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SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIcA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL - GAS

PARANA PROTOCOLO N° 11.721.237-B PREGAO ELETRONICO N.°09912012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N a21/2o13

Contrato de fornecimento de água mineral
para as Unidades Penais de Cascavel e Foz
do lguacu, conforme especificado na
proposta, obedecidos Os quantitativos e
precos all especificados, que entre si
celebram a SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTIcA, CIDADANIA E DIREITOS
HUMANOS DO ESTADO DO PARANA -

SEJU e a Empresa SUELI A. BOURSCHEIDT
E CIA LTDA - ME.

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 n° 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 e CPF 535.731.619-87, e a empresa SUELI A
BOURSCHEIDT E CIA LTDA - ME, corn endereço Rua Santos Durnont, 1604, Centro,
Foz do lguaçu, PR, CEP 85851-040, CNPJ n°. 05.41 7.733/0001-40, Inscriçao Estadual

90.272.640-31, e-mail: casadasaguascElivemail.com.br, contato: (45) 3523-2323/

(45)3572-9072 a seguir denominada CONTRATADA, representada por sua Sócia

Administradora, Sra SUELI DE ALMEIDA BOURSCHEIDT, CPF no. 015.785.049-88,

RG 6.135.324-0 SSP/PR, celebram a presente Contrato, decorrente do protocolo no

11.721.237-8 — Licitação n°. 099112- Pregao Eletronico, sujeitando-se as partes a Lei

Federal n°. 10.520/2002, e Lei Estadual no 15.608/07. e suas alteraçOes posteriores,

corn aplicaçao subsidiãria da Lei Federal n°. 8.666/93, além das dernais disposiçOes

legais aplicáveis e as clausulas deste.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 00 CONTRATO

Contrataçao de empresa especializada para fornecimento de água rnineral para as

Unidades Penais do Interior, conforme especificado no Anexo I — EspecificaçOes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
A entrega do objeto serã parcelada. A ? (primeira) entrega serã ern ate 10 dias

contados da assinatura deste Contrato. As demais As demais entregas ocorrerão

mensairnente (combinar data e horario corn o Diretor do referido estabelecimento

penal).

CLAUSULA TERCEIRA -00 PREçO
A Contratante pagará a Contratada, pela aquisição do objeto o valor de R$ 31.198,20

(trinta e urn mu, cento e noventa e oito reais e vinte centavos), conforme a seguinte

discriminaçao:

LOTE 03 — Fornecimento de Agua Mineral para Penitenciarias localizadas na cidade de
Cascavel. (Relaçao dos endereços e quantidade no anexo Ill)
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SECRETAR A DE ESTeLD D - JSTIQA CIDADAN’A D RETOS HUMANOS
GRUPO ADKN:sTRATIvo SETORIAL - GAS

PARANA PROTOCOLO N° 11.721.237-S 7REGAO ELETRONICO N.°D9912012
WAO CONTRATO AC..STRAT!VO N 02112013

Valor Valor
Item Descrição do Produto MARCA UNID QTD Unit Tota’

água mineral corn gas, embafa-,
I gem descartável, fresco corn 5001 ITAIPU Und 1152 0,71 817,92

ml.
ãgua mineral scm gas, embaa-l

2 gem descartável. frasco corn 500 TA1PU Und 1 152 0,55 633,66
mL
aqua mineral sem gas, ernbaa- I

3 gem retornável, gaäo corn 20 i- TAIPU Und 1284 6,55 8.410,20
tros

TOTAL 9.861,72

LOTE 06— Fornecimento de Agua Mineral para Penitenciárias locaiizadas na cidade de
Foz do Iguagu. (Reiagao dos endereços a quantidade no anexo ill)

Descrição do Produto MARCA UN
QTD

Vaor V&or
Item D Unit Total

aqua minera com gas, emb&a-1
I gem descartável, frascc corn 500 iTAIPU Und 2592 ,34 3.473,28

ml.
água mineral scm gas. embala

2 gem descartävel, frasco corn 500 TAPU Und 2975 1,09 3.243,84
ml.
aqua mineral scm gas, embala:

3 gem retornávei, gaiäo corn 20 Ii- TAIPU Und 1596 9,16 14.630,00
tros

TOTAL 21.333,48

CLACJSULA QUARTA - DO REOSBIIbENTO
o Recebimento dc Objeto näo exciul a responsabilidade cvi! nem a ética profissional
pela perfeita execuçao do Ccntrato dent:o dos limites estaheecdos.

CLAUSULA QU\TA - coiv.mçOs )D PAGI.MENTO
o pagarnento será efetuado em ate 30 dias contados da entrega da Nota Fiscal no
GFS — Grupo Financeiro Setorial, devidamente certificada pela Unidade recebedora.

PARAGRAFO i1ERD - OTA flSCAL - A Contrataa scmenze poderé emczir
Nota Fisca a partir do phmeirc ala Offl do rnês subsequeme ao da prestaço dos
serviços, uma vez retIraa a No:a de brnpenho respective no DeoariamenjWhanceirc
da SEJU. (As notes fiscais de’eräc ser ermtidas em name za Secrera9a’de Estado da
Justice, Cidadania e Dir&tcs nurnanos,
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SECRETARJA DE ESTADC DA ..US19QA, CiDADANIA 2 DREFrOS HUMANCIS
S. ) C-RUPO ADrUMSTRATIVO SETORIAL - GAS

PARANA PROTOCOLO N° 91.721.237-8 PREGAC ELETRDNICC N.°399!2012
CONTRATO AZ..1.JSTRATWO * 021/2013

PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratada devera fazer constar na NOTA FISCAL o
numero da respectiva NOTA DE EMPENHO, agenda do Banco, onde o pagarnento
deverä ser credtado e a r.ürnero da Coma Corrente Sancaria.

PARAGRAFO TERCEIRO — A SEJU somente efetivarE c agamento devdo,
através de depósito em conta corente da Contratada, näc sendo quftados
dEbitos através tie Boletos BancàNos.

CLAUSULASEXTA - DOS RECURSOS
DotaçOes Orçarnentarias: 4903.14421034.183 — Gestao do Sistema Penitenciario
Natureza da Despesas 3390.3007—Generos de Alimentaçao, Fonte de Recurso 100

CLAUSULA SET!MA - DAS RESPDSABLIDADES

DA CONTRATAS!TE

Efetuar o pagamento nos termos especJicados neste Contrato.
Agendar o prazo e c ocal da entrega do objeto.
Notificar a CONTRATADA quarito a irregularidade observada na execugao do Contrato,
fixando-Ihe prazo para corrigi-a, senbo que a reincidéncia acarretará as sançOes
previstas neste Termo.
Rejeitar o serviçc executado em desacordo corn o previsto neste Contrato, ou em
desconformidade corn as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.
Assegurar, respeitadas as normas nternas de segurança, o acesso dos funcionãrios da
CONTRATADA ac !ocal de entrega dos objetos, desde que devdamente identificados
por crachá.

DA CONTRATADA

Cumprir flelrnente 3 contrato, de modo que os produtos sejam fornecidos de acordo
corn as exigCncias estabelecidas, ressalvado a SEJU o direito da, a qualquer tempo e
sempre qua julgar necessário, proceder a análise dos serviços e produtos fornecidos,

ficando 0 Onus decorrente desta analise a cargo exclusvo da CONTRATADA.

Entregar o objeto obedecendo as quantdades requisitadas, hcrEros, prazos e ocais
estabelecidos para a sua perfeita finaiidade.

Respeitar as IegsaçOes a dernais atos rormativcs federais, estaduais e rnunicipas.

Facilitar, se soIictado. 0 acesso de servdor da SEJU as suas dependencias para efeto

de fiscalizaçao e controle de quaUdade dos servcos objeto deste Contrato.
Responsabilizar-se por todas as cbhgaçoes e encargos decorrentes das relaçaes de
trabaiho corn os profissionais evertuaimente contratados para a execuçãc deste

Contrato, previstos na Iegslaçao pátria vigente, sejarn tie ãmbito trabalhista,

previdenciário, social, securitáhos, bern como taxas, impostos, frete/carreto,

ernbalagens e quaisquer outros que ncidarn ou venharn a ncidir sobre flmecimento

ora contratado. //

Indenizar a SE,jU por todc a qualcuer ciano decorrente da execuyão do presente
Contrato, por cu:pa CL dolo tie se.s empregados ou preposto&

?Egina 3/5

Pacidas:\:aLarus-RuJa\ LoLr2..o.:Lnx-as-2’Asda,—A!aD—CcrI,roC.i2c—cEPS’Uf5U-Q5—Cun,:hJ-PR

/‘



SECRETARA DE ESTADO DA JUSTIcA, CDADANIA 0RETCS HUMANOS
GRIJPC ADMNS7aRTIVO SETORIAL - GAS

PARANA PROTOCOLO N° 1i.721.23:’-s PREGAO ELETRONCD N.°099/2012
CONTRATD.C.... ..STRATVO N’ 021/2013

Para garantia do ressarcirnento do da’.c tota ou parciaL tern a SEJU a direito de
retençao sabre a pagamento devido a CCJNTRATADA.

Cumprir a disposo no inciso V do art27. da Lei Federat n°. 8.666/93.

Manter, durante a execuçao do contrato, em cornpatibhidaae corn as obrigaçOes
assumidas. todas as condiçoes de habLtacao e qualificacão exgdas na contratação,
devenda cornnioar a SEJU, :mecatarneme, qualquer &teração que possa
comprorneter a execução do contrato.

Indicar representante da empresa, responsáv& pela gestão do contrato, informando
endereço, telefoe. fax e email

Atender as normas pertinentes aos procedimentos cc segjrança das Unidades
Penitenciarias quarido da execuçäo cos seiiços

o reTazirnento cc traoahia mouvado por perdas, execuçoes ndevaas c/au
nadequadas qe oorver.:ura venharn a ocorrer nos serviços executacos,
independentemente de rnotvo.

CLAUSULA OrYAVA - PENALDADES E VALOR DA MULTA

o atraso njustifcado na prestaçäo do objeto desta licitacac, sujeitará a adjudicado a
multa de 02% (zero ArguIa dois par cento)sobre a valor cia Nota de Empenho, par dia
de atraso, ate 10 (Gez) das. rnta que será descontada da fatura a ser paga.

A muta no sub-ftern acima nâo impece que a Adrniristracao rescinda unilateralmente a
contrato e aplioue as outras sançOes previstas na Lei n° 15.340106;

Os licitantes e contratadas que ncorrerern em infraçOes administrativas sujeitarn-se as
seguintes administrativas:

A) Advertencia:
B) Multa compensatOria equivaenta ate 2,00% (dais par cento) ao rnès, conforrne

constante no codigo Civil (L& 10.406 de 10/01/02), do valor da Nota de
empenho:

C) Suspensc :ernporária be partpação em Bcftaçao a m;edimento de contratar
corn a Adrn:nstraçao pela zrazo cc 02 (dos) anos;

C) Deciaraçäo de indonadade para licitar ou contratar corn a Adrninistracao
PUbca enquanto perdL:rem OS rnotvos ceterrnnantes da puniçäo ou, ate que
seja prcmovda a reaointacac perante a propria autoncade que apucou a
penalidada que sara concedca ser.ipre que a proponente ressarcr a
Adrninistraçac pelos prejuizos, aOs decorrido a plaza da sanção aplicada corn
base no contido na !etra

As sancOes previstas ras erras A a D cc sub item antehor serão a91 ccnfcrrne
disposto nos Atcos i5 152. 53, 54, 155, 156, 157. 158 i5161 e 162 da La’
Estadual 15.606/07:
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I SECRETARIA CE ESTADO DA sT!cA, CDADANIA 2 CRE!TOS HUMANOS
GRUPO ADM1NSTRATIVO SETORIAL - GAS

PARANA PROTOCOLO W 11.721.237-8 PREGAO ELETRONICO N.°39912012
CO&TRATC .&: .ZLSTRATWO N- 021/2013

CLAUSULA NONA - ALTERAçAD

0 presente contrato podera ser alterado unilateraimente pela Adrninistraçao ou pCI

acordo entre as partes nas hipOteses a:” :ernpladas do artigo 112 da Lei n° 15.608107.

CLAUSULA DECIMA - RESCISAC

Por estrita conveniência, C presents instrumento poderã ser rescindido a quaiquer
tempo por inicia:va da CONTRATANTE, ndependentemente de interpelaçao Judicial,
e conforme os Artigos 128, 129 e 130 da L& de n° 15.608/07. reconhecendo a
CONTRATADA neste ato, os •direitos da Adrninistracão. conforme Artigo 99. X
cornbinado corn a Artigo 112 da _ei n° 15.608/07.

CLAUSULA DECiMA PRIMEiRA - NORMAS E DOCUMENTOS QLiE INTEGRAM 0
CONTRATO

Fazern parte deste instrurnento a Editai, a Proposta, as especificagoes e os elernentos
que as acompanham, cuja as disposçOes devern ser integralmente cumpridas, mesmo
que aqui não tenharn sido reproduzdas Cu contempladas.

CLAUSULA DECMA SEGUNDA - DO FORO

o foro do presente CONTRATO pars qualquer procedimento Jud]cial é a Comarca de
Curitiba - PR.

CLAUSULA DECMA TERCEIRA

o presente cornra:o tern o prazo de vigéncta de 12 (doze) meses a contar cc
assinatura do contrato.

E, par estarern assirn de peno acomo corn c estabelecido. firrnararn o presente,
juntarnente corn as testemunhas, em 02 (duas) vias de gus] tear e forrna, pars urn sé
efeito legal.

$

Curitiba,Ocde de 2013.

)MARIA UILLE GOME
Secretáña de Lstado diJstiça,

,S1C9-4 3&cLt
SUEL! DE ALMElDA BOURSCHElDT

Suei A Scuischeidt e Cia Lzda -

a. Marta Renno Cunha r.
I cAs/SEJU U

2...tL. Luci siv1esqthta
Ci’ 0 ( INcJ1’
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