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Zfl SECRETARIA DE ESTADO DA JusTIcA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL - GAS

PARANA PROTOCOLO N° 11.656.320-7 PREGAO PRESENCIAL N.° 10512012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N’ 01612013

Contrato de fornecimento de matéria prima (aviamentos)
para confeccão de uniformes, conforme o especificado
na proposta, obedecidos Os quantitativos e preços au
especificados, que entre si celebram a SECRETARIA
DE ESTADO DA JusTlçA, CIDADANIA E
DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO PARANA -

SEJU e a Empresa ERBE TEXTIL LTDA.

A SECRETARIA DE ESTADO DA JusTIçA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO
ESTADO DO PARANA — SEJU, corn sede em Curitiba / PR, na Rua Jacy Loureiro de Campos,
s/n, 2° andar, Centro Civico, CNPJ no 40.245.920/0001-94, a seguir denorninada apenas SEJU,
neste ato representada por sua titular, MARIA TEREZA UILLE GOMES, RG 3.028.650-2 e
CPF 535.731.619-87, e a empresa ERBE TEXTIL LTDA, corn endereço Rua Carlos
Essenfelder, 3869, Bairro Boqueirâo, Curitiba, PR, CEP 81.730-060, CNPJ no.
12.679.807/0001-81 Inscrição estadual 94.545.573-77, e-rnail: erbetextil@yahoo.corn.br,
contato: (41) 3286-1991! 3286-8755, a seguir denorninada CONTRATADA, representada par
sua SOcia Adrninistradora, Sra VANESSA ERBE, CPF n°. 041.954.769-09, RG 6.135.324-0
SSP/PR, celebram o presente Contrato, decorrente do protocolo no 11.656.320-7 — licitaçao
n°. 105112- Pregao Presencial, sujeitando-se as partes a Lei Federal n°. 10.520/2002, e Lei
Estadual n° 15.608/07, e suas alteraçOes posteriores, corn aplicação subsidiária da Lei Federal
n°. 8.666/93, alern das demais disposiçOes legais aplicáveis e as cláusulas deste.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA: 0 objeto do presente contrato é para o fornecimento de rnatéria prima
(aviarnentos) para confecçao de uniformes, nos termos especificados no Terrno de Referencia,
bem coma na proposta da CONTRATADA, partes integrantes e inseparáveis deste
instrumento.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FuscALIzAçAo

CLAUSULA SEGUNDA:
Observado a disposto no art. 67 da Lei Federal n°. 8.666/93, a acompanharnento e fiscalizaçao
dos serviços ou fornecimento objeto deste contrato serâo realizados pela Cornissão de
Recebimento e Fiscalizaçao designada pela Portaria n° 325/2012 - DEPEN.
2.1. 0 acornpanharnento e fiscalizagão deste Contrato pela SEJU näo excluem nem reduzem a
responsabilidade da CONTRATADA pelo cumprimento das obrigaçöes decorrentes deste
instrumento.

DAS OBRIGAçOES DAS PARTES

CLAUSULA TERCEIRA: Constituern obrigaçöes:
3.1. Da SEJU:
3.1.1. Efetuar o pagarnento nos terrnos especificados neste Contrato.
3.1.2. Definir a quantidade de rnateriais a serem entregues, a prazo e o local da entrega.
3.1.3. Notificar a CONTRATADA quanta a irregularidade observada na execução do Contrato,
fixando-lhe prazo para corrigi-la, sendo que a reincidencia acarretará as sançOys previstas
neste Termo, /

3.1.4. Rejeitar a fornecimento efetivado em desacordo corn a previsto neste Contrato, ou em
desconformidade corn as norrnas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.
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3.1.5. Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso dos funcionários da
CONTRATADA ao local de entrega dos materials, desde que devidamente identificados porcia ch a.
3.2. Da CONTRATADA:
3.2.1. Cumprir fielmente a contrato, de modo que Os materials sejam fornecidos de acordo corn
as exigências estabelecidas, ressalvado a SEJU a direito de, a qualquer tempo e sempre que
julgar necessário, proceder a análise dos materials fornecidos, ficando o anus decorrente desta
análise a cargo exciusivo da CONTRATADA.
3.2.2. Fornecer os materials obedecendo as quantidades requisitadas, horários, prazos e locals
estabelecidos para a entrega.
3.2.3. Proceder a substituiçao dos materials considerados mprôpilos para o uso.
3.2.4. Aceitar, mediante solicitação da SEJU, que se procedarn a mudanças nos thus e horários
de entrega de materials, sempre que houver necessidade.
3.2.5. Manter estoque minimo na quantidade necessária para assegurar a continuidade dofornecimento.
3.2.6. Facilitar, se solicitado, o acesso de servidor da SEJU as suas dependências para efeitode fiscalizaçâo e controle de qualidade dos materials objeto deste Contrato.
3.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigaçöes e encargos decorrentes das relaçoes detrabalho corn os profissionais eventualmente contratados para a execução deste Contrato,previstos na legislaçäo pátria vigente, sejam de ãmbito trabaihista, previdenciário, social,securitãrios, bern corno taxas, impostos, frete/carreto, embalagens e quaisquer outros queincidarn ou venharn a incidir sobre o fornecimento ora contratado.
3.2.8. Indenizar a SEJU por todo e qualquer dano decorrente da execução do presenteContrato. por culpa ou dab de seus empregados ou prepostos.
3.2.8.1. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem a SEJU o direito deretenção sobre o pagarnento devido a CONTRATADA.
3.2.9. Cumprir a disposto no inciso V do art.27, da Lel Federal n°. 8.666/93.
3.2.10. Manter, durante a execuçào do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçOesassumidas, todas as condigOes de habilitaçao e qualiticação exigidas na contratação, devendocomunicar a SEJU, imediatamente, qualquer alteraçao que possa comprameter a execução docontrato.
3.2.11. Indicar representante da empresa, responsavel pela gestão do contrato, informandoendereço, telefone, fax e email.

DA ENTREGA

CLAIJSULA QUARTA: A entrega será Unica em ate 3D (trinta) dias a partir da Ordernde Fornecimento.
4.1. Os materlais deverao ser entregues na Av. das Palmeiras, s/n0, Piraquara —Paraná, Fone: (41) 3313.3801/ 3589-8600, em dias Uteis, dentro do horário comercial.4.2. Fornecer os materials corn prazo de validade rninima de 12 (doze) meses,contados a partir da data da entrega do material. Para materials corn prazo de validadeigual ou inferior a 1 (um) ano, por ocasião da entrega o prazo ainda vigente devecorresponder a, no minirno, 90%.
4.3. Os materials deverao ser acondicionados em embalagens plásticas, com etiquetade identificaçao conterido: descrição do produto, n° de lote, n° partida e medida.

DO RECEBIMENTO PROVISÔRIO E DEFINITIVO

CLAUSULA QUINTA: Executado o contrato, 0 seu objeto será recebido na forma prevista noart. 73, inciso II da Lej Federal n°. 8.666/93.
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5.1. 0 recebimento provisOrio e o definitivo dos rnateriais não exclui a responsabilidade civil aeles relativa, nem a etico-profissional, pela sua perfeita execucão e dar-se-ã, o provisório, sosatisfeitas as seguintes condicOes:
a) de acordo corn as especificacâes apresentadas;
b) nas quantidades estipuladas pela SEJU;
c) devidamente embalado, quando for o caso (sern violaçào e deforrnação), acondicionado aidentificado nas embalagens originais lacradas;
d) nos prazos e horários de entrega informados pela SEJU.
5.1.1. 0 material em evidente desconformidade corn as especificaçâes exigidas serã recusadono sf0 da entrega, sob total responsabilidade cia CONTRATADA, quo devera providenciar suareposição em ate 02 (dois) dias âteis.
5.2. 0 recebimento definitivo dos materlais dar-se-a:
a) após a verificação fisica para constatar a sua integridade;
b) spas a verificação cia conformidade corn as quantidades e especificacOes constantes desteContrato.
5.3. Satisfeitas as exigências acima, será Iavrado Termo do Recebirnento Definitivo.5.4. Se as concliçOes do recebimento forem insatisfatorias, será lavrado Termo do Recusa, noqual se consignarâo as desconformidades, devendo o material rejeitado ser substituido noprazo de 02 (dois) dias Uteis, quando serão realizadas novamente as verificaçâes acirnareferidas.
5.4.1 Caso a substituição nao ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADAincorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicaçâo das sançOes previstas neste Contrato.
DO PRAZO

CLAUSULA SEXTA: Será de 06 (seis) meses o prazo
contados a partir da data do assinatura.

DO VALOR

do vigéncia do presente Contrato,

CLAUSULA SETIMA: Dá-se a este Contrato o valor do R$ 5.315,00 (cirtco mu trezentos equinze reais), conforme a seguinte discriminaçao:
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PA RAN A

LOTE I

VALOR VALORtern Descnção QTDE UNI Marca
UNITARIO TOTAL

Aguiha de máquina reta in-
1 dustrial convencional ii’ 200 peça FOX 0,46 92,0070x10, cabo fino

Agulha p1 rnáquina over-
2 lock industrial convencio- 100 peça FOX 0,57 57,00naln° 70x10 cabo fino

Agulha p1 rnáquina galonei
3 ra Reta industrial (ponta 100 peça FOX 0,57 57,00curta) n° 70x1 0 cabo fino

OIeo lubrificante pars ma
quina de costura TIPO:
Multiuso. FORMULADO:
Oleos minerais, CARAC- 50 litro PAULISTA 12,80 640,00
TERISTICAS ADICIONAIS:
Sen aditivo
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Giz colorido pare marcar 50 peça AGUIA 0,67 33,50
tecido

6 Fita métrica de 150MM 20 peça BUTTERFLY 2,27 45,40

Fio Poliester Branco pare
7 rnãquina Costura Reta In- 50 cone 5000 m RESISTENTE 5,73 286,50

dustrial

Fio de polièster Preto pam
8 máquina Costura Reta In- 50 cone 5000 m RESISTENTE 5,73 286,50

dustrial

Fio de poliester Cinza pare
9 mquina Costura Reta Ins- 50 cone 5000 m RESISTENTE 5,73 286,50

dustrial

Fio poliéster Branco para 50 cone 5000 rn RESISTENTE 8,70 435,0010 máquina costura overlok

Preto pare 50 cone 500Cr RESISTENTE 11,97 598,50
Oquina costura overlok

12 Fio Poliester Cinza pare 50 cone 500 Cr RESISTENTE 11,97 598,50
mOquina Costura Overlok

Botäo resina para vestuãrio
corn no minimo 1,8 cm e

13 méximo 2,2cm de 9.700 un GUAIRA 0,06 582,00
Diametro, transparente, 4
fu ro s

Velcro Importado na cor

14 preta, largura de 15mm
10 Rob 25 mt IMPORTADO 12,86 128,60

100% poliester (machoe
femea)

15
Elastico pare roupa Branco

200 Rob 25 mt ZANOTTI 5,94 1.188,0030 mm

/1
VALOR TOTAL LOTE I ‘ R$ 5.315,00

/ $
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7.1. As despesas acima correrão a conta da Dotaçao Orçarnentária 4903.14421034.183 —

Gestão do Sistema Penitenciário, Natureza da Desposa 3390.3029 — Vestuário, Tocidos e
Aviamentos, Fonte de Recursos: 100— Tesouro do Estado.
7.2. Os precos unitários e totais são os mesmos constantes da proposta apresentada pela
CONTRATADA.
7.3. Já estão incluidas no preço total todas as despesas de frete, embalagens, impostos,
transporte, mao de obra e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprirnento das
obrigacOes deste Contrato.
7.4. Os preços estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis durante a sua vigéncia.

DAS C0NDIcOES DE PAGAMENTO

CLAUSULA QITAVA: A CONTRATADA apresentará ao Grupo Auxiliar Administrativo — GM,
do Departamento Penitenciário do Paraná, a Nota Fiscal relativa ao fornecimento ocorrido,
contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus elementos caracteristicos
como identificação do item, especificaçao, quantidade e preços unitário e total, acompanhada
dos originais das Certidoes de Regularidade junto ao INSS, FGTS e Certidão Conjunta do
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União junto a Receita Federal do
Brash (válidas e regulares).
8.1. A SEJU, identificando qualquer divergencia na Nota Fiscal, devolve-la-a a CONTRATADA
para a devida regularizaçao, sendo que o prazo estipulado no subitem 8.3 será contado a partir
da sua reapresentação corn as devidas correçöes ou esclarecimentos.
8.2. 0 valor da Nota Fiscal serã o resultante da soma dos preços constantes nas notas fiscais
de fornecirnento, conferidas e assinadas per servidores da SEJU.
8.3. 0 pagamento será depositado na conta baricária da CONTRATADA ate o 15° (décimo
quinto) dia Otil apOs a emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou o ateste no verso da
Nota Fiscal, pelo ôrgão encarregado do pagamento no ambito do DEPEN/SEJU.
8.4. A SEJU se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos da
CONTRATADA, inclusive os relacionados corn multas, danos e prejuizos contra terceiros.
8.5. 0 pagarnento referente a cads rernessa dos materlais ficara condicionado a entrega da
totalidade do pedido, sendo que somente serão pagos aqueles efetivamente fornecidos e de
acordo corn as especificaçâes que integram este Contrato.
8.6. A devolução da fatura não aprovada pela SEJU em nenhuma hipOtese servirá de pretexto
para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos materiais.
8.7. Nenhurn pagamento será efetuado estando pendente de liquidaçao qualquer obrigação da
CONTRATADA, sem que isso implique alteração do preço proposto, correção monetária,
compensação financeira ou interrupçao no fornecimento dos materiais.
8.8. Nos casos do eventuais atrasos do pagamento, desde quo a CONTRATADA não tenha
concorrido do alguma forma para tanto, fica convencionado que as encargos rnoratOrios
devidos pela SEJU, entre a ültima data prevista pars pagamento e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, serão pagos mediante solicitação da CONTRATADA, e calculados,
pro rata tempore”, por meio da aplicaçao da seguinte formula:

EM = I x N x VP
Na qual:
EM = Encargos moratórios;
N = Numero do dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

= indice de compensação financeira = 0,0001 6438, assim apurado: \‘\ \\= i1365 onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. /

DA ALTERAçAO
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CLAUSULA NONA: Este contrato poderà ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei
Federal no. 8.666/93, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condiçoes
contratuais, as acréscimos e supressOes do objeto, observado o limite previsto em Lei, sem
que 1550 implique aumento do preço proposto.

DA HIPÔTESE DE ALTERAçA0 DAS coNolcOEs DE HARILITAcA0 JURIDICA

CLAUSULA DECIMA: Na hipOtese de alteraçao das condiçOes de habilitaçao juridica da
CONTRATADA, mediante fusâo, cisão, incorporaçào ou associaçäo corn autrem, a SEJU se
reserva a direito de rescindir o Contrato ou continuar sua execugão corn empresa resuttante da
alteração social.
10.1. Em casa de cisâo, a SEJU poderã rescindir o Contrata au continuar sua execuçäo pela
empresa que, dentre as que surgidas da cisão, melhor atenda as condiçaes iniciais do
habilitaçáo em relação ao praza restante do Contrato.
10.2. Em qualquer dessas hipOteses, deverá ser formalmente camunicada a acorréncia a
SEJU, corn a documentacão comprobatOria da alteracão, devidarnente registrada.
10.2.1. A não apresentacâo do comprovante em ate 05 (cinco) dias Uteis apes 0 registro da
alteração social ocorrida, irnplicará na aplicacão cia sanção de advertOncia e, persistindo a
situação, poderá ser rescindido o Contrato por culpa da CONTRATADA, com a aplicaçao da
rnulta e das demais sancOes previstas em si nessa hipOtese.

DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: 0 presente Cantrato poderá ser rescindida nas hipoteses
previstas no art. 78 e seguintes da Lei no. 6.866/93, bern como:
a) Por ato unilateral e escrita da SEJU, independente de aviso, interpelacâo au notificaçâo
judicial.
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
c) Por incapacidade, desaparelhamento ou inidoneidade revelados pela CONTRATADA
durante a execuçãa do Cantrato.
11.1. No caso de rescisãa unilateral, a SEJU näo indenizará a CONTRATADA, salvo pelo
farnecirnento jà realizado ate o momento da rescisão.

DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a
arnpla defesa, a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes sançöes:
a) adverténcia, por escrito, informando a CONTRATADA sobre o descumprimento de quaisquer
obrigaçOes assumidas e a determinação da adoçãa das necessárias medidas de correçâo;
b) inulta, observadas os seguintes lirnites:
b.1) ate 0,3% (três décirnos par cento) por dia, ate o décimo quinto dia de atraso, sobre o valor
do faturarnento mensal, em caso do atraso na execuçäo do abjeto, ou pela inexecuçâo parcial
da abrigacào assumida, lirnitada a incidëncia a 15 (quinze) dias. Apôs o décimo quinto dia e a
critério da Adrninistração, no caso do execução com atraso, podera ocorrer a nâo-aceitação do
abjeto, de forma a canfigurar, nessa hipatese, inexecuçüo total da obrigaçao assumida, sern
prejuIzo da rescisãa unilateral da avença.
b.2) ate 10% (dez por cento) sobre a 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) sabre o valor contratado, em caso de inexecujo total da
obrigaçâa assumida, bern coma na hipôtese de rescisão do contrato, prevista,r(o inciso I do
artigo 79 da Lei Federal n°.8.666/93.
c) suspensàa temporária de participar em licitaçâes pramovidas pela SEJU e impedimento de
cantratar corn a Administraçao Püblica Estadual, nos termas da Lei n°. 15.608/07 e demais
disposigoes correlatas;
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d) declaração 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 das multas aplicadas deverá ser recolhido pela CONTRATADA, no prazo de 5
(cinco) dias a contar da data da notificaçâo da sancâo, sob pena de ser descontado do
pagamento eventualrnente devido pela Administração, ou cobrado na forma da Lei.
12.2. A pena de multa poderá ser aphcada cumulativarnente corn as demais sançOes previstas
neste Contrato.

DAS vEnAçOEs

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: E vedado a CONTRATADA caucionar ou utilizar este
contrato para qualquer operação financeira, bern corno:
13.1. Interromper a execução do objeto sob alegagão de inadimplemento por pane da SEJU,
salvo nos casos previstos em lei.
13.2. Subcoritratar o todo ou parte do objeto, ensejando tal ato em sançOes administrativas e
rescisão previstas neste Contrato.

DA PuBLIcAçA0

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A eflcácia deste contrato decorrerá da publicaçao de
extrato no órgão de comunicação oticial do Poder Executivo do Estado do Paraná.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA QUINTA: As partes elegern o foro da Comarca de Curitiba para dirimir
quaisquer dUvidas ou htigios eventualrnente emergentes deste contrato.

2, por estarem assim ajustadas, firmam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e para urn so efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Curitiba. c22_de Cr’’O’-(_f de 2013.

IMARIA TEEZA UILLEqØME
Secretaria de Estado daJustiça, Cidactnia &beitos Humanos

,A

VANESSAES
‘(.‘<‘
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/
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TEST EM UN HAS — —

Nome: ‘CCNC c:)_ L/

CPF: Marta Renno Cunha
GAS/S EJ1J

Nome: 3o’sc ;cA%3t€
CPF:

cits(s-c3i)
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