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CONTRATO 001/2014.

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  TELEFONIA  (STFC)  FIXO-FIXO  QUE  ENTRE  SI 
CELEBRAM  O  CONSELHO  REGIONAL  DE  FARMÁCIA DO  ESTADO  DE  SANTA 
CATARINA E A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL.

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, CNPJ 83.900.969/0001-46, 
neste ato representado por sua Presidente, Farm. Hortência Salett Muller Tierling, a seguir denominada 
CONTRATANTE, e a Empresa EMBRATEL – Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pessoa 
jurídica de direito privado, localizada na Av. Presidente Vargas, 1012, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20071-
910, inscrita no CNPJ sob no  33.530.486/001-29,  neste ato representada pelas representantes legais, 
Gerente Exec. de Vendas Master, Sra. Juliana Franco Jibran Hsieh e Diretora Exec. Sra. Maria Teresa 
Outeiro  de  Azevedo  Lima,  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 Presencial n°030/2013, pelos 
termos  da  proposta  da  Contratada  datada  de  17/01/2014  e  pelas  cláusulas  a  seguir  expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto  

Constitui objeto do presente Edital a contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo 
Comutado  (STFC)  Fixo-Fixo, na  modalidade  Ligação  Local  e  Longa  Distância,  através  de 
disponibilização  e  instalação  de  Acessos  Digitais  E1 e  Ramais  DDR (Discagem Direta  a  Ramal), 
conforme especificações do Anexo I. A licitante vencedora deverá tomar as providências necessárias 
para realização da portabilidade das linhas atuais da sede do CRF/SC, quais sejam: 48 3222-4702, 48 
3222-7768, 48 3222-4332, 48 3222-4811, 48 3222-6272, 48 3222-6368, 48 3222-6383, 48 3222-6364.

Parágrafo Primeiro:  STFC – Com as modalidades Local, DDR (Discagem direta a ramal) e Longa 
Distância Nacional (LDN), conforme descrição nas tabelas 01 e 02:

Tabela 01: Assinatura e Plano de Numeração DDR – Valor mensal
Item Serviço Quantidade VL UN VL TOTAL

01 Assinatura com acesso digital a 2 Mbps E1 
(30 canais)

12 R$ 510,72 R$ 510,72

02 Plano de numeração DDF para até 100 
ramais

12 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 510,72
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Tabela 02: Local e longa distância nacional  (LDN) – Valor Mensal Estimado
Item Serviço Quantidade 

estimada
VL UN VL TOTAL

01 Tráfego fixo-fixo 3 mil minutos R$ 0,0981 R$ 294,30 

02 Tráfego de LDN Intra-Regional fixo-fixo 417 minutos R$ 0,5185 R$ 216,21

03 Tráfego de LDN Inter-Regional fixo-fixo 167 minutos R$ 0,5185 R$ 86,58

Parágrafo Segundo –  O licitante vencedor realizará o serviço contratado por meio desta licitação no 
prédio sede do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina,  localizado na Travessa Olindina 
Alves Pereira, nº 35, nesta Capital.

CLÁUSULA SEGUNDA – Valor Contratual
 
O preço mensal estimado (serviço + dados) a ser pago será o constante na proposta vencedora, que é de 
R$ 1.107,81 (Hum Mil Cento e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA– Condições de Pagamento e Dotação Orçamentária

Parágrafo Primeiro – O pagamento será feito mensalmente até o 15º (décimo 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,  devendo  a  despesa  correr  à  conta  do  ELEMENTO 
6.2.2.1.1.01.04.02.004.005 – Serviços de Comunicação em Geral.

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 
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 
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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 QUARTA – Da Licitação

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 e pela Lei n°8.078 – 
Código de Defesa do Consumidor e principalmente a Legislação Aplicada à Segurança e Medicina do 
Trabalho. 

Parágrafo Segundo -  As obrigações estabelecidas neste instrumento são decorrentes do procedimento 
licitatório  modalidade  PREGÃO,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  10.520  de  17/07/2002,  e, 
subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações, demais legislações pertinentes, 
devidamente instruídos no procedimento nº 030/2013, fazendo parte integrante do presente contrato 
todas as condições, obrigações e direitos constantes do respectivo instrumento convocatório. 

CLÁUSULA QUINTA– Critério de Reajuste

Parágrafo Primeiro - As tarifas serão reajustadas na forma e data-base estabelecidas pela ANATEL, 
mediante  a  incidência  do  Índice  de  Serviços  de  Telecomunicações  (IST),  observando-se  sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-base dos reajustes concedidos. 

Parágrafo Segundo- Na hipótese da ANATEL determinar a redução de tarifas, de maneira análoga, a 
CONTRATADA  deverá  repassar  à  CONTRATANTE,  a  partir  da  mesma  data-base,  as  tarifas 
reduzidas. 
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Parágrafo Terceiro- Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por meio de 
documento oficial expedido pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – Do Acompanhamento e da Fiscalização

Parágrafo Primeiro -  A execução do Contrato firmado com a contratada será objeto de acompanhamento,  
fiscalização e avaliação por parte do CRF-SC, através do Departamento de Informática do CRF/SC, a quem 
competirá comunicar as falhas porventura constatadas, observando:

a) A fiscalização de que trata o parágrafo anterior será exercida no interesse do CRF-SC.
b) Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela adjudicatária, sem qualquer ônus para o CRF-SC.
c)  A fiscalização do CRF-SC, em especial,  terá o dever de verificar a qualidade dos serviços 

executados, podendo exigir a sua substituição quando estes não atenderem aos termos do que foi proposto e  
contratado, sem que assista à adjudicatária qualquer indenização pelos custos daí decorrentes.

Parágrafo Segundo- O representante da CONTRATANTE pode sustar qualquer trabalho que esteja 
sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

Parágrafo Terceiro- A atestação de conformidade do(s) serviço(s) prestado(s) cabe ao titular do setor 
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

Parágrafo  Quarto-  A  CONTRATADA  deve  manter  preposto,  aceito  pela  Administração  do 
CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato,  para representá-la sempre que for 
necessário. 

Parágrafo  Quinto-  Sendo  identificada  cobrança  indevida  na  Fatura/Nota  Fiscal  de  Serviços,  a 
FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério, fazer a glosa dos valores indevidos, ou solicitar formalmente à 
CONTRATADA sua reapresentação, com as devidas correções. Nesse caso, novo prazo de vencimento 
para pagamento deverá ser fixado. 

Parágrafo Sexto- Os casos não abordados neste tópico serão definidos pela fiscalização, de maneira a 
manter o padrão de qualidade previsto para os serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – Direitos e Responsabilidades das Partes

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

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências de seu 

edifício sede para a prestação dos serviços; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
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solicitados pelo(s) representante(s) da CONTRATADA; 

c) Exercer a fiscalização dos serviços contratados, mediante servidor especialmente 

designado para tal fim; 

d) Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes aos serviços prestados, por 

intermédio de sua fiscalização; 

e) Efetuar o pagamento mensal devido pela execução do serviço, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; e 

f) Comunicar oficialmente à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos 

serviços.

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar os serviços objeto deste contrato em conformidade com regulamentação aplicável e 
com as normas de telecomunicações da ANATEL referentes à qualidade dos serviços; 

b) Iniciar  a  prestação do Serviço em prazo não superior  a 30 (trinta)  dias  úteis,  contados da 
assinatura  deste  contrato,  se  responsabilizando  integralmente  pela  disponibilização  do  objeto  até  a 
central telefônica do CRF/SC, localizado no 2º andar da sede (Departamento de Informática), inclusive 
pela  realização  de  qualquer  serviço  ou obra  de  infraestrutura,  externa  ou interna,  bem como 
aquisição de qualquer material ou equipamento necessário para a entrega plena do objeto.

c) Alocar consultor ou gerente de contas para ser seu responsável na gestão deste contrato, bem 
como  indicar  o(s)  funcionário(s)  que  estarão  designados  para  atender  demandas  imediatas  e 
específicas da fiscalização;

d) Garantir o sigilo e a inviolabilidade das conversações, comunicações de dados ou mensagens 
de fax, realizadas por meio dos serviços desta contratação; 

e) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, prestando-os sem interrupção, 24 horas 
por dia, sete dias por semana; 

f) Atender prontamente às solicitações da CONTRATANTE, corrigindo, no prazo máximo de 2 
(duas) horas, após ser notificada, qualquer tipo de ocorrência que cause a interrupção total na 
prestação dos serviços ou degradação na qualidade da comunicação que impeça sua utilização; 

g) Atender às solicitações da CONTRATANTE, corrigindo, no prazo máximo de 6 (seis) horas, 
após  notificada,  todas  as  falhas  não compreendidas  no subítem precedente,  ou seja,  que não 
impliquem  a  interrupção  total  na  prestação  dos  serviços  ou  degradação  na  qualidade  da 
comunicação que impeça sua utilização; 

h)  Comunicar  à  CONTRATANTE,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e 
prestar, com a devida antecedência, os esclarecimentos necessários; 

i) Disponibilizar, sem ônus para a CONTRATANTE, Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 
24 horas  por  dia,  sete  dias  por  semana,  por  meio  de chamada telefônica,  a  fim de que seja 
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possível registrar reclamações sobre o funcionamento do serviço contratado, obter suporte técnico 
e esclarecimentos; 

j)  Assumir  inteira  responsabilidade  técnica  e  administrativa  sobre  o  objeto  contratado,  não 
podendo transferir  a  outras  empresas  a  responsabilidade  por  problemas  de funcionamento  do 
serviço, exceto quando se tratar de transferência  de Contratos de Concessão ou de Permissão, ou 
de Termo de Autorização, devidamente aprovada pela ANATEL; 

k)Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa  ou  dolo,  quando  da  execução  dos  serviços,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa 
responsabilidade à fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

l) Repassar à CONTRATANTE, durante a vigência do contrato, todas as vantagens e descontos 
nas tarifas por ela oferecidos no mercado para o plano de serviços utilizado como referência em 
sua  proposta,  sempre  que  esses  forem mais  vantajosos  do  que  os  constantes  no  instrumento 
contratual; 

m) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências, 
da CONTRATANTE; 

n) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas 
na licitação; 

o) Refazer os serviços que, a juízo da Fiscalização, não forem considerados satisfatórios, sem que 
caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 

p)  Selecionar  e  treinar  adequadamente  os  empregados  alocados  à  prestação  dos  serviços, 
observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral; 

q) Fornecer e exigir dos empregados, quando for o caso, o uso de todos os equipamentos de 
segurança  recomendados  pelas  normas  de  segurança  de  trabalho,  afastando  da  prestação  dos 
serviços aqueles que se negarem a usá-los; 

r) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CRF-SC; 

s) assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
os seus empregados quando da prestação dos serviços ou em conexão com ela;

t)  assumir  todos  os  encargos  de  possível  demanda  trabalhista,  civil  ou  penal,  relacionadas  à 
prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência.

CLÁUSULA OITAVA – Das Sanções Administrativas

Parágrafo Primeiro-  A CONTRATADA será punida com o impedimento de licitar e contratar com a 
União,  Estados,  Distrito  Federal  ou  Municípios  e  ser  descredenciado  no  Sicaf  e  no  cadastro  de 
fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
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neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos: 
1.1. apresentação de documentação falsa; 
1.2. retardamento da execução do objeto; 
1.3. falhar na execução do contrato; 
1.4. fraudar na execução do contrato; 
1.5. comportamento inidôneo; 
1.6. declaração falsa; e 
1.7. fraude fiscal.

Parágrafo Segundo- Para os fins do item 1.5 do parágrafo anterior, reputar-se-ão inidôneos atos tais 
como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

Parágrafo Terceiro- Para condutas descritas nos itens 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 do parágrafo primeiro 
desta Cláusula será aplicada multa de no máximo 30% do valor do contrato. 

Parágrafo Quarto- Para os fins dos itens 1.2 e 1.3 do parágrafo primeiro desta Cláusula, será aplicada 
multa nas seguintes condições: 
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato em caso de atraso superior a 24 
(vinte e quatro) horas na execução de serviços que solucionem problemas de degradação da qualidade 
ou interrupção, total ou parcial, dos serviços de telecomunicações contratados, limitada a incidência a 
15 (quinze) dias;  
b) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por  
período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; e 
c)  30% (trinta  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato,  em  caso  de  inexecução  total  da  obrigação 
assumida.

Parágrafo Quinto- Após o trigésimo dia de atraso, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, 
caracterizando-se a inexecução total do seu objeto. 

Parágrafo  Sexto-  O  valor  da  multa  poderá  ser  descontado  do  pagamento  a  ser  efetuado  ao 
CONTRATADO.  Se  o  valor  do  pagamento  for  insuficiente,  fica  o  CONTRATADO  obrigado  a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

CLÁUSULA NONA – Da Duração e Rescisão 

 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.

Parágrafo  Primeiro-  A inexecução  total  ou  parcial  deste  contrato  enseja  a  sua  rescisão,  conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

Parágrafo Segundo- . A rescisão deste contrato poderá ser: 
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a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a CONTRATANTE; 
c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

Parágrafo Terceiro- A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

Parágrafo Quarto-  Os casos de rescisão contratual  devem ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA– Do Foro

Fica eleito o foro da Subseção Judiciária Federal de Florianópolis para dirimir dúvidas ou questões 
oriundas do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Fundamentação Legal e da Vinculação do Contrato 

Parágrafo Primeiro- Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 
5.450/2005, bem como subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Segundo-  O presente contrato vincula-se aos termos do edital do Pregão nº 030/2013, bem 
como de todos os seus anexos, e à proposta da vencedora CONTRATADA. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– Das Disposições Finais

Parágrafo Primeiro – Todas as comunicações, relativas ao presente Contrato, serão consideradas como 
regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada, na sede do contratante.

Parágrafo Segundo – 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 Terceiro –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/SC, 21/01/2014.
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_________________________________________
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

________________________________________
Maria Teresa Outeiro de Azevedo Lima 

EMBRATEL

________________________________________
Juliana Franco Jibran Hsieh 

EMBRATEL

_________________________________________
Testemunha:

_________________________________________
Testemunha:
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