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CONTRATO DL 001/2011

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE 
MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E  CORRETIVA  NOS  EQUIPAMENTOS  DE  AR 
CONDICIONADO  DA  SEDE  DO  CONSELHO  REGIONAL  DE  FARMÁCIA  DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC. 

CONSELHO  REGIONAL  DE  FARMÁCIA  DO  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA  – 
CRF/SC,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  sito  a  Travessa 
Olindina Alves Pereira, n°35, Centro, Florianópolis, SC, neste ato 
representado  por  sua  Presidente,  Farm.  Hortência  Salett  Muller 
Tierling, a seguir denominada CONTRATANTE, e a Rodrigues e Truppel 
Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua Flomape, 
1360  –  Real  Parque  –  São  José/SC,  CEP  88113-220,  inscrita  no 
CNPJ./M.F.  sob  nº  02.803.052/0001-21  a  seguir  denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente, nos termos da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações 
pertinentes, assim como pelas condições do Processo Licitatório DL 
Nº 001/2011 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1 - OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para 
prestação  de  serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  nos 
equipamentos de ar condicionado abaixo listados e aos que forem 
incorporados  ao  patrimônio  do  CRF/SC,  que  estejam  na  sede  em 
Florianópolis/SC:

02 Split Hi-Wall, 9.000 btu/h, controle remoto, filtro anti-pó, 
silencioso,  função  desumidificação,  compressor  rotativo  –  baixo 
consumo de energia; 

02 Split Hi-Wall, 12.000 btu/h, controle remoto, filtro anti-pó, 
silencioso,  função  desumidificação,  compressor  rotativo  –  baixo 
consumo de energia; 

04 Split Hi-Wall, 18.000 btu/h, controle remoto, filtro anti-pó, 
silencioso,  função  desumidificação,  compressor  rotativo  –  baixo 
consumo de energia; 

04 Split Hi-Wall, 22.000 btu/h ou 24.000 btu/h, controle remoto, 
filtro  anti-pó,  silencioso,  função  desumidificação,  compressor 
rotativo – baixo consumo de energia;
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03 Condicionadores Consul CCF 10B BR, 10.000 btu/h;

01 Condicionadores 18B, 18.000 btu/h;

01 Condicionadores 7B, 07.000 btu/h.

2 - BASES DO CONTRATO

2.1 - As obrigações decorrentes deste Contrato são baseadas na 
proposta  da  contratada,  os  quais,  independentemente  de 
transcrição, passam a fazer parte integrante do mesmo.

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Sem prejuízo das demais disposições deste contrato são obrigações
exclusivas da CONTRATADA:

3.1  - Manter  os  equipamentos  e  acessórios,  objeto  do  presente 
contrato, em perfeitas condições de funcionamento e conservação, 
comprometendo-se  a  realizar,  sem  quaisquer  despesas  adicionais 
para  a  CONTRATANTE,  a  manutenção  e  reparos  que  se  fizerem 
necessários.

3.2 -  Intervenções  técnicas,  no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e 
quatro) horas após o chamado, para corrigir falhas de qualquer 
unidade  dos  equipamentos,  mediante  chamado  técnico  feito  pela 
CONTRATANTE,via  telefone,  fax,  email  ou  outros  meios  de 
comunicação.

3.3 - Manutenção preventiva mensal, ou seja, verificação geral dos
equipamentos, verificação de vazamentos, verificação do nível de 
gás  e  reposição  do  mesmo,  quando  necessário,  verificação  de 
contactoras e fusíveis da parte elétrica, verificação das correias 
de  ventiladores,  verificação  dos  sensores  de  temperatura  e 
pressão,  limpeza  de  bandejas,  filtros  e  outros  serviços 
necessários para o bom funcionamento dos equipamentos.

3.4 -  Fornecimento de todo o material necessário à manutenção, 
exceto  peças  e  equipamentos  de  reposição  que  se  fizerem 
necessárias a cada intervenção técnica.

3.5 – Quando houver a necessidade de substituição de partes ou 
peças,  a  CONTRATADA  deverá  apresentar  previamente  ao  Setor  de 
Compras e Licitações da CONTRATANTE, no mínimo três (3) orçamentos 
de  empresas  autorizadas  que  revendam  estes  produtos,  para 
deliberação  de  aquisição  pela  CONTRATANTE,  ficando  a 
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responsabilidade dos serviços de substituição e correções a cargo 
da CONTRATADA.
3.6 -  Responsabilizar-se  pelo  seguro  de  acidentes  pessoais, 
encargos sociais, sindicais, fiscais e administrativos dos seus 
funcionários quando a serviço na CONTRATANTE.

3.7  - Indenizar  imediatamente  danos  ou  prejuízos  eventualmente 
causados por seus empregados às instalações, mobiliário, máquinas 
e  todos  os  demais  pertences  da  CONTRATANTE,  ainda  que 
involuntários, incluídas as hipóteses de perda e extravio.

3.8 - Manter durante o período de execução do Contrato as mesmas 
condições que habilitaram e qualificaram no processo licitatório.

3.9 - Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre 
Medicina  e  Segurança  do  Trabalho,  obrigando  seus  empregados  a 
trabalhar  com  Equipamentos  Individuais  de  Proteção,  os  quais 
deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

3.10 - Manter o equipamento necessário à proteção contra incêndio 
do local do serviço.

3.11 -  Apresentar a ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) do
profissional  executante  do  Serviço  no  início  da  execução  do 
Contrato.

3.12  - Cumprir  integralmente  o  contido  nos  Acordos,  Convenções 
Coletivas  ou  Sentenças  Normativas  referentes  à  Categoria 
Profissional dos seus empregados.

3.13 -  Apresentar  durante  a  execução  do  Contrato,  quando 
solicitado,  no  prazo  máximo  de  72  (setenta  e  duas)  horas  do 
recebimento  da  solicitação,  documentos  que  comprovem  estar 
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente Licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários,  tributários,  fiscais  e  comerciais,  Certidões 
Negativas de Débito Salarial expedida pela Delegacia Regional do 
Trabalho-DRT,  bem  como  despesas  de  qualquer  natureza  que  se 
fizerem indispensáveis à perfeita execução do Contrato.

3.14  - Cumprir  e  fazer  cumprir  Leis,  Regulamentos  e  Posturas, 
cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências 
de qualquer transgressão sua ou de seus prepostos;

3.15 - Fornecer ao Setor de Compras e Licitações da CONTRATANTE,
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relação com os nomes de todos os seus funcionários em serviço 
junto  à  esta  última,  os  quais  serão  devidamente  credenciados, 
devendo  os  mesmos  apresentarem-se  com  o  crachá  fornecido  pela 
CONTRATADA.

3.16  - Providenciar  na  solução  adequada  aos  resíduos  sólidos 
(lixo)  dos  serviços,  procedendo  remoção  periódica  de  quaisquer 
detritos, entulhos que venham a se acumular no recinto.

3.17 - Responsabilizar-se:

3.17.1  -  Por  infração  ou  descumprimento  das  cláusulas  deste 
Contrato.

3.17.2 -  Pela  solidez,  segurança  e  perfeição  dos  serviços, 
obrigando-se a corrigir todos os defeitos que forem apontados pela 
FISCALIZAÇÃO  e  desfazer  aqueles  que  esta  condenar  como 
imprestáveis, impróprios ou mal
executados.

3.17.3 -  Pelo  atendimento  e  fiscalização,  segundo  as  normas 
Federais  de  Segurança  do  Trabalho,  de  seus  trabalhadores  em 
serviço à CONTRATANTE.

3.17.4 -  Pelos  danos  causados  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à FISCALIZAÇÃO ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado, ficando obrigada a corrigi-
los.

3.17.5 -  Pelo  pagamento  de  tudo  que  legalmente  compete  ao 
empregador,  tal  como,  salário,  incluindo  13º  salário  e  férias; 
licenças;  seguros  de  acidente  de  trabalho;  assistência  e 
previdência social e todos os demais ônus inerentes ou próprios da 
relação  empregatícia,  compreendidas,  também,  as  obrigações 
fiscais, comerciais e a responsabilidade civil para terceiros, não 
se admitindo, a qualquer título, acréscimo sobre o preço proposto 
e  contratado.  Sua  inadimplência  com  referência  aos  encargos 
referidos  neste  item,  não  transfere  à  CONTRATANTE  a 
responsabilidade de seu pagamento.

3.18 - A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações 
assumidas  neste  Contrato  sem  prévia  e  formal  autorização  da 
CONTRATANTE.
3.19  - Todo  e  qualquer  acidente  de  trabalho  será  de  inteira 
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responsabilidade da CONTRATADA.

3.20 - Manterá a  CONTRATADA,  preposto, aceito pela  CONTRATANTE, 
para representá-la na execução do contrato.

4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 - Efetuar o pagamento decorrente do presente contrato no prazo 
e condições estabelecidas no item 6 deste Contrato.

4.2 -  Permitir  o  acesso  do  pessoal  da  CONTRATADA  no  local  de 
execução  dos  serviços,  colaborando  para  a  tomada  de  medidas 
necessárias à prestação dos mesmos.

4.3 - Confiar exclusivamente à  CONTRATADA  todos os serviços de 
manutenção e reparo dos equipamentos objetos do presente contrato.

4.4 -  Acompanhar  e  fiscalizar,  através  do  Setor  de  Compras  e 
Licitações  da  CONTRATANTE,  o  perfeito  atendimento  do  presente 
contrato pela CONTRATADA.

4.5 - Autorizar a reposição de peças, quando necessário, mediante 
solicitação por escrito da CONTRATADA, conforme subitem 3.5.

5 - VIGÊNCIA E PRAZO

5.1 - O prazo de execução deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir do dia 25 de janeiro de 2011, data do início do 
serviço,  comunicado  pelo  Setor  de  Compras  e  Licitações  da 
CONTRATANTE.

5.2 - O presente contrato tem vigência a partir de sua assinatura, 
estendendo seus efeitos por 12 (doze) meses, conforme subitem 5.1.

6 – PAGAMENTO

6.1  - O  pagamento  será  efetuado  até  o  dia  10  (dez)  do  mês 
subsequente  ao  serviço  prestado.  O  pagamento  só  poderá  ser 
efetuado mediante entrega antecipada de nota fiscal de no mínimo 5 
(cinco) dias, na Sede  do CRF/SC, devendo a despesa correr à conta 
do ELEMENTO 3.1.32.07 – Serv. De Manutenção e Adaptação e Conserv. 
De Bens, Móveis e Imóveis.

6.2 - A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, com todos 
os dados do CRF-SC e deverá constar os códigos dos serviços, a 
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alíquota de ISS e demais impostos que serão deduzidos do valor a 
pagar.  Se  a  empresa  for  optante  do  SUPER  SIMPLES/  SIMPLES 
NACIONAL, a nota deverá acompanhar declaração da empresa conforme 
LEI COMPLEMENTAR FEDERAL nº 123/06.

6.3 - O não atendimento às condições parágrafo acima, acarretará a 
não-liquidação  do  empenho  até  que  se  apresente  a  nota  fiscal 
conforme  legislação  vigente  (Lei  n°8.212/91,  Lei  n°10.833/2003, 
Lei n°9.317/96, Lei n°8.213/91 e IN n°118/2005, IN n° 3/2005 da 
Previdência  Social,  IN  n°480/2004  da  SRF,  LC  n°116/2006  e  LC 
n°126/2003, Decreto n°3.048/99).

6.4  - A  empresa  poderá  optar  pela  apresentação  de  boletos 
bancários  juntamente  com  a  apresentação  das  notas  fiscais, 
entretanto, nos boletos bancários deverão constar as retenções e 
ou deduções que a lei vigente determina, não sendo possível sua 
liquidação sem esta observação.

6.5 - A empresa poderá optar pelo pagamento através de depósito 
bancário, para tanto, deverá apresentar na nota fiscal os dados 
bancários para depósito. A nota fiscal e a conta bancária deverão, 
obrigatoriamente, estar em nome da Contratada.

6.6 - Não serão considerados, para efeito de correção, atrasos e 
outros  fatos  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  que  importem  no 
prolongamento dos prazos previstos neste Edital e oferecidos nas 
propostas.

7 – PENALIDADES

A  CONTRATADA  sujeitar-se-á  às  seguintes  penalidades,  as  quais 
poderão  ser  aplicadas  na  forma  do  art.  86  e  seguintes  da  Lei 
8.666/93:

7.1  -  Advertência,  por  escrito,  sempre  que  ocorrerem  pequenas 
irregularidades, assim consideradas as que não se enquadrarem nos 
dispositivos seguintes;

7.2 - Multa:

7.2.1  - de  5%  (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  da  NOTA 
FISCAL/FATURA correspondente a parte executada dos serviços pelo 
descumprimento  de  disposição  do  Edital,  cláusula  contratual  ou 
norma da legislação pertinente;
7.2.2 - de 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado do contrato 
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nos casos de inexecução parcial ou total, execução imperfeita ou 
negligência na execução dos serviços contratados;

7.3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e 
impedimento  de  contratar  com  a  CONTRATANTE  conforme  a  seguinte 
gradação:

7.3.1 - nos casos definidos no subitem 7.2.1, acima: por 1 (um) 
ano;

7.3.2 - nos casos definidos no subitem 7.2.2, acima: por 2 (dois) 
anos;

7.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no subitem anterior.

7.5 -  A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo 
ultrapassar a 30% do valor do Contrato atualizado, sem prejuízo da 
cobrança de perdas e danos de qualquer valor que venham a ser 
causados ao erário, e/ou rescisão. 

8. DA FISCALIZAÇÃO

8.1  - A  execução  do  CONTRATO  será  objeto  de  acompanhamento, 
fiscalização  e  avaliação  por  parte  da  CONTRATANTE,  através  do 
setor  de  Compras  e  Licitações,  a  quem  competirá  comunicar  as 
falhas porventura constatadas na execução dos serviços e solicitar 
a correção das mesmas.

8.2 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do 
CONTRATO, deverão ser prontamente atendidas pela  CONTRATADA, sem 
quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

8.3 -  A  fiscalização  exercida  pela  CONTRATANTE  não  implica 
coresponsabilidade  pela  execução  dos  serviços  e  não  exime  a 
CONTRATADA de suas obrigações para perfeita execução do objeto do 
Contrato.

8.4 - A fiscalização da  CONTRATANTE  terá direito de verificar a 
qualidade  de  qualquer  material  ou  equipamento  utilizado  na 
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execução dos serviços, podendo exigir a sua substituição quando 
não atender aos termos do que foi proposto e contratado, sem que 
assista  à  CONTRATADA  qualquer  indenização  pelos  custos  daí 
decorrentes.

8.5 - A  CONTRATADA  promoverá a substituição de empregado, sempre 
que for solicitada e devidamente justificada pela Administração da 
CONTRATANTE. 

9 - RESCISÃO DO CONTRATO
O descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigações legais 
ou contratuais assegura à  CONTRATANTE  o direito de rescindir o 
Contrato,  nos  casos  e  formas  dos  artigos  77  a  80  da  Lei  n.º 
8666/93, sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 

10 - VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO

10.1 - Pela contratação, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) mensais, já computados 
os impostos, taxas,transporte, seguro, encargos sociais e todas as 
demais despesas necessárias à execução dos serviços decorrentes 
deste Contrato, exceto peças de reposição.

10.2 - O valor total deste Contrato não terá reajuste durante o 
período de sua vigência.

11 - FORO
Para as ações que possam surgir em decorrência do presente termo, 
fica  eleito  a  Subseção  Federal  de  Florianópolis/SC,  com 
exclusividade. E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
assinadas pelas partes CONTRATANTES e testemunhas.

Florianópolis, 25 de janeiro de 2011.

_______________________
Presidente do CRF/SC

____________________________
Tesoureiro do CRF/SC

_______________________________________
Contratada

TESTEMUNHAS:

.......................................................

.......................................................
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