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CONTRATO DL Nº 003/2014.

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  LOCAÇÃO  DE  VAGAS  DE 
ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRF/SC, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 
REGIONAL  DE  FARMÁCIA  DO  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA  E  A  EMPRESA 
ESTACIONAMENTO BUTIÁ LTDA ME.

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 sua Presidente,  
Farm. Hortência Salett Muller Tierling, a seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa Estacionamento 
Butiá Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua General Bitencourt, nº 468 – Florianópolis /SC,  
inscrita  no CNPJ./M.F.  sob nº  02.226.265/0001-38,  neste ato  representada pelo seu proprietário  Sr.  Paulo 
Huascar  Viana  Júnior,  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 011/2014 e pelas cláusulas a seguir expressas,  
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto  
O  presente  Contrato  tem  por  objeto  a  locação  de  05  vagas  de  garagem  para  estacionamento  coberto,  
localizada na rua General Bitencourt, Nº 468 – Centro – Florianópolis.  O contrato dá direito a um controle 
para portão para cada veículo do CRF/SC, objeto deste contato.

CLÁUSULA SEGUNDA – Prazo de Duração
O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses,  contados a partir  de sua assinatura,  podendo ser 
prorrogado, nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/1993, mediante termo aditivo, se houver interesse das 
partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – Valor Contratual  
Pela contratação, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos 
reais) mensais, o que refere-se a R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) mensais por vaga utilizada.  

CLÁUSULA QUARTA – Condições de Pagamento  

Parágrafo Primeiro – O pagamento será feito mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente aos 
serviços prestados, após a entrega da respectiva nota fiscal ao CRF-SC, na Travessa Olindina Alves Pereira,  
nº 35, nesta Capital, no departamento de Fiscalização e Instrução do Conselho Regional de Farmácia/SC. 

Parágrafo  Segundo  –  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 Terceiro – As despesas de frete, seguro, viagens e deslocamentos são encargos exclusivos da 
contratada. 

Parágrafo Quarto - 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, se for o caso e demais impostos que serão 
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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 Quinto - 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 Sexto -  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 Sétimo - 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.

Parágrafo  Oitavo  -  Caso  no  dia  do  pagamento  não  haja  expediente  no  órgão  contratante,  este  será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente;

Parágrafo Nono - 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. 

 
CLÁUSULA QUINTA – Do Horário de Funcionamento
O horário de funcionamento para entrada e retirada de veículos será de 24 horas.

CLÁUSULA SEXTA – Responsabilidade da Contratada
Compete  à  Contratada  responsabilizar-se  pelos  veículos  nos  períodos  comprovados  de  sua   guarda  e 
vigilância, assumindo, outrossim, neste período, responsabilidade sobre eventuais riscos.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Acompanhamento e da Fiscalização

A execução do Contrato firmado com a contratada será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação 
por parte do CRF-SC, através do Departamento de Fiscalização e Instrução do CRF/SC, a quem competirá  
comunicar as falhas porventura constatadas.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços previstos neste instrumento serão reajustados anualmente, contados desta data, pela variação 
acumulada  do Índice  de  Preços  ao  Consumidor  (IPC),  divulgado pela  Fundação Instituto  de  Pesquisas  
Econômicas (FIPE).

CLÁUSULA NONA   - DO SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL GARAGISTA
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A CONTRATADA deverá manter apólice de seguro do tipo responsabilidade civil garagista, modalidade 
guarda de veículos de terceiros, observando-se:

Parágrafo Primeiro –A responsabilidade abrange o veículo e seus acessórios fixos. No caso de conduzir o 
veículo, a responsabilidade será extensiva à colisão;

Parágrafo  Segundo  –Excetuam-se  sinistros  decorrentes  de  casos  fortuitos  ou de  força  maior,  conforme 
previsão da legislação civil brasileira.

Parágrafo Terceiro –Exclui-se da cobertura do seguro a locação de automóvel reserva pela CONTRATADA, 
em caso de sinistro, durante o período de reparo do veículo sinistrado.

Parágrafo  Quarto  –Defeitos  ou  quebra  mecânica,  somente  se  constatada  imperícia,  negligência  ou 
imprudência, na condução do veículo pela CONTRATADA;

CLÁUSULA DECIMA – DO FORO

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, 01 de julho de 2014.

_______________________________________
Hortência Salett Muller Tierling

Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

____________________________
Paulo Huascar Viana Júnior 

Estacionamento Butiá  

TESTEMUNHAS:
_______________________________ _______________________________
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