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CONTRATO DL Nº 007/2012

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  ESTACIONAMENTO, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA E A EMPRESA BERNARDI REBOQUE E ESTACIONAMENTO LTDA ME

O CRF/SC – Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público, sito a Travessa Olindina Alves Pereira, n°35, Centro, Florianópolis, SC, neste ato representado 
por  seu Tesoureiro  farm.  Paulo  Sérgio  Teixeira  de  Araújo  e  por  sua  Presidente  e  exercício,  Farm. 
Hortência  Salett  Muller  Tierling,  a  seguir  denominada  CONTRATANTE,  e  a  Bernardi  Reboque e 
Estacionamento Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua Germiniano Cordeiro, 145 – 
Coral – Lages/SC, inscrita no CNPJ sob nº 06.907.871/0001-70 a seguir denominada CONTRATADA, 
acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, 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 
015/2012 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades 
das partes.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto  

O  presente  Contrato  tem  por  objeto  a  prestação  de  serviços  de  estacionamento,  “guarda”  de  um 
automóvel de propriedade do CRF/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA –  Dos Serviços de Estacionamento “Guarda”:

Parágrafo Único - Os serviços de estacionamento se farão quando o CONTRATANTE depositar o bem 
móvel descrito no Objeto do Contrato no estacionamento, que fica na Germiniano Cordeiro, 145 – Coral 
– Lages/SC, CEP 88.509-670. Compete a CONTRATADA responsabilizar-se pelo veículo nos períodos 
de sua guarda e vigilância,  assumindo,  outrossim, neste período,  responsabilidade sobre  eventuais 
riscos.

CLÁUSULA TERCEIRA – Valor Contratual e Critério de Reajuste

Parágrafo  Primeiro  -  Pela  contratação,  o  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA  o  valor  de 
R$150,00 (cento e cinquenta reais) mensais.

Parágrafo Segundo – O valor do contrato poderá ser reajustado, decorridos 12 meses de assinatura do 
contrato, por ocasião de prorrogação, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
–INPC/IBGE ou por outro índice que vier a substituí-lo e de acordo com a legislação em vigor.

CLÁUSULA QUARTA – Condições de Pagamento

Parágrafo Primeiro – 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 3.1.32.02 
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– Locação de Bens Moveis e Imóveis.

 Parágrafo Segundo - A nota fiscal deverá ser 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°480/2004 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 Adjudicada.

CLAÚSULA QUINTA - Do Horário de Funcionamento

Parágrafo Único - O horário de funcionamento para entrada e retirada de veículos será de 24 horas.

CLÁUSULA SEXTA - Vigência do Contrato

Parágrafo  Primeiro  -  O  presente  Contrato  terá  vigência  de  12  (doze)  meses  a  partir  da  data  de 
assinatura, 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 - A rescisão deste Contrato somente se dará nos seguintes casos:

a. por ato unilateral e escrito do CRF-SC, nos casos previstos no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores;

b. amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de 
antecedência, sem que sejam obrigados a responder por ônus ou prejuízos resultantes, desde 
que haja conveniência para o CRF-SC.

c. judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Foro

Parágrafo Único - Para as ações que possam surgir em decorrência do presente contrato, fica eleito a  
Subseção Federal de Florianópolis/SC, com exclusividade.
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CLÁUSULA OITAVA – Das disposições Finais

Parágrafo Primeiro – Aplicam-se, no que couber, os art. 77, 78, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, para  
todos os efeitos legais.

Parágrafo Segundo – Todas as comunicações, relativas ao presente Contrato, serão consideradas como 
regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou fax, na sede dos contratantes.

Parágrafo Terceiro – Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e 
exclusiva  do  acordo  entre  elas  celebrado,  substituindo  todas  as  propostas  ou  contratos  anteriores,  
verbais ou escritos, bem como todos as demais comunicações anteriores.

Parágrafo Quarto – E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento 
em 03 (TRÊS) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito e de justiça, na presença das duas 
testemunhas que também o assinam, para que produza todos os efeitos legais, inclusive contra terceiro.

Florianópolis, 01 de junho 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

________________________________________
Bernardi Reboque e Estacionamento Ltda

CNPJ 06.907.871/0001-70

_________________________________________
Testemunha:

_________________________________________
Testemunha:
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