
& SECRETARIA DE ESTADO DA JusTIçA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
J GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL - GAS

PARANA PROTOCOLO N° 11.721.237-8 PREGAO ELETRONICO N.°09912012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N’ 022/2013

Contrato de fornecimento de água mineral
para as Unidades Penais de Ponta Grossa
conforme especificado na proposta,
obedecidos as 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 NOVA RUSSIA
COMERCIO DE AGUAS LTDA.

A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIcA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSDO ESTADO DO PARANA — SEJU, corn sede em Curitiba I PR, na Rua Jacy Loureirode Campos, s/n, 2° andar, Centro Civico, CNPJ n° 40.245.920/0001-94, a seguirdenominada apenas SEJU, neste ato representada por sua titular, MARIA TEREZAUILLE GOMES, RG 1028.650-2 e CPF 535.731.619-87, e a empresa NOVA RUSSIACOMERCIO DE AGUAS LTDA, corn endereço Rua Alberta de Oliveira, 186, Nova Russia,Porita Grossa, PR, CEP 84070-370, CNPJ n°. 10.424.39610D01-58, lnscrição Estadual90.459.917-49, e-maH:novarussiacomdeapua(&boLcorn.br, contato: (42) 3027-62311(42)3236-7825 a seguir denominada CONTRATADA, representada por seu SácioAdministrador, Sr. LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA BUENO, CPF n°.004.257.769-13, RG 6.1 82.825-7/SSP/PR, celebram a presente Contrato, decorrentedo protocolo no 11.721.237-8 — licitaçäo n°. 099112- Pregäo Eletrônico, sujeitandose as partes a Lei Federal n°. 10.520/2002, e Lei Estadual n° 15.608/07, e suasalteraçOes posteriores, corn aplicaçao subsidiária da Lel Federal no. 8.666/93, alem dasdemais disposiçOes legais aplicãveis e as cláusulas deste.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Contrataçao de empresa especializada para fornecirnento de água mineral para asUnidades Penais do Interior, conforme especificado no Anexo I — EspecificaçOes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
A entrega do objeto serã parcelada. A ? (primeira) entrega serã em ate 10 diascontados da assiriatura deste Contrato. As demais As demais entregas ocorrerãomensalmente (combinar data e horatio corn o Diretor do referido estabelecimentopenal).

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREO
A Contratante pagará a Contratada, pela aquisiçao do objeto a valor de R$ 8.838,72oito mu, oitocentos e trinta e alto reais e setenta e dois centavos), conforme a seguintediscrirninaçao:

LOTE 04 — Fornecimento de Agua Mineral para Penitenciárias localizadas na cidade dePonta Grossa. (Relacao dos endereços e quantidade no anexo III)
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SECRETARIA DE ESTADO DA JusTIçA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL - GAS

PARANA PROTOCOLO N° 11.721.2374 PREGAO ELETRONICO N.°09912012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N’ 02212013

Valor Valor
Item Descrição do Produto MARCA UNID QTD Unit Total

água mineral corn gas, embala
I gem descartável, frasco corn 500 ROYAL Und 1152 0,86 990,72

ml. FIT
água mineral sem gas, embala

2 gem descartável, frasco corn 500 ROYAL Und 1440 0,69 993,60
ml. FIT
água mineral sem gas, embala

3 gem retornavel, galäo corn 20 Ii- ROYAL Und 840 8,16 6.854,40
tros FIT

TOTAL 8.838,72

CLACJSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
o Recebirnento do Objeto não exclui a responsabilidade civil, nem a ética profissional
pela perfeita execução do Contrato dentro dos limites estabelecidos.

CLAUSULA QUINTA - CONDIcOES DO PAGAMENTO
O pagarnento serã efetuado em ate 30 dias contados da entrega da Nota Fiscal no
GFS — Grupo Financeiro Setorial, devidamente certificada pela Unidade recebedora.

PARAGRAFO PRIMEIRO - NOTA FISCAL - A Contratada somente poderã ernitirNota Fiscal a partir do primeiro dia ütil do més subsequente ao da prestaçäo dosserviços, uma vez retirada a Nota de Empenho respectiva no Departarnento Financeiro
da SEJU. (As notas fiscais deverao ser emitidas em nome da Secretaria de Estado da
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos,

PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratada deverá fazer cDnstar na NOTA FISCAL onUmero cia respectiva NOTA DE EMPENHO, agência do Banco, onde o pagamento
deverá ser creditado e o nUmero da Conta Corrente Bancaria.

PARAGRAFO TERCEIRO — A SEJU somente efetivarâ o pagamento devido,
atravês de depósito em conta corrente da Contratada, não sendo quitados
débitos através de Boletos Bancários.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS
DotaçOes Orçarnentárias: 4903.14421034.183 — Gestao do Sistema Penitenciário
Natureza da Despesas 3390.3007—Géneros de Alirnentaçao, Fonte de Recurso 100.

CLAUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES

DACONTRATANTE

Efetuar o pagamento nos termos especificados neste Contrato.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Na 02212013

Agendar o prazo e o local da entrega do objeto.
Notificar a CONTRATADA quanto a irregularidade observada na execução do Contrato,
fixando-Ihe prazo para corrigi-la, sendo que a reincidéncia acarretarã as sançOes
previstas neste Termo.
Rejeitar o serviço executado em desacordo corn o previsto neste Contrato, ou em
desconformidade corn as normas legais ou tOcnicas pertinentes ao seu objeto.
Assegurar, respeitadas as normas intemas de segurança, o acesso dos funcionários da
CONTRATADA ao local de entrega dos objetos, desde que devidamente identificados
por crachá.

DA CONTRATADA

Cumprir fielmente o contrato, de modo que os produtos sejam fornecidos de acordo
corn as exigéncias estabelecidas, ressalvado a SEJU o direito de, a qualquer tempo e
sempre que julgar necessário, proceder a anãlise dos serviços e produtos fornecidos,
ficando o Onus decorrente desta análise a cargo exclusivo da CONTRATADA.

Entregar o objeto obedecendo as quantidades requisitadas, horãrios, prazos e locais
estabelecidos para a sua perfeita finalidade.

Respeitar as legislaçOes e demais atos norrnativos federais, estaduais e rnunicipais.

Facilitar, se sohcitado, o acesso de servidor da SEJU as suas dependências para efeito
de fiscalizaçao e controle de qualidade dos serviços objeto deste Contrato.
Responsabilizar-se por todas as obrigaçOes e encargos decorrentes das relaçOes de
trabalho corn os profissionais eventualrnente contratados para a execução deste
Contrato, previstos na legislaçao pátria vigente, sejarn de âmbito trabalhista,
previdenciário, social, securitários, bern corno taxas, irnpostos, frete/carreto,
embalagens e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento
ora contratado.
Indenizar a SEJU por todo e qualquer dana decorrente da execução do presente
Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.

Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem a SEJU o direito de
retenção sabre o pagamento devido a CONTRATADA.

Curnprir o disposto no inciso V do art.27, da Lei Federal n°. 8.666/93.

Manter, durante a execuçao do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçOes
assumidas, todas as condiçoes de habilitaçao e qualificaçao exigidas na contratação,
devendo cornunicar a SEJU, irnediatamente, qualquer alteraçao que possa
comprorneter a execução do contrato.

Indicar representante da empresa, responsãvel pela gestão do contrato, informando
eridereço, telefone, fax e e-mail.

Atender as norrnas pertinentes aos procedimentos de segurah”das Unidades
Penitenciárias quando da execução dos serviços
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• ) SECRETARIA DE ESTADO DA JuSTIcA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL - GAS

PARANA PROTOCOLO N° 11.721.237-8 PREGAO ELETRONICO N.°09912012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N’ 02212013

o refazimento de trabalho motivado por perdas, execuçOes indevidas e/ou
inadequadas que porventura venham a ocarrer nos serviços executados,
independentemente de motivo.

CLAUSULA OITAVA - PENALIDADES E VALOR DA MULTA

o atraso injustiticado na prestaçao do objeto desta Iicitaçao, sujeitarã o adjudicado a
multa de 0,2% (zero virgula dais por centa)sobre o valor da Nota de Empenho, por dia
de atraso, ate io (dez) dias, multa que será descontada da fatura a ser paga.

A multa no sub-item acima não impede que a Administraçao rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sançOes previstas na Lei n° 15.340/06:

Os licitantes e contratados que incorrerem em infraçoes administrativas sujeitam-se as
seguintes administrativas:

A) Adverténcia;
B) Multa compensatôria equivalente ate 2,00% (dais por cento) ao mês, conforme

constante no código Civil (Lei 10.406 de 10/01/02), do valor da Nata de
empenho;

C) Suspensao temporéria de participação em Iicitação e impedimento de contratar
cam a Administração pela prazo de 02 (dais) anas;

D) Declaração de inidoneidade para licitar au contratar com a Administração
Püblica enquanto perdurem as motivos determinantes da punição ou, ate que
seja pramovida a reabilitaçao perante a prOpria autoridade que aplicou a
penalidade, que serã concedida sempre que o proponente ressarcir a
Administração pelos prejuIzas, após decarrido o prazo da sanção aplicada corn
base no contido na letra “C”.

As sançOes previstas nas letras A a D do sub item anterior serão aplicadas confarme
disposto nos Artigos 151 , 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161 e 162 da Lei
Estadual 15.608/07:

CLAUSULA NONA - ALTERAçAO

0 presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administraçao ou por
acardo entre as partes nas hipOteses contempladas do artigo 112 da Lei n° 15.608/07.

CLAUSULA DECIMA - RESCISAO

For estrita conveniéncia, o presente instrumento poderã ser rescindido a qualquer
tempo por iniciativa da CONTRATANTE, independentemente de interpelaçao Judicial,
e conforme os Artigos 128, 129 e 130 da Lei de n° 15.608/07, reconhecendo a
CONTRATADA neste ata, os direitos da Administraçäo, conforme Artigo 99, X
combinada com oArtigo 112 da Lei n° 15.608/07.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - NORMAS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM 0
CONTRATO
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SECRETARIA DE ESTADO DA JusTIcA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL - GAS

PROTOCOLO N° 11.721.237-8 PREGAO ELETRONICO N.°09912012
CONTRATO ADMINISTRATIVO N- 02212013

Fazem parte deste instrurnento o Edital, a Proposta, as especiflcaçOes e os elementos
que as acompanham, cuja as disposiçoes devem ser integralmente cumpridas, mesmo
que aqui nao tenharn sido reproduzidas ou contempladas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

o foro do presente CONTRATO para qualquer procedirnento Judicial é a Cornarca de
Curitiba - PR.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

o presente contrato tern o prazo de vigéncia de 12 (doze) meses a contar da
assinatura do contrato.

E, por estarern assim de pleno acordo corn o estabelecido, firmararn
juntamente corn as testernunhas, ern 02 (duas) vias de igual teor e forrna,
efeito legal

Curitiba,O5dei2L de 2013.

çct
P)MARIA TEREtA UILLE

Secretaria de Estado da Justica, Cidada e Ate1tbiIfumanos

LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA BUENO
Nova RUssia Comércio de Aguas Ltda.

o presente,
para urn so

TESTEMUNHAS:
1.>1

TESTEMUNHAS 2

Marta Renno Canlia
GAS/S EJU

\CheiC SElL

Def881 2012
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