacordo corn o previsto neste Contrato, ouem
desconformidade corn as norrnas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.
3.1.5. Assegurar, respeitadas as normas internas, a acesso dos funcionarios da
CONTRATADA ao local de entrega dos produtos, desde que devidamente identificados par
cracha.
3.2. Da CONTRATADA:
3.2.1. Cumprir fietmente o contrato, de modo que as produtos sejam fornecidos de acordo corn
as exigOncias estabelecidas, ressalvado a SEJU o direito de, a qualquer tempo e sempre que
julgar necessário, proceder a análise dos produtos fornecidos, ficando o Onus decorrente
desta análise a cargo exclusIvo da CONTRATADA.
3.2.2. Fornecer Os produtos obedecendo as quantidades requisitadas, horários, prazos e
locais estabelecidos para a entrega.
3.2.3. Proceder a substituição dos produtos considerados imprOprios para o consumo.
3.2.4. Aceitar, mediante sohcitaçào da SEJU, que se procedam a mudanças nos dias e
horarios de entrega de produtos, sempre que houver necessidade.
3.2.5. Manter estoque minima na quantidade necessária pars assegurar a continuidade do
fornecimento.
3.2.6. Facilitar, se solicitado, o acesso de servidor da SEJU as suas dependencias para efeito
de fiscalizaçäo e controle de qualidade dos produtos objeto deste Contrato.
3.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigaçOes e encargos decorrentes das relaçOes de
trabalho corn os profissionais eventualmente contratados para a execução deste Contrato,
previstos na legislaçao pàtria vigente, sejam de ambito trabalhista. previdenciãrio, social,
securitãrios, bern como taxas, impostos, frete/carreto, embalagens e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre a fornecimento ora contratado.
3.2.8. Indenizar a SEJU por todo e qualquer dana decorrente da execução do presente
Contrato, por culpa ou dab de seus empregados ou prepostos.
3.2.8.1. Para garantia do ressarcirnento do dana, total ou parcial, tern a SEJU o direito de
retençao sobre a pagamento devido a CONTRATADA.
3.2.9. Cumprir o disposto no inciso V do art.27, da Lei Federal n°. 8.666/93.
3.2.10. Manter, durante a execuçào do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçOes
assurnidas, todas as condiçoes de habilitaçäo e qualiflcaçáo exigidas na contratação, devendo
cornunicar a SEJU, imediatamente. qualquer alteraçao que possa comprorneter a execução
do contrato.

DA ENTREGA
CLALJSULA QUARTA: A execução será parcelada, corn entrega a prirneira entrega ocorrendo
em ate 15 dias da data da assinatura da Ordem de Fornecimento, e as demais em 24 horas
apOs solicitaçäo do Depen dentro do prazo de 6 (seis) meses
4.2, Os produtos deverao ser entregues na Avenida Anita Garibaldi, 750, Curitiba. Paranà,
tone: (41 )331 33801, em dias üteis, das 9:00 as 16:30 horas.
4.3. Fornecer as produtos corn prazo de validade rninirna de 12 (doze) meses, contados a
partir da data da entrega do produto.
4.4. Os produtos deverão ser industrializados, entregues acondicionados em suas
embalagens originais lacradas, de rnodo a permitir completa segurança.

DO RECEBIMENTO PROVISÔRIO E DEFINITIVO
CLAUSULA QUINTA: Executado o contrato, a seu objeto serã recebido na forma prevista no
art. 73, inciso II da Lei Federal n°. 8.666/93.
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5.1. 0 recebimento provisorio e a definitivo dos produtos nao exclui a responsabilidade civil a
eles relativas, nem a etico-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á, o provisório, se
satisfeitas as seguintes condiçoes:
a) de acordo corn as especiflcaçoes apresentadas;
b) nas quantidades estipuladas pela SEJU;
c) devidamente embalado (sern violaçao e deformaçao), acondicionado e identificado nas
embalagens originals lacradas;
d) nos prazos e horários de entrega informados pela SEJU.
5.1.1. 0 produto em evidente desconformidade corn as especificaçOes exigidas será recusado
no ato da entrega, sob total responsabilidade da CONTRATADA, que deverá providenciar sua
reposigão em ate 02 (dois) dias üteis.
5.2. 0 recebimento detinitivo dos produtos dar-se-E:
a) após a veriflcação fisica — feita 01 arnostragem - para constatar a sua integridade;
b) apás a veriflcação da conformidade corn as quantidades e especiflcaçoes constantes deste
Contrato e amostra aprovada, se for o caso.
5.3. Satisfeitas as exigéncias acima, serã lavrado Termo de Recebimento Definitivo.
5.4. Se as condiçoes de recebimento forem insatisfatOrias, será lavrado Terrno de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituido no
prazo de 02 (dois) dias Uteis, quando serão realizadas novamente as verificaçOes acima
referidas.
5.4.1 Caso a substituigão não ocorra no prazo determinado, estara a CONTRATADA
incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicaçao das sançöes previstas neste Contrato.

DO PRAZO
CLAUSULA SEXTA: Sera de 06 (seis) meses o prazo de vigéncia do presente Contrato,
contados a partir da data de assinatura.

DO VALOR
CLAUSULA SETIMA: Dã-se a este Contrato o valor de R$ 3.377,50 (trés mil, trezentos e
setenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme a seguinte discriminagao:

Item Material Unid Qtd Marca V. Unit. V. Total

04 Cera liquida para assoalho incolor Fiasco 500 Gioca R$ 1,25 R$ 625,00
500 ml

17 Cesto de lixo material polipropileno Unid. 1.500 Arqplast R$ 1,03 R$ 1.537,50
med. 25 cm alt.X 25 cm diameiro
cap. 12 litros

23 Fiasco limpador multiuso liquido Fiasco 1.200 Gioca R$ 1.01 R$ 1.215,00
incolor_500_ml

7.1. As despesas acima correrão a conta da Dotação Orçamentaria n°. n°. 4903.14421202.254
— Administração Geral do Sistema Penitenciario — Natureza de Despesa 3390.3003 — Material
de Limpeza, Conservação e Desinfecção, Fonte de recursos 100.
7.2. Os preços unitários e totais são as mesmos constantes da proposta apresentada pela
CONTRATADA.
7.3. Ja estão incluidas no preço total todas as despesas de frete, ernbalagens, irnpostos,
transporte, mao-de-obra e demais encargos indispensaveis ao perfeito cumprirnento das
obrigaçôes deste Contrato.
7.4. Os precos estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis durante a vigOncia dete
contrato. /
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DAS CONDIOES DE PAGAMENTO
CLAUSULA QITAVA: A CONTRATADA apresentara ao Grupo Auxiliar Administrativo do
Departamento Penitenciario do Paranã, a Nota Fiscal relativa ao fornecimento ocorrido,
contendo discriminaçao clara e precisa do objeto contratado e seus elementos caracteristicos
como identiflcaçao do item, especiflcaçao, quantidade e preços unitãrio e total, acompanhada
dos originais das CertidOes de Regularidade jun10 ao INSS, FGTS e Certidao Conjunta de
Débitos relativos a Tributos Federals e a Divida Ativa da Uniao junta a Receita Federal do
Brasil (válidas e regulares).
8.1. A SEJU, identificando qualquer divergéncia na Nota Fiscal, a devolvera a CONTRATADA
para a devida regularizaçao, sendo que o prazo estipulado no subitem 8.3 seré contado a
partir da sua reapresentagao com as devidas correçOes ou esclarecimentos.
8.2. 0 valor da Nota Fiscal serã o resultante da soma dos preços constantes nas notas fiscais
de fornecimento, conferidas e assinadas por servidores da SEJU.
8.3. 0 pagamento será depositado na conta bancaria da C0NTRATADA ate o 15° (décimo
quinto) dia util após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou o ateste no verso da
Nota Fiscal, pelo Orgao encarregado do pagamento no âmbito do DEPEN/SEJU.
8.4. A SEJU se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos da
CONTRATADA, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuizos contra terceiros.
8.5. 0 pagamento referente a cada remessa dos produtos ficara condicionado a entrega da
totalidade de cada pedido, sendo que somente seräo pagos as produtos efetivamente
fomecidos e de acordo corn as especificaçóes que integram este Contrato.
8.6. A devolução da fatura nao aprovada pela SEJU em nenhuma hipOtese servirá de pretexto
para que a C0NTRATADA suspenda o fornecimento dos produtos.
8.7. Nenhum pagamento será efetuado estando pendente de liquidaçao qualquer obrigaçao
da CONTRATADA, sem que isso implique alteraçao do preço proposto, correçäo monetária,
compensação financeira ou interrupçao no fomecimento dos produtos.
8.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que as encargos moratOrios
devidos pela SEJU, entre a Ultima data prevista para pagamento e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, serão pagos mediante solicitaçao da CONTRATADA, e
calculados, “pro rate tempore”, par meio da aplicaçao da seguinte formula:
EM = I x N x VP
Na qual:
EM = Encargos moratOrios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

= Indice de compensaçäo financeira = 0,0001 6438, assim apurado:
= i/365 onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

DAALTERAçA0
CLAUSULA NONA: Este contrato poderá ser alterado nas hipOteses previstas no art. 65 da
Lei Federal n°, 8.666/93, ficando a CONTRATADA abrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes
contratuais, as acréscimos e supressOes do objeto, observado a limite previsto em Lei, sem
que isso implique aumento do preço proposto.

DA HIPÔTESE DE ALTERAçAO DAS coNDlçUES DE HABILITAçAO JURIDICA
CLAUSULA DECIMA: Na hipOtese de alteraçao das condiçOes de habilitação juridica da
CONTRATADA, mediante fusáo, cisão, incorporaçao ou associação com outrem, a SEJU se
reserva a direito de rescindir o Contrato ou continual sua execuçâo com empresa resultante
da alteraçáo social.
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10.1. Em caso de cisâo, a SEJU podera rescindir 0 Contrato ou continuar sua execuçâo pela
empresa que, dentre as que surgidas da cisao, meihor atenda as condiçoes iniciais de
habilitaçao em relaçao ao prazo restante do Contrato.
10.2. Em qualquer dessas hipOteses, deverá ser tormalmente cornunicada a ocorréncia a
SEJU, corn a documentaçao cornprobatOria da alteração, devidarnente registrada.
10.2.1. A nao-apresentaçao do comprovante ern ate 05 (cinco) dias üteis após o registro da
alteração social ocorrida, irnplicará na aplicação da sanção de advertencia e, persistindo a
situaçäo, poderá ser rescindido o Contrato por culpa da CONTRATADA, corn a aplicacao da
multa e das demais sangOes previstas em lei nessa hipatese.

DA RESCISAO
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: 0 presente Contrato podera ser rescindido nas hipOteses
previstas no art. 78 e seguintes da Lei no. 8.666/93, bern corno:
a) For ato unilateral e escrito da SEJU, independente de aviso, interpelaçao ou notificaçáo
judicial.
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
c) For incapacidade, desaparelhamento ou inidoneidade revelados pela CONTRATADA
durante a execução do Contrato;
11.1. No caso de rescisão unilateral, a SEJU näo indenizara a CONTRATADA, salvo pelo
fornecirnento já realizado ate o momenta da resciso,

DAS SANç0ES ADMINISTRATIVAS
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Fela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a
ampla defesa, a CONTRATADA ficaré sujeita as seguintes sançöes:
a) adverténcia, par escrito, informando a CONTRATADA sobre o descumprimento de
quaisquer obrigaçoes assumidas e a determinaçao da adoção das necessérias medidas de
correçäo;
b) multa, observados os seguintes lirnites:
b.1) ate 03% (trés décirnos por cento) por dia, ate 0 décimo quinto dia de atraso, sabre o
valor do faturamento mensal, em caso de atraso na execução do objeto, ou pela inexecução
parcial da obrigaçäo assumida, lirnitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. ApOs a décirno quinto
dia e a critério da Administração, no caso de execuçäo cam atraso, poderá ocorrer a não
aceitaçao do objeto, de forrna a configurar, nessa hipotese, inexecução total da obrigaçao
assumida, sem prejuizo da rescisão unilateral da avença.
b.2) ate 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de atraso superior a 15
(quinze) dias, nas hipOteses previstas na alinea b.1.
b.3) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado. ern caso de inexecução total da
obrigagão assurnida, bern corno na hipotese de rescisào do contrato, prevista no inciso I do
artigo 79 da Lei Federal n°.8,666193.
c) suspensao temporária de participar em licitaçoes promovidas pela SEJU e irnpedimento de
contratar corn a Adrninistraçao Püblica Estadual, nos termos da Lei no. 15.608/07 e dernais
disposicoes correlatas;
d) declaraçao de inidoneidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666/93
e da Lei Estadual fl.0 15.608/07.
12.1. 0 valor da rnultas aplicadas deveré ser recolhido pela CONTRATADA, no prazo de 5
(cinco) dias a contar da data da notificaçao da sancäo, sob pena de ser descontado do
pagamento eventualmente devido pela Administraçao, ou cobrado na forma da Lei.
12.2. A pena de rnulta poderé ser aplicada cumulativarnente corn as demais sançOes previstas
neste Contrato.
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DAsvEDAçOE5
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: E vedado a CONTRATADA caucionar Cu utilizar este
contrato para qualquer operação financeira, bern como:
13.1. Interromper a execução do objeto sob alegaçäo de inadimplemento por parte da SEJU,
salvo flOS casos previstos em Iei,
13.2. Subcontratar C todo ou parte do objeto, ensejando tal ato em sançôes administrativas e
rescisão previstas neste Contrato.

DA ?UBLICAcO
CLAUSULA DECIMA QUARTA: A eficácia deste contrato decorrera da publicaçao de seu
extrato no Orgão de comunicação oficial do Poder Executivo do Estado do Paraná.

DO FORO
CLAUSULA DECIMA QUINTA: As partes elegem a foro da Comarca de Curitiba para dirimir
quaisquer duvidas ou litigios eventualmente emergentes deste contrato.

E, por estarem assirn ajustadas, firmam as partes o presente Contrato em 02 (dues) vias de
igual tear e pam urn so efeito, na presença des testemunhaüabaixo.

ti

Secretaria de Estado iania e Direitos Humanos

Empresa Comercial Cronus Ltda

TES TEMUNHA S. TES TEMUNHAS:
Nome: Stepha}i Gerlach Name:
CPF: SEJU/CPL CPF:

R.G.: 9.040.150-5
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