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CONTRATO Nº 002/2011

CONTRATO DE PRESTAÇÃO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO,
TAMANHO A4 QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO  DE  SANTA  CATARINA  E  A  EMPRESA  AQUINPEL  SUPRIMENTOS  PARA
ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

O  Conselho  Regional  de  Farmácia  do  Estado  de  Santa  Catarina,  pessoa  jurídica  de  direito
público,  localizado  na  Travessa  Olindina  Alves  Pereira  nº  35,  Florianópolis,  SC,  neste  ato
representado por sua Presidente Farm.  Hortência  Salett  Muller  Tierling,  a  seguir  denominada
CONTRATANTE,  e  a  Empresa  Aquinpel  Suprimentos  para  Escritório,  Informática  e  Papelaria
Ltda, pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Farroupilha, N.° 35, Barreiros, São
José - SC, inscrita no CNPJ sob no 00.147.109/0001-56, neste ato representada por representante
legal,  Sr(a).  Luiz  Fernandes  Achar,  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 Edital de Pregão no 007/2011, datado de
22/03/2011  e  pelas  cláusulas  a  seguir  expressas,  definidoras  dos  direitos,  obrigações  e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a aquisição de resmas de papel ofício, tamanho A4 para o
CRF/SC, em conformidade com o Item 1 do Edital (descrição do objeto e de suas características
mínimas) do Pregão nº 007/2011.

Parágrafo Único –  Integram e completam o presente termo Contratual,  para todos os  fins  de
direito,  obrigando  as  partes  em  todos  os  seus  termos,  as  condições  expressas  no  Pregão  nº
007/2011, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

2.1.  O material  especificado na Cláusula I deverá ser entregue  na Sede deste CRF-SC,
localizado na Travessa Olindina Alves Pereira, 35 - Centro, nesta Capital, no período vespertino,
entre 14:00 e 17:00 horas, da seguinte forma:

2.1.1. 250 (duzentas e cinquenta) resmas a serem entregues no prazo de 10 (dez)
dias após a assinatura do contrato.

2.1.2. 250 (duzentas e cinquenta) resmas a serem entregues no prazo de 90 (noventa)
dias após a assinatura do contrato, tolerando-se a margem de 05 (cinco) dias para mais ou para
menos do prazo estabelecido.

2.2.  A Comissão  de  Compras  e  Licitações  do  CRF/SC realizará  minucioso  exame  dos
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materiais entregues a fim de dirimir quaisquer dúvidas, à vista das características exigidas neste
Instrumento, tais como: qualidade, quantidade e especificações dos mesmos. As condições para
entrega do objeto licitado, de que trata o art. 40 da L.F. nº 8.666/93, atenderão o disposto no art.
73 da L.F. nº 8.666/93.

2.3. Somente serão aceitos e recebidos os materiais declarados em perfeitas condições pela
Comissão de Compras e Licitações do CRF/SC.

2.4. Caso algum produto não corresponda ao exigido, a adjudicatária deverá providenciar,
no prazo máximo de três dias, contados da data de entrega do objeto, a sua substituição visando o
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA  - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO

3.1. O preço total a ser pago pelo CRF-SC, referente ao objeto descrito na Cláusula I, é de
R$ 5.650,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais), e não poderá ser reajustado.

3.2. O pagamento será à vista até o 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega de cada
remessa do objeto e da respectiva nota fiscal ao CRF-SC, na Travessa Olindina Alves Pereira, nº
35,  nesta  Capital,  devendo  a  despesa  correr  à  conta  do  ELEMENTO 3.1.20.01  –  Artigos  de
Expediente.

3.2.1. 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.

3.2.2. 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).

3.2.3. 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.

3.2.4. 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.

3.2.5.  Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá
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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. 

3.3.  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.

3.4. As despesas de frete e seguro são encargos exclusivos da contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

4.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

4.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;

b) dar  à  CONTRATADA  as  condições  necessárias  para  a   regular  execução  do
Contrato;

c) receber  o  seu  objeto  nos  termos  do  artigo  73,  inciso  II,  e  artigo  76  da  Lei  no

8.666/93;

4.3. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) entregar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustados;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente Contrato;

c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,  documentos que
comprovem estar  cumprindo a legislação  em vigor quanto às  obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;

CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1. O atraso injustificado na entrega do objeto desta licitação, sujeitará a contratada à
multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do presente contrato por dia de atraso,
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até 30 (trinta) dias.

5.1.1. Após  o  decurso  do  prazo  de  30  (trinta  dias),  além da  aplicação  da  multa
prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar outras sanções, como:

A) Advertência;

B) Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do presente contrato;

C) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

5.2. A  sanção  prevista  na  letra  C  do  sub-item 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.

5.3. Na aplicação desta sanção administrativa serão admitidos os recursos previstos em lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO 

6.1.  O presente  Contrato  terá  duração  a  partir  da  sua  assinatura  até  a  entrega  de  todas  as
remessas do objeto, conforme especificações contidas na Clausula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1. A rescisão deste Contrato somente se dará nos seguintes casos:

7.1.1. por ato unilateral e escrito do CRF-SC, nos casos previstos no art. 78 da Lei
Federal n° 7.666/93 e suas alterações posteriores;

CLÁUSULA OITAVA– DO FORO

8.1. Para as ações que possam surgir em decorrência do presente contrato, fica eleito o foro
da Subseção Judiciária Federal de Florianópolis/SC, com exclusividade.
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CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

9.3 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, 22 de março de 2011.

_________________________________________
Hortência Salett Muller Tierling

Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

_________________________________________
Paulo Sergio Teixeira de Araujo

Tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

________________________________________
Luiz Fernandes Achar

Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda

_________________________________________
Testemunha:

_________________________________________
Testemunha:


