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CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELEFONIA QUE  CELEBRAM 
ENTRE  SI,  O  CONSELHO  REGIONAL  DE  FARMÁCIA  DO  ESTADO  DE  SANTA 
CATARINA E A EMPRESA GMK NET COM – LEANDRO DIAS CICHOCKI .

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, 
sito na Travessa Olindina Alves Pereira, nº 35, Centro, Florianópolis, SC, neste ato representado por 
sua Presidente, Farm. Hortência Salett Muller Tierling e seu Tesoureiro Farm. Paulo Sergio Teixeira 
de Araujo, a seguir denominada CONTRATANTE e a Empresa GMK NET COM – Leandro Dias 
Cichocki, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Quatorze de Julho, 779 Estreito - 
Florianópolis/SC,  inscrita  na  CNPJ  com  o  N°  14.420.033/0001-03,  por  seu  representante  legal, 
doravante  denominada CONTRATADA,  acordam  e  ajustam  firmar  o  presente  CONTRATO, 
mediante sujeição mútua à Lei n° 8.666/93, com as inovações das Leis nº 9.032/95, nº 9.648/98 e nº  
9.854/99, à Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/00, alterado pelo Decreto nº 3.693/00, assim como pelas 
condições da Dispensa de Licitação n° 010/2012 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção da rede de telefonia por 
parte da CONTRATADA à CONTRATANTE, mediante as condições estabelecidas a seguir:

Parágrafo Primeiro – Os serviços a serem prestados atenderão as modalidades de: MANUTENÇÃO 
DA REDE DE TELEFONIA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro – Os serviços ora contratados serão executados na sede da CONTRATANTE, na 
Travessa Olindina Alves Pereira, nº 35, Centro, Florianópolis, SC.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo  Primeiro –  Pelos  serviços  descriminados  na  cláusula  primeira  deste  contrato  a 
CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA a  importância  de  R$  190,00  (cem  e  noventa  reais) 
mensais, sendo que o pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao serviço 
prestado, mediante a apresentação antecipada da nota fiscal até o dia 05, na Sede do CRF/SC - a/c 
do Departamento Financeiro e Pessoal, na Travessa Olindina Alves Pereira, nº 35, nesta Capital, 
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devendo a despesa correr à conta do ELEMENTO 3.1.32.05 – 5.2.2.1.1.01.04.02.004.005 –Serviços de 
Comunicação em Geral.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA emitirá a nota fiscal de prestação de serviços preenchida 
corretamente, com todos os dados do CRF-SC e deverá constar os códigos dos serviços, a 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.

Parágrafo Terceiro – 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°1234/2012 da SRF, LC n°116/2006 e LC n°126/2003, Decreto n°3.048/99).

Parágrafo Quarto – 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.

Parágrafo Quinto –  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 Empresa.

Parágrafo Sexto – Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá enviar o 
arquivo .xml para o endereço eletrônico crfsc.compras@gmail.com, ficando ainda obrigada a enviar 
os demais documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional,  
boletos, etc.

Parágrafo Sétimo -  Em havendo atraso de pagamentos dos créditos resultantes da aquisição, será 
acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,1 % por dia útil de atraso, a título de 
compensação e penalização.

Parágrafo  Oitavo -  O atraso no pagamento por  mais  de  10  (dez)  dias  implicará  na suspensão 
automática dos serviços prestados pela CONTRATADA, até que a CONTRATANTE regularize a 
situação com o pagamento devido; não havendo, outrossim, qualquer responsabilidade da parte da 
CONTRATADA por atrasos ou perdas sofridas por clientes da CONTRATANTE.

Parágrafo Nono- Caso no dia do pagamento não haja expediente no órgão contratante, este será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente;
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA VIGENCIA

Parágrafo Primeiro - DE VIGÊNCIA: de 12 meses, a contar de 01 de abril de 2012 a 01 de abril de 2013, 
podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, IV, da Lei n. 8.666/1993, mediante termo aditivo, se 
houver interesse das partes;

Parágrafo Segundo – DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS: máximo de 10 (dez) dias a partir da assinatura 
deste instrumento; 

CLÁUSULA QUINTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE

O preço constante da cláusula terceira poderá ser reajustado, anualmente,  decorridos 12 (doze) 
meses  após  a  apresentação  da  proposta,  mediante  aplicação  do  Índice  Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor –INPC/IBGE ou por outro índice que vier a substituí-los e de acordo com a legislação 
em vigor. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Parágrafo  Primeiro  –  A  CONTRATADA  prestará  à  CONTRATANTE,  durante  o  prazo  de 
contratação, serviços de manutenção preventiva-corretiva em telefonia, considerando:

a) Todo conserto da central telefônica;

b) Defeitos de fiação;

c) Programação de central telefônica;

d) Instalação nova de fiação com plug compatível (para linha e ramal);

e) Reparos na mesa operadora.

Parágrafo Segundo – Os serviços de manutenção serão prestados sem número limite de chamados, 
no período compreendido entre as segundas-feiras e sextas feiras, dentro do horário comercial: das 
08horas às 18horas.

Parágrafo Terceiro  – Após  o registro  da chamada feita  exclusivamente pelo Departamento de 
Informática  do  CRF/SC, a  quem competirá  a  gestão  deste  Contrato,  a  CONTRATADA deverá 
atender a solicitação no local no prazo máximo de 05(cinco) horas para o primeiro atendimento.

Parágrafo Quarto – Estão cobertos pelo contrato:

a) Visitas;
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b) Mão de obra;

c) Materiais utilizados nos consertos;

d) Consertos em laboratório;

e) Deslocamentos  entre  a  CONTRATADA,  a  CONTRATANTE  e  o  laboratório  da 
CONTRATADA.

Parágrafo Quinto –  Não estão cobertos pelo contrato:

a) Conserto de aparelhos importados, sem fio, no break e aparelhos comuns;

b) A ampliação de novas placas da central telefônica;

c) Perda total da central/placas provocado por raios, água, fogo, etc ou outra intempérie 
climática;

d) Troca total da fiação por ação do tempo (envelhecimento e oxidação).

Parágrafo Sexto – Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) executar,  nas  condições  estabelecidas,  os  serviços  definidos  no  presente  contrato; 
incluindo os prazos estabelecidos;

b) informar à CONTRATANTE, qualquer alteração que possa comprometer a execução 
dos serviços, durante a sua execução;

c) manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros de que tomar conhecimento, 
em razão da execução do objeto deste contrato;

d) assumir a  responsabilidade pela  eficiência  dos  serviços  efetuados,  bem como por 
quaisquer danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros; 

e) prestar  todos  os  esclarecimentos,  sempre  por  escrito,  que  forem  solicitados  pelo 
CONTRATANTE, cujas reclamações atinentes a quaisquer aspectos da execução contratual se 
obriga prontamente a atender, sob pena de responder pelas penalidades estabelecidas no 
contrato; 

i) manter,  durante  toda  a  execução  deste  contrato,  em  compatibilidade  com  as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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Parágrafo Sétimo – O atraso injustificado na implantação e execução dos serviços ora contratados, 
sujeitará  o  adjudicado  à  multa  de  0,5%  (zero  vírgula  cinco  por  cento)  sobre  o  valor  total  da 
contratação  por dia de atraso, até 30 (trinta) dias, multa esta que será descontada da fatura a ser 
paga.

Parágrafo Oitavo  – Após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, será aplicada multa prevista no 
item anterior, não impedindo que a Administração aplique outras sanções, como:

a. Advertência;
b. Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do objeto licitado;
c.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

Parágrafo Nono - A sanção prevista na letra C do subitem anterior poderá também ser aplicada às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93:

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;
b. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados;

Parágrafo Décimo -  O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos 
elencados no artigo 78 e seguintes da Lei no 8.666/93. 

Parágrafo Décimo Primeiro  – A CONTRATADA reconhece os direitos  da CONTRATANTE, em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei no 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – Legislação Aplicável

Parágrafo Primeiro – O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 
no 8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  pelos  preceitos  de  direito  público,  aplicando-se-lhe 
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em 
especial ao emanado pela Política Nacional de Informática e pela Lei n°8.078 – Código de Defesa do 
Consumidor. 

CLÁUSULA OITAVA – Das disposições Gerais

Parágrafo  Primeiro  –  Todos  os  encargos  trabalhistas,  sociais  e  previdenciários  relativos  aos 
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empregados  que  serão  utilizados  na  execução  dos  serviços  serão  de  responsabilidade  da 
CONTRATADA, sendo considerado, para todos os efeitos legais, como única empregadora.

CLÁUSULA NONA – Foro

Parágrafo Primeiro – Fica eleito o foro da Subseção Judiaria Federal de Florianópolis para dirimir 
dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 3 (três) 
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

Florianópolis, 1º de abril de 2012.

_________________________________________
Hortência Salett Muller Tierling

Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

_________________________________________
Paulo Sérgio Teixeira de Araújo

Tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

_________________________________________
Leandro Dias  Cichocki 

Empresa GMK NET COM

_________________________________________
Testemunha:

_________________________________________
Testemunha:
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