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Contrato de tornecimento de matéria prima (aviamentos)para confecçâo de urtiformes, conforme 0 especificado4I-4 F: i-ia proposta, obedecidos os quantitativos e preços eliespecificados, que entre si celebram a SECRETARIADE ESTADO DA JUST(cA, CIDADANIA E

Q ‘4? .bhO Rsku

DIREITOS 1-IUMANOS DO ESTADO DO PARANA —SEJU e a Empresa LUIZ MINIOLI NETTO EPP.

A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIçA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DOESTADO DO PARANA — SEJU, corn cede em Curitiba I PR, na Rue .iacy Loureiro de Carnpos,s/n, 2° andar. Centro Civico, CNPJ no 40.245.920/0001 -94, a seguir denominada apenas SEJU,neste ato representada por sua titular, MARIA TEREZA UILLE GOMES, RG 3.028.650-2 eCPF 535.731.619-87, e a empresa LUIZ MINIOLI NETTO - EPP, corn endereço Rue BrunoLobo, no. 737, Bairro Alto, Curitiba, PR, CEP 82.820-140, CNPJ no. 14.221.429)0001-13,Inscriçâo estadual 90.570588-19, e-mail: flpjtatudo©ymail.com , contato: (41) 3203-5282, aseguir denorninada CONTRATADA, representada por seu Proprietarlo, Sr. LUIZ MINIOLINETTO, CPF no. 005.498.189-10, RG 6.801.496-4 SSP/PR, celebram 0 presente Contrato,decorrente do protocolo no 11.656.320-7 — licitaçäo no. 10512012- Pregäo Presencial,sujeitando-se as partes a Lel Federal n°. 10.520/2002, e Lei Estadual no 15.608/07, e suesalteraçOes posteriores, corn aplicaçáo subsidiária da Lei Federal n°. 8.666193, além des dernaisdisposiçOes legais aplicãveis e as cláusulas deste.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA: 0 objeto do presente contrato é pare o fornecirnento de rnatéria prima(aviamentos) pare confecçâo de uniformes, nos termos especificados no Termo lie Referencia,bern corno na proposta da CONTRATADA, partes integrantes e inseparáveis desteinstruniento.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FI5cALIzAcA0

CLAUSULA SEGUNDA:
Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal n°. 8.666/93, o acompanharnento e fiscalizaçãodos serviços ou fornecirnento objeto deste contrato serâo realizados pela Comissão deRecebimento e Fiscalizaçao designada pela Portaria n° 325/2012 - DEPEN.2.1.0 acompanharnento e fiscalizaçao deste Contrato pela SEJU nâo excluern nem reduzern aresponsabilidade da CONTRATADA palo cumprirnento des obrigacoes decorrentes desteinstrumento.

DAS OBRIGAçOES DAS PARTES

CLAUSULA TERCEIRA: Canstituem obrigacOes:3.1. Da SEJU:
3.1.1. Efetuar o pagarnento nos termos especificados neste Contrato.3.1.2. Definir a quantidede de rnateriais a serern entregues, o prazo e o local da entrega.31.3. Notificar a CONTRATADA quanto a irregularidade observada na execuçào do Contrato,fixando-Ihe prazo para corrigi-la, sendo que a reincidencia acarretará as sançOes previstasneste Termo.
3.1.4. Rejeitar o fornecimento efetivado ern desacordo corn o previsto neste Contrato, ou emdesconforrnidade corn as normas legais ou tècnicas pertinentes ao seu objeto.
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3.1.5. Assegurar, respeitadas as normas internas, a acesso dos funcionários daCONTRATADA ao local de entrega dos materials, desde qua devidarnente identlficadas parcrachá.
3.2. Da CONTRATADA:
3.2.1. Cumprir fielmente a contrato, de modo que as materials sejam fornecidas de acordo cornas exigéncias estabelecidas, ressalvado a SEJU a direita de, a qualquer tempo e sempre queulgar necessaria, proceder a aná(ise dos materials fomecidos, ficando a Onus decorrente destaanálise a cargo exciusivo da CONTRATADA.3.2.2. Fornecer as materials obedecendo as quantidades requisitadas, horarios, prazos e locaisestabelecidos para a entrega.
3.2.3. Proceder a substituiçãa dos materiais considerados imprOprios para a usa.3.2.4. Aceitar, mediante solicitaçáo da SEJU, que se procedam a mudanças nos dias e horãriosde entrega de materials, sempre que houver necessidade.3.2.5. Manter estoque minima na quantidade necessária para assegurar a continuidade dofornecimento.
3.a6. Facilitar, se solicitado, a acesso de servidor da SEJU as suas dependencias para efeitode fiscalizacao e controle de qualidade dos materials objeto deste Contrato.3.2.7. Responsabilizar-se par todas as obrigacOes e encargos decorrentes das relaçOes detrabalho cam as profissianais eventualmente caritratados para a execução deste Contrato,previstos na legislação pátria vigente, sejarn de ámbito trabaihista, previdenciário, social,securitarios, bern coma taxas, impostas, frete/carreto, ernbalagens e quaisquer outros quaincidam ou venham a incidir sabre a farnecimenta ora cantratado.3.2.8. Indenizar a SEJU par todo e qualquer dano decorrente da execuçâo do presenteContrata. par culpa ou dale de seus ernpregados ou prepostos.3.2.8.1. Pars garantia do ressarcirnento do dana, total ou parcial, tern a SEJU a direito deretençao sabre a pagamento devido a CONTRATADA.3.2.9. Cumprir a disposta no inciso V do art.27, da Lei Federal n°. 8.666/93.3.2.10. Manter, durante a execuçáa da contrata, em campatibilidade corn as obrigaçOesassumidas, tadas as condiçOes de habilitaçao e qualificaçáa exigidas na contrataçäa, devendocomunicar a SEJU, imediatamente, qualquer alteracãa que passe camprameter a execuçáo docontrato.

3.2.11. Indicar representante da empresa, respansavel pela gestão do contrato, infarmandoendereço, telefone, fax a email.

DA ENTREGA

CLAUSULA QUARTA: A entrega será ünica em ate 30 (trinta) dias a partir da Ordernde Farnecimento.
4.1. Os materials deverao ser entregues na Av. des Palmeiras, s/n0, Piraquara —
Paraná, Fone: (41) 331 3.3801/ 3589-8600, em dias Uteis, dentro do horário comercial.42. Fornecer os materiais corn prazo de vahdade minima de 12 (doze) meses,contados a partir da data da entrega do material. Para materials corn prazo de validadeigual ou interior a I (um) arm, par ocasiâo cia entrega a prazo ainda vigente devecorresponder a, no minima, 90%.
4.3. Os materlais deverâo ser acondicionados em embalagens plasticas, corn etiquetacia identificacâa contendo: descriçäo do produta, n° de (ate, n° partida e medida.

00 RECEBIMENTO PROVISÔRIO E DEFINITIVO

CLAUSULA QUINTA: Executado 0 contrato, a seu objeto será recebido na forma prevista noart. 73, incisa II da Lei Federal n°. 8.666/93. //
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5.1. 0 recebimento provisório e o definitivo dos materiais não exclui a responsabilidade civil aeles relativa, nern a ético-profissional, pela sua perfeita execuçào e dar-se-à, a provisOrio, sesatisfeitas as seguintes condiçOes:
a) de acordo corn as especificaçOes apresentadas;b) nas quantidades estipuladas pela SEJU;c) devidarnente embalado, quando for o caso (sern violação e deformaçâo), acondicionado eidentificado nas ernbalagens originais lacradas;d) nos prazos € horários de entrega informados pela SEJU.5.1.1. 0 material em evidente desconformidade corn as especilicacOes exigidas serà recusadono ato da entrega, sob total responsabilidade cia CONTRATADA, que devera providenciar suereposição em ate 02 (dos) cuss 3teis.

5.2. 0 recebirnerito definitivo dos materials dar-se-á:a) apôs a verif’icaçâo fisica para constatar a sua integridade;b) apôs a verificaçâo da conformidade corn as quantidades e especificaçOes constantes desteContrato.
5.3. Satisfeitas as exigências acima, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo.5.4. Se as condiçOes de recebirnento forern insatisfatOrias, será Iavrado Termo de Recusa, noqual se consignaráo as desconformidades, devendo a material rejeitado ser substituido noprazo de 02 (dais) dies Uteis, quando serão realizadas novamente as verificacOes acimareferidas.
5.4.1 Caso a substituiçáo não ocorra no prazo deterrninado, estará a CONTRATADAincorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicaçáo das sançOes previstas neste Contrato.
DO PRAZO

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

DO VALOR

CLAUSULA SETIMA: Dã-se a este Contrato a valor de R$ 15.687,00 (quinze mu seiscentos eoitenta e sete reals), conforme a seguinte discriminação:

Lote 2

VALOR VALOR
Item Descr’ção QTDE IJNI Marca

UNITARo TOTAL
Zlper sintético separável, na car pre
ta corn largura total entre 24 a 25mm
sendo que a espiral deverã ser em

600 ZR 0,58 348,00
naylon e ter entre 3,85 e 4,00 MM, a
cadarço devera ser cm 100% poliés
ter cam 45 CM de comprimerito

Ziper sintética separavel na cor pretacam largura total entre 24 a 25mm
sendo que a espiral deverá ser nay-

2.900 ZR 0,62 1.793,00

2
Ion e ter 3,85 e 4,00 mm a cadarço
deverá ser 100% poliester corn 55cm
de comprimento

4
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Ziper sintético separavel na car preta
corn largura total entre 24 e 25mm
sendo qua a espiral devera ser em

7.400 uni ZR 0,65 4.810,00
nylon e ter entre 3,85 e 4,00mm, a ca
darço devera ser 100% poliéster, corn
65cm de comprimento

Ziper sintAtico separavel, na car pm
ta corn largura total entre 24 e 25mm
sendo qua a espiral devera ser em

3.300 ZR 0,75 2.475,00
nylon a ter entre 3,85 a 4,00mm, o ca
darço devera ser em poliêster corn 80
cm de comprimento

Ziper metélica corn largura total de
30MM sendo que a espiral devera
ser

metal e ter entre 4,85 e 5,00mm
, 8,600 SANCRIS 0,65 5.590,00

a cadarço devera ser em 100% poll
ester na cor preta com 18 cm de
comprimento

Ziper metalico com largura total de
30mm sendo que a espiral devera

6 ser em metal a ter enlre 4,85 a 5,00
400 uni SANCRIS 0,65 260.00

mm a cadarço devera ser em 100%
poliester na car Cinza corn 1 Scm de
comprimenlo.

Ziper rnetalico corn largura total de 30
mm sendo que a espiral devera ser
em metal e ter entre 4,85 e5,00 mm o

700 uni CORRENTE 0.58 406,00
cadarça devera set em 100 Jo polies
tar na cot preta, cam 10cm de campri
mento

VALOR TOTAL LOTE II
R$ 15.687,00

7.1. As despesas acima correráo a conta cia Dotaçào Orçamentaria 4903.14421034.183 —Gestão do Sistena Penitenciario, Natureza da Despesa 3390.3029 — Vestuário, Tecidos eAviamentos, Fonts de Recursos: 100— Tesouro do Estado.7.2. Os preços unitãrios e totais 580 as mesmos constantes da proposta apresentada pelaCDNTRATADA.
7.3. Ja estào incluidas no preço total todas as despesas de frets, ernbalagens, irnpostos,transporte, mao de obra e demais encargos indispensãveis so perfeito cumprimento dasobrigacOes deste Contrato.
7.4. Os preços estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustàveis durante a sua vigència.
DAS coNoIcoEs DE PAGAMENTO

CLAUSULA OITAVA: A CONTRATADA apresentará ao Grupo Auxihar Administrativo — GAA,do Departamento Penitenciario do ParanO, a Nota Fiscal relativa so fornecimento ocorrido,
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contendo discriminação clara e precisa do objoto coritratado 0 5€US elementos caracteristicoscoma idontificacao do item, especificaçáo, quantidade o progos unitário e total. acompanhadados originais das Certidoos do Regularidade junta ao INSS, FOTS e Certidao Conjunta doDébitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao junta a Recoita Federal doBrasH (válidas e regulares).
8.1. A SEJU, identificando qualquer divergéncia na Nota Fiscal, devolve-la-a a CONTRATADApara a devida regu(arizacao, sendo quo a prazo estipulado no subitern 8.3 será contado a partirda sua reapresentação cam as devidas correçOes ou esclarecimentos.8.2. 0 valor da Nota Fiscal sore a resultante da coma dos precos constantes nas notas fiscaisdo fornecimento, conferidas e assinadas par servidores da SEJU.8.3. 0 pagamento será depositado na conta bancéria da CONTRATADA ate a 15° (decimoquinto) dia Util apôs a emissão do Termo do Recebimento Definitivo ou o ateste no verso daNota Fiscal, polo ôrgäo encarregado do pagamento no âmbito do DEPEN/SEJU.8.4. A SEJU so reserva o direito do descontar do pagarnento as eventuais débitos daCONTRATADA. inclusive as relacionados corn rnultas, danos € prejuizos contra terceiros.8.5. 0 pagamento referente a cada remessa dos materials ficará condicionado a entrega datotalidade do pedido, sendo que somente serão pagos aqueles efetivamente fornecidos e doacordo cam as especificacôes que integram este Contrato.8.6. A devolução da fatura náo aprovada pela SEJU em nenhurna hipotese servirá do pretextopara quo a CONTRATADA suspenda a fornecimento dos materials.8.7. Nenhum pagarnento sore efetuado estando pendente de liquidaçao qualquer obrigaçäo daCONTRATADA, sem quo isso implique alteracão do preço proposto, correção rnonetãria,compensacào financeira ou interrupçáo no fornecimento dos rnateriais.8.8. Nos casos de eventuais atrasos do pagamento, desde quo a C0NTRATADA não tenhaconcorrido de alguma forrna pars tanto, fica convencionado quo os oncargos moratOriosdevidos pela SEAl, entre a Oltima data prevista para pagamonto o a corrospondente ao ofetivoadimplemento da parcola seräo pagos rnedianto solicitaçâo da CONTRATADA, e calculados,pro rata tempore”, par meio da aplicaçäo da seguinto formula:

EM = I x N x VPNa qua):
EM = Encargos rnoratOrios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;VP = Valor da parcela em atraso;

= indice do compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:= 11365 onde I = taxa percontual anual no valor de 6%.
DA ALTERAcA0

CLAUSULA NONA: Esto contrato poderá sor alterado nas hipOteses provistas no art. 65 da LeiFederal n°. 8.666/93. ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condicOescontratuais, as acréscimos o supressOes do objoto, obsorvado o limite previsto em Loi, somquo isso impliquo aumonto do proço proposto.
DA HIPOTESE DE ALTERAçA0 DAS C0N0IcOEs DE HABILITAcAO JLJRIDICA
CLAUSULA DECIMA: Na hipOtese do alteraçao das condiçOos de habilitagào juridica daCONTRATADA, mediante fusäo, cisáo, incorporaçào ou associaçào corn outrorn, a SEJU soreserve 0 direito de rescindir o Contrato cu continuar sua oxecuçäo corn ompresa resultante daalteracão social.
10.1. Em caso de cisão, a SEJU podera roscindir o Contrato ou continuar sua exenicão pelaompresa quo, dentre as qua surgidas da cisâo, melhor atonda as condiçOo’s ihiciais do \N\\
habilitacao em relaçao ao prazo restante do Contrato.
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10.2. Em qualquer dessas hipOteses, deverá ser formalmente comunicada a ocorréncia éSEJU, corn a docurnentaçao comprobatoria da alteraçào, devidarnente registrada.10.2.1. A nâo apresentaçao do comprovante em ate 05 (cinco) dies Uteis apôs o registro daalteração social ocorrida, implicará na aplicaçáo da sangäo de adverténcia a, persistindo asituaçao, poderà ser rescindido o Contrato por culpa da CONTRATADA, corn a aplicaçào damulta e des dernais sançOes previstas em Iei nessa hipOtese.

DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: 0 presente Contrato poderá ser rescindido nas hipotesesprevistas no art. 78 e seguintes da Lei n°. 8.666/93, bern corno:a) Por ato unilateral a escrito da SEJU, independente de aviso, interpelaçào ou notiticaçàojudicial.
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo.c) Por incapacidade, desapareiharnento ou inidoneidade revelados pela CONTRATADAdurante a execução do Contrato.11.1. No caso de rescisâo unilateral, a SEJU não indenizara a CONTRATADA, salvo palofornecirnento là realizado ate o momento da rescisäo.

DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Pela inexecuçäo total ou parcial do contrato, garantida aampla defesa, a C0NTRATADA ficará sujeita as seguintes sançOes:a) adverténcia, por escrito, informando a CONTRATADA sobre o descumprirnento de quaisquerobrigaçoes assumidas a a deterrninação da adoção das necessárias medidas de correçâo;b) multa, observados os seguintes limites:b.1) ate 0,3% (trés décirnos por cento) por die, ate o décirno quinto dia de atraso, sobre o valordo faturarnento mensal, em caso de atraso na execução do objeto, ou pela inexecução parcialda obrigaçào assumida, lirnitada a incidencia a 15 (quinze) dies. ApOs 0 décirno quinto die e acritério da Administração, no caso de execução corn atraso, podera ocorrer a não-aceitaçâo doobjeto, de forma a configurar, nessa hipátese, inexecuçâo total da obrigaçáo assurnida, samprejuizo 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 hipôteses previstas na alinea b.1.b.3) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecuçâo total daobrigaçào assumida, bern como na hipOtese de rescisão do contrato, prevista no inciso I doartigo 79 da Lei Federal n°.8.666193.c) suspenso ternporária de participar em licitaçOes promovidas pela SEJU e impedimento decontratar corn a Administraçáo PUblica Estadual, nos termos da Lei no. 15.608/07 e demaisdisposiçôes correlatas;
d) declaragáo de inidoneidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 ada Lei Estadual fl.0 15.608/07.
12.1. 0 valor das multas aplicadas deverà ser recolhido pela CONTRATADA, no prazo de 5(cinco) dias a contar da data da notificaçao da sanção, sob pena de ser descontado dopagamento eventualrnente devido pela Adrninistração, ou cobrado na forma da Lei.12.2. A pena de multa poderà ser aplicada curnulativamente corn as demais sançOes previstasneste Contrato.

DAS VEDAçOES

CLAIJSULA DECIMA TERCEIRA: E vedado a CONTRATADA caucionar ou utitiz& estecontrato para qualquer operaçäo financeira, bern coma13.1. Interrornper a execução do objeto sob alegacão de inadimplemento por parte da SEJU,salvo nos casos previstos em lei.
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13.2. Subcontratar 0 todo ow parte do objeto, ensejando tal ato em sançOes administrativasrescisáo previstas neste Contrato.

DA PUBUcAçA0

CLAUSLILA DECIMA QUARTA: A eficácia deste contrato decorrerá da publicacao deextrato no Orgão de comunicaçáo oficial do Poder Executivo do Estado do Parariã,

DO FORO

CLAUSULA DECIMA QUINTA: As pahes elegern o foro da Cornarca de Curitiba para dirimirquaisquer dUvidas ow litigios eventualmente emergentes deste contrato.
E, por estarern assim ajustadas, firrnam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vies deigual teor e pars urn so efeito, na presença das testernunhas abaixo.

Curitiba, .22_ de de 2013.

MARIA TEREZA UILLE GOMESSecretaria de Estado-da Justica, Cidadania epir.-ecsci4\%anos
Ge’

/ LUtZ MINIOLI NETTO
7 LUIZ MINIOLI NETTO EPP

LUIZ MINIOLI NETTO EPF
N c>— /EY C

CPF: Marta Renno Cunha
GAS/S EJU

Norne: oS \Jt CZt
CPF:

&‘rol S-
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