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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12312012

Contrato de prestação de serviços
funeràrlos que entre Si celebram a
SECRETARIA DE ESTADO DA Ju5TIcA,
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS— SEJU
a ernpresa FUNERARIA SANTA MONICA DE
QUATRO BARRAS LTDA-ME.

0 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA, atraves da SECRETARIA DE ESTADO DAJUSTIçA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, neste ato representada por sua titular,Secretaria de Estado MARIA TEREZA UILLE GOMES, RG 3.028.650-2 e CPF 535.731.619-87, corn sede em Curitiba / PR, na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/ri, 2° andar, Centro CMco,CNPJ no 40.245.92010001-94, a seguir denominada apenas SEJLJ, e a empress FLJNERARIASANTA MONICA DE QUATRO BARRAS LTDA - ME, corn sede em Quatro Barras/PR, na RuaAugusto Bossardi, n° 1.481, Bairro Jardim Menino Deus, CNPJ n°.03.336.305/0001-67, Contato(41) 3679-1310 / 1875, Celular: (41) 9979-5646, e-mail:funeimaculadaconceicao@hotmail.com, a seguir denominada CONTRATADA, representadapelo Sr. ANTONIO FREITAS WEBER, RG no 784.372-0 SSP/PR e CPF n° 222.168.209-20,celebram o presente Contrato, decorrente do Protocolo no 11.600.339-2 — Licitação no05012012- Pregao Presencial, sujeitando-se as partes a Lei Federal n°. 10.52012002, e LeiEstadual n° 15.608/07, e suas alteraçoes posteriores, corn aplicaçäo subsidiada da Lei Federaln°. 8.666/93, alem das demais disposiçöes legais aplicáveis e as cláusulas deste.

DO OBJETO

CLAIJSULA PRIMEIRA: Prestaçao de serviços funerários, compreendendo expediçao dedocumentos, fornecirnentos de umas funerarias tipo popular, umas funerárias especlais,tanatopraxia/preparação e translado em territOrio nacional, sendo 20 unidades de Urnsrnortuária (padrão, popular, em eucatex — simples); 5 unidades de Uma Especial zincada,impermeabilizada para transporte de corpo em estado avançado de decomposição ou doençainfecto-contagiosa; 25 serviços de tanatopraxia e 20.000 km de translado por KM rodado (ida evolta), nos termos especificados no Terrno de Referencia, bern corno na proposta daCONTRATADA, partes integrantes e inseparãveis deste instrumento.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FIsCALIzAçA0

CLAUSULA SEGUNDA: Observado a disposto no art. 67 da Lei Federal n°. 8.666/93, aacompanhamento e fiscalizaçao dos serviços ou fornecimento objeto deste contrato seráorealizados pela Comissäo de Recebimento e Fiscalizaçäo designada pela Portaria n° 32512012
- DEPEN.
2.1. 0 acompanhamento e fiscalização deste Contrato pela SEJU näo excluem nern reduzem aresponsabilidade da CONTRATADA pelo cumprirnento das obrigaçôes decorrentes desteinstrumento.

DAS OBRIGAçOES DAS PARTES

CLAUSULA TERCEIRA: Constituem obrigaçöes:
3.1. Os SEJU:
3.1.1. Efetuar o pagamento nos termos especificados neste Contrato.3.1.2. Definir a quantidade de materiais a serern entregues, o prazo e o local da entrega.
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3.1.3. Notificar a CONTRATADA quanta a irregularidade observada na execução do Contrato,
fixando-Ihe prazo para corñgi-la, sendo que a reincidéncia acarretará as sançöes previstas
neste Termo.
3.1.4. Rejeitar o fomecimerito efetivado em desacordo corn o previsto neste Contrato, ou em
descoriformidade corn as normas legais cii técnicas pertinentes ao seu objeto.
3.1.5. Assegurar, respeitadas as normas intemas, o acesso dos funcionários da
CONTRATADA ao local de entrega dos materials, desde que devidamente identificados por
crachá.

3.2. be CONTRATADA:
3.2.1. Cumprir flelmente o contrato, de modo que as serviços sejam prestados de acordo corn
as exigéncias estabelecidas, ressalvado a SEJU o direito de, a qualquer tempo e sempre que
julgar necessãrio, proceder a análise dos rnateriais famecidos, ficando o onus decorrente desta
análise a cargo excuusivo da CONTRATADA.
3.2.2. Prestar os serviços obedecendo as quantidades requisitadas, horários, prazos e locals
estabelecidos para a entrega.
3.2.3. Proceder a substituiçáo dos materiais considerados impraprios pare a uso.
3.2.4. Aceitar, mediante solicitaçäo da SEJU, que se procedam a mudanças nos dias e horarios
de entrega de materlais, sempre que houver necessidade.
3.2.5. Manter estoque minimo na quantidade necessária para assegurar a continuidade do
fornecimento.
3.2.6. Facilitar, se solicitado, a acesso de servidor da SEJU as suas dependéncias para efeito
de fiscalizaçao e controle de qualidade dos materiais objeto deste Contrato.
3.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigaçöes e encargos decorrentes des relaçoes de
trabalho corn os profissionais eventualmente contratados para a execuçao deste Contrato,
previstos na legislaçao pátria vigente, sejam de ambito trabaihista, previdenciário, social,
securitários, bern corno taxes, impostos, frete/carreto, embalagens e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre a fomecimento ora contratado.
3.2.8. lnderüzar a SEJU par todo € qualquer dana decorrente da execução do presente
Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.
3.2.8.1. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tern a SEJU o direito de
retenção sobre o pagamento devido a CONTRATADA.
3.2.9. Cumprir o disposto no inciso V do art.27, da Lel Federal n°. 8.666/93.
3.2.10. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçaes
assumidas, todas as condiçoes de habilitaçao e qualiflcaçäo exigidas na contratação, devendo
comunicar a SEJU, imediatamente, qualquer alteraçao que posse comprometer a execução do
contrato.
3.2.11. Indicar representante da empresa, responsavel pela gestão do contrato, informando
endereço, telefone, fax e email.

DA ENTREGA

CLAUSULA QUARTA: A execução será parcelada, conforme a necessidade e solicitaçao,
respeitados as limites especificados em Edital.
4.1. A retirada do corpo devera ser efetuada ern qualquer hospital cia Regiao Metropolitana de
Curitiba, no Cornplexo Medico Penal ou no lnstituto Medico Legal de Curitiba, devendo a
funerária atender somente o chamado da assistente social ou profissional responsável do
Complexo Medico Penal, que indicarã onde deverá ser retirado o corpo e o local onde será
sepultado, a prestaçáo dos serviços deverá ocorrer de forma inir,tem.ipta, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, inclusive aos sabados, domingos ou feriados.
4.2. Fornecer as materiais corn prazo de validade minima de 12 (doze) rneses, contados a
partir da data da entrega do material. Para materials corn prazo de validade igual ou inferior a 1
(urn) ano, por ocasiäo da entrega a prazo ainda vigente deve corresponder a, no minimo, 90%.
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DO RECEBIMENTO PROVISÔRIO E DEFINITIVO

CLAIJSIJLA QUINTA: Executado o contrato, o scu objeto serã recebido na forma prevista no
art. 73, inciso II da Lel Federal n°. 8.666/93.
5.1. 0 recebimento provisório e a definitivo dos rnateriais não exclui a responsabilidade civil a
eles relativa, nem a etico-profissional, pela sua perfeita execuçáo e dar-se-a, 0 provisório, se
satisfeitas as seguintes condiçôes:
a) de acordo corn as especiflcaçoes apresentadas;
b) nas quantidades estipuladas pela SEJU;
c) nos prazos e horarios de entrega inforrnados pela SEJU.
5.1.1. 0 material em evidente desconformidade corn as especiflcacöes exigidas será recusado
no ato da entrega, sob total responsabilidade da CONTRATADA, que devera providenciar sua
reposicâo em ate 02 (dois) dias Uteis.
5.2. 0 recebimento definitivo dos materiais dar-se-ã:
a) apás a veriflcaçao fisica - para constatar a sua integridade;
b) apos a verificação da conformidade corn as quantidades e especificaçoes constantes deste
Contrata.
5.3. Satisfeitas as exigéncias acirna, será Iavrado Termo de Recebimento Definitivo.
5.4. Se as condiçaes de recebimento forem insatisfatOrias, será lavrado Termo de Recusa, no
qual se consignarao as desconformidades, devendo o rnaterial rejeitado ser substituldo no
prazo de 02 (dais) dias Uteis, quando serão realizadas novamente as verificaçôes acima
referidas.
5.4.1 Caso a substituiçao nao ocorra no prazo determinado, estarã a CONTRATADA
incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicaçáo des sançöes previstas neste Contrato.

DO PRAZO

CLALJSULA SEXTA: Sera de 12 (doze) meses a 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$ 32.125,00 (trinta e dois rnil, cento e
vinte e chico reals) conforme a seguinte discriminação:

_____

Item Unid Quant Oiscriminaçio do Serviço V. V. Total

________________

LJnitáf__

1 peça 20 Uma mortuária (padrâo, popular, em eucatex - 180,00 3600,00
simples)

______

2 peça 5 Urna Especial 2incada, impermeabilizada pare 630,00 3150,00
transporte de corpo em estado avançado de

_jecomposição ou doença infecto-contagiosa

3 Serviço 25 Tanatopraxialpreparaçao 295,00 7.375,00

4 krn
- 20.000LTranslado por KM rodado (Ida e volta) 0,90 18.000,00

TOTAL 32.125,00

7.1. As despesas acirna correrão a conta da Dotação Orçarnentária 4960.14421034.184 —

Açoes do FUPEN, Natureza da Despesa 3390.0800 — Outros Beneficios Assistenciais, Fonte
de Recursos: 250— Fundo Penitenciário.
7.2. Os preços unitários e totals são os mesmos constantes da proposta apresentada pela
CONTRATADA.
7.3. Já estão incluidos no preço total todas as despesas de frete, embalagens, impostos,
trarisporte, mao de obra e demais encargos indispensaveis ao perfeito cumprirnento das
obrigacOes deste Contrato.
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7.4. Os preços estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis durante a sua vigéncia.

DAS coNDlçOEs DE PAGAMENTO

CLAUSULA OITAVA: A CONTRATADA apresentará ao Grupo Auxiliar Administrativo — GAA,
do Departarnento Penitenciário do Paraná, a Nota Fiscal relativa ao fornecimento ocorrido,
coritendo discriminaçáo clara e precisa do objeto contratado e seus elementos caracteristicos
como identificaçao do item, especificação, quantidade e preços unitãrio e total, acompanhada
dos originais das Certidaes de Regularidade junto ao INSS, FGTS, Débitos Trabaihistas e
Certidão Conjurita de Debitos relativos a Tributos Federals e a Divida Ativa da União junto a
Receita Federal do BrasH (validas e regulares).
8.1. A SEJU, identificando qualquer divergéncia na Nota Fiscal, devolvera a CONTRATADA
para a devida regularizacáo, sendo que o prazo estipulado no subitem 8.3 serã contado a partir
da sua reapresentagão corn as devidas correçaes ou esclarecimeritos.
8.2. 0 valor da Nota Fiscal será o resultante da soma dos preços constantes nas ordens de
fomecimento, conferidas e assinadas por servidores da SEJU.
8.3. 0 pagarnento será depositado na conta bancaria da CONTRATADA ate o 15° (decimo
quinto) dia ütil após a ernissão do Termo de Recebirnento Definitivo ou o ateste no verso da
Nota Fiscal, palo ôrgão encarregado do pagarnento no âmbito do DEPEN/SEJU.
8.4. A SEJU se reserva 0 direito de descontar do pagamento os eventuais débitos da
CONTRATADA, inclusive os relacionados corn multas, danos e prejuizos contra terceiros.
8.5. A devolução da fatura não aprovada pela SEJU em nenhuma hipotese servirã de pretexto
pam que a CONTRATADA suspenda a prestacão dos serviços.
8.6. Nenhum pagarnento sara efetuado estando pendente de liquidação qualquer obrigação da
CONTRATADA, sem que isso implique afteraçao do preço proposto, correção monetaria,
cornpensaçäo financeira ou interrupção no fomecimento dos materials.
8.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde qua a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratarios
devidos pela SEJU, entre a Ultima data prevista para pagarnento e a correspondente 20 efetivo
adimplemento da parcela, serão pagos mediante solicitaçao da CONTRATADA, e calculados,
“pro rata tempore”, por melo da aplicaçâo da seguinte fOrmula:

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

= indice de compensacão financeira = 0,00016438, assim apurado:
= 11365 onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

DA ALTERAcA0

CLAUSULA NONA: Este contrato podera ser alterado nas hipôteses previstas no art. 65 da Lei
Federal n°. 8.666/93, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes
contratuais, Os acrescirnos a supressoes do objeto, observado o limite previsto ern Lei, sern
que isso implique aumento do preco proposto.

DA HIPÔTESE DE ALTERAçA0 DAS C0NDIçOES bE HABILITAçA0 JURIDICA

CLAIJSULA DECIMA: Na hipOtese de alteraçâo das coridiçOes de habilitaçao juridica da
CONTRATADA, mediante fusão, cisão, incorporação ou associação corn outrem, a SEJU
reserva o direito de rescindir o Contrato ou continuar sua execuçâo corn empresa resultante da
alteração social. //
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10.1. Em caso de cisáo, a SEJU podera rescindir o Contrato ou continuar sua execução pela
empresa que, dentre as que surgidas da cisao, melhor atenda as condiçöes iniciais de

habilitaçao em relaçao ao prazo restante do Contrato.
10.2. Em qualquer dessas hipoteses. deverá ser formalmente comunicada a ocorrência a

SEJU, corn a documentaçao comprobatoria da alteração, devidamente registrada.
10.2.1. A não apresentação do comprovante em ate os (cinco) dias Uteis apOs a registro da
alteraçáo social ocorrida, irnplicarã na aplicacão da sanção de advertencia e, persistindo a
situação, poderã ser rescindido 0 Contrato por culpa da CONTRATADA, corn a aplicaçao da

multa e das demais sançöes previstas em lei nessa hipotese.

DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: 0 presente Contrato podera ser rescindido nas hipateses

previstas no art. 78 e seguintes da Lei no. 8.666/93, bern como:
a) Por ato unilateral e escrito da SEJU, independente de aviso, interpelação ou notiflcação

judicial.
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
c) Por incapacidade, desaparelhamento ou iriidoneidade revelados pela CONTRATADA

durante a execuçao do Contrato.
11.1. No caso de rescisão unilateral, a SEJU nâo indenizara a CONTRATADA, salvo pelo
fomecirnento ja realizado ate o rnornento da rescisâo.

DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a
arnpla defesa, a CONTRATADA flcará sujeita as seguintes sançöes:
a) advertência, por escrito, informando a C0NTRATADA sobre o descumprimento de quaisquer
obrigacães assumidas e a determinaçao da adoçao das necessárias rnedidas de correção;

b) multa, observados Os seguintes limites:
b.1) ate 0,3% (trés décimos por cento) por dia, ate o décirno quinto dia de atraso, sobre o valor

do faturamento mensal, em caso de atraso na execução do objeto, ou pela inexecuçáo parcial

da obrigação assumida, limitada a incidencia a 15 (quinze) dias. Apos a decimo quinto dia e a
critério da Administraçäo, no caso de execuçáo corn atraso, poderá ocorrer a não aceitação do

objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecuçâo total da obrigação assumida, sem

preiuizo cia rescisac unilateral cia 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 par cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da
obrigaçäo assumida, bern como na hipotese de rescisâo do contrato, prevista no inciso I do
artigo 79 da LeE Federal n°.&666/93.
c) suspensão temporaria de participar em licitaçoes prornovidas pela SEJU e impedirnento de

contratar corn a Adrninistraçao PUblica Estadual, nos termos da Lei no. 15.608/07 e dernais

disposiçOes 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 15.608107.
12.1. 0 valor das rnultas aplicadas devera ser recolhido pela CONTRATADA, no prazo de 5

(cinco) dias a contar da data da natificação da sançâo, sob pena de ser descontado do

pagarnento eventualmente devido pela Administraçáo, ou cobrado na forrna da Lei.

12.2. A pena de rnulta podera ser aplicada curnulativamente corn as demais sançöes prevista

neste Contrato. /
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DAS VEDAçOES

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: E vedado a CONTRATADA caucionar ou utilizar este
contrato para qualquer operação financeira, bern como:
13.1. Interromper a execuçäo do objeto sob alegaçäo de inadimplemento por parte da SEJU,
salvo nos casos previstos em lei.
13.2. Subcontratar o todo ou parte do objeto, ensejando tal ato em sancoes administrativas e
rescisäo previstas neste Contrato.

DA PUBLICAçA0

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A eflcacia deste contrato decorrera da publicação de seu
extrato no órgáo de comunicaçäo oficial do Poder Executivo do Estado do Paraná.

DO FORD

CLAUSULA DECIMA QUINTA: As partes elegern o foro da Comarca de Curitiba pare dirimir
quaisquer dUvidas ou litigios eventualmente emergentes deste contrato.

E, por estarem assim ajustadas, flrmam as partes o presente Contrato em
igual teor e pare um so efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

-

-

!J
Märta’Renno Cunha

GAS /S Ej U
2?.) c5.997

02 (duas) vies de

PA R A N A

Curitibaj() de e 2012.

Secretária de Humanos

Ltda - ME.

TESTEMUNHAS:

Nome: So c
CPF: J34.4

Funerária

335 81

Nome:
CPF:
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