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CONTRATO Nº 016/2013

CONTRATO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DIARISTAS,
SERVENTES E TELEFONISTAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA  DO  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA  E  A  EMPRESA  ORBENK
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 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 Orbenk Administração e Serviços Ltda, Rua Dona Leopoldina, 26 – Centro - Joinville/SC,
inscrita no CNPJ sob no 79.283.065/0001-41, neste ato representada pelo Sr.(a) Ronaldo Benkendorf,
CPF 751.256.849-53, 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  037/2013, datado de 17/12/2013 e
pelas  cláusulas  a  seguir  expressas,  definidoras  dos  direitos,  obrigações  e  responsabilidades  das
partes.

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1. Pelo presente instrumento, a CONTRATADA se compromete a prestar serviços nas
dependências  da sede deste Conselho Regional  de Farmácia e  região,  conforme especificações e
condições estabelecidas no instrumento convocatório Pregão nº 037/2013, disponibilizando:

Serviço
Qua
nt

Valor Unitário/
Posto

Montante A 

Valor Unitário/
Posto

Montante B

Valor Unitário/
Posto

Montante C
Servente 8hs 01 1.521,06 1.879,76 265,14
Diarista Chapecó 01 207,43 451,29 59,56
Diarista Criciúma 01 207,43 473,85 48,52
Diarista Caçador 01 207,43 451,29 43,12
Diarista Joinville 01 207,43 466,27 49,12
Diarista Lages 01 207,43 451,29 45,92
Diarista Blumenau 01 207,43 458,65 50,12
Telefonista 01 1.611,98 1.272,61 228,35
Telefonista 01 1.611,98 1.272,61 228,35

CLÁUSULA II - DA VIGÊNCIA

2.1. O  presente  Contrato  terá  duração  de  12  (doze)  meses,  contados  a  partir  de  01  DE
JANEIRO  DE  2014,  podendo  ser  prorrogado,  nos  termos  do  art.  57,  IV,  da  Lei  n.  8.666/1993,
mediante termo aditivo, se houver interesse das partes.
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CLÁUSULA III - DA FORMA, DO LOCAL E DOS REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

3.1. O serviço de servente/limpeza da sede que possui área total de 420 m² (dois pisos), será
prestado diariamente por 01 (UM) postos de trabalho de serventes, para dois períodos de 08 (oito)
horas diárias, de segunda a sexta-feira.

3.2. O serviço de servente/limpeza das Seccionais, será semanalmente por 01 (um) servente,
pelo período de 4 (quatro) horas, num único dia da semana (segunda-feira), no horário das 14 horas
às 18 horas, ou das 13 horas às 17 horas, ou outra opção que melhor se adequar as necessidades da
administração, desde que compreendidas nos mesmos parâmetros de tempo.  

3.3. O serviço de telefonista será prestado diariamente por 02 (duas) profissionais, em um
período de 06 (seis) horas diárias, de segunda a sexta-feira.

3.4. Na  execução  dos  serviços  deverá  ser  disponibilizado  profissional  rigorosamente
selecionado e com treinamento específico para o desempenho de suas atividades.

3.5. O profissional designado para ocupar o posto de trabalho deverá apresentar-se no local
de trabalho devidamente uniformizado e identificado com crachá da contratada.

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. - Com relação ao fornecimento de serviços de que trata o objeto descrito na Cláusula I,
são obrigações exclusivas da CONTRATADA, as a seguir descritas:

a) fornecer uniformes ao profissional e fiscalizar para que o mesmo apresente-se ao
serviço devidamente uniformizado;

b) submeter à aprovação prévia do CRF-SC o funcionário indicado para a prestação
dos  serviços  nas  suas  dependências  e  promover  a  substituição  do  profissional,  quando
solicitada pela Administração do CRF-SC, em no máximo 03 (três) dias corridos.

c) pagar tudo o que legalmente compete à contratada, tais como salário, incluído o
13º (décimo terceiro) salário, as férias, as licenças, os seguros de acidente de trabalho, vales-
transporte,  auxilio-alimentação,  assistência  e  previdência  social  e  todos  os  demais  ônus
inerentes ou próprios da relação empregatícia compreendida também, as obrigações fiscais e
a responsabilidade civil para com terceiros;

d) controlar  a  efetividade  do  profissional,  em  termos  de  entradas  e  saídas  e,
principalmente,  o  horário  de  descanso,  podendo o  CRF-SC disponibilizar  relógio-ponto,
mecânico ou eletrônico, ou outro sistema que possibilite o registro;
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e) fiscalizar o cumprimento das tarefas através de supervisor;

f) fornecer o objeto do Contrato, de acordo com as especificações contidas no Edital;

g) fornecer  e  custear  os  produtos  e  materiais  necessários,  e  mão-de-obra
especializada, além de todos os equipamentos indispensáveis para a prestação dos serviços
objeto deste edital;

h) responsabilizar-se integralmente pelo comportamento moral e profissional de seus
empregados,  cabendo-lhe  responder  integralmente  por  todos  os  danos  e  atos  ilícitos
resultantes da ação ou omissão dos mesmos;

i) responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados,
quando a serviço do CRF/SC, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

j) arcar com a despesa decorrente  de qualquer  infração,  seja  qual  for,  desde que
praticada por seus empregados/profissionais quando relacionados à realização do serviço;

l) 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; 

m) 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;

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

o) arcar  com  demais  custos  decorrentes  da  implementação  dos  serviços,  como
insumos de materiais, máquinas e equipamentos a serem utilizados e seus componentes;

p) organizar o espaço físico e instalar os equipamentos, até 1 hora antes da previsão
de início dos  trabalhos do evento,  testando-os  e  deixando-os  em perfeito funcionamento
para a realização do evento; 

q) não transferir a outrem, no todo ou em parte a execução dos serviços sem prévia e
expressa anuência do CRF/SC, conforme Art. 78 inciso VI da Lei 8666/93; 

 
r) assumir  inteira  responsabilidade  pela  prestação  dos  serviços  que  efetuar,  de

acordo com o especificado em sua proposta, mesmo que sub-contratados; 
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s) manter em perfeitas condições de utilização, durante todo o evento os espaços

físicos, garantindo as necessárias equipes e material de limpeza, higiene e manutenção; 
 
t) garantir a imediata substituição de material defeituoso ou fora da especificação, no

todo ou em parte; 

u) ressarcir  ao  CRF/SC  ou  terceiros  por  eventuais  danos  ou  prejuízos  causados
inclusive por seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços; 

 
v)A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do
CRF/SC, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a licitante vencedora
renuncia  expressamente  a  qualquer  vínculo  de  solidariedade,  ativa  ou  passiva,  com  o
Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina.

x) Serão fornecidos os materiais de limpeza e demais produtos necessários, além de
todos os equipamentos indispensáveis para a prestação dos serviços objeto deste edital. Os
materiais serão indicados pelo profissional indicado da empresa, e fiscalizado pelo Conselho
Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina; devendo serem substituídos no prezo
máximo  de  24horas  caso  algum  produto  não  atenda  aos  quesitos  solicitados,  incluindo
qualidade e quantidade.

4.2. A critério do CRF-SC a área de prestação de serviço poderá ser reduzida ou ampliada,
assim como alterado o número de funcionários ou horário de trabalho.

4.2.1. Sempre que houver alteração no número de funcionários ou horário de trabalho, a
pedido do CRF-SC, o valor a ser pago pelos serviços prestados será proporcionalmente aumentado
ou reduzido de acordo com o preço constante da proposta.

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Serão encargos exclusivos do CRF-SC:

a) permitir  o  acesso  do profissional  da  contratada  nos  locais  de  prestação  dos  serviços,
colaborando para a tomada de medidas necessárias à execução dos mesmos;

b) efetuar os pagamentos devidos em função do presente contrato estritamente de acordo
com o disposto nas cláusulas VIII e IX do presente Instrumento.

b) acompanhar,  fiscalizar  e  supervisionar  a  execução  dos  serviços,  caso  necessário  ao
CRF/SC.

c) prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  atinentes  ao  objeto,  que  venham  a  ser
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solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

d) solicitar, após a verificação da conformidade dos serviços, se for o caso, a substituição ou
correção daqueles que não tenham sido considerados adequados.

CLÁUSULA VI - DA FISCALIZAÇÃO

6.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por
parte do CRF-SC, através do responsável pelo Departamento Financeiro e Pessoal do CRF-SC, a
quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas na execução dos serviços e solicitar a
correção das mesmas.

6.2. A fiscalização de que trata o subitem 6.1 será exercida no interesse do CRF-SC.

6.3. Quaisquer  exigências  da  fiscalização,  inerentes  ao  objeto  do  Contrato,  deverão  ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CRF-SC.

6.4. Qualquer  fiscalização  exercida  pelo  CRF-SC,  feita  em  seu  exclusivo  interesse,  não
implica  co-responsabilidade pela  execução dos  serviços  e  não exime a  CONTRATADA de suas
obrigações pela fiscalização e perfeita execução do Contrato.

6.5. A  fiscalização  do  CRF-SC,  em  especial,  deverá  verificar  a  qualidade  dos  serviços
prestados, podendo exigir a substituição do profissional quando este não atender os termos do que
foi proposto e contratado, sem que assista à CONTRATADA qualquer indenização pelos custos daí
decorrentes.

6.6. A CONTRATADA promoverá a substituição de profissional, sempre que for solicitado
pela Administração do CRF-SC no máximo em 07 (sete) dias corridos.

CLÁUSULA VII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:

7.2. O atraso injustificado na implantação dos serviços e demais documentos, objeto desta
licitação, sujeitará o adjudicado à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da
proposta contratada por dia de atraso, até 30 (trinta) dias, multa esta que será descontada da fatura
a ser paga.

7.2.1. 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;
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C)  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

7.2.1.1. 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.

Parágrafo Quarto - Na aplicação desta sanção administrativa serão admitidos os recursos previstos
em lei.

7.3.  Na aplicação dessas sanções administrativas serão admitidos os recursos previstos em
lei, garantida a ampla defesa.

7.4. A CONTRATADA ficará, ainda, sujeita ao desconto das faltas ocorridas, proporcional ao
Montante “A”, calculado através da seguinte fórmula:

__             Valor do Montante “A” / 30 dias  X  número de faltas

7.5. Ao apresentar a Nota Fiscal dos serviços executados, a CONTRATADA deverá deduzir
o valor do desconto de que trata o subitem 7.4, referente ao mês anterior ao da Nota Fiscal.

7.6. O  demonstrativo  com  o  número  de  faltas  ocorridas  no  mês  anterior  será,
obrigatoriamente, anexado à Nota Fiscal apresentada para que possa ser verificada a sua exatidão.

CLÁUSULA VIII - DO PREÇO

8.1. O CRF-SC pagará à CONTRATADA, como remuneração pelos serviços aqui avençados,
a importância mensal a seguir discriminada:

MONTANTE "A'
Salários............................................................. R$ 5.989,60

MONTANTE "B".
Demais componentes de custo...................... R$ 7.177,62

Total do Valor Mensal ..................................... R$ 1.018,20
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CLÁUSULA IX - DA INDENIZAÇÃO DO MONTANTE “C”

9.1. Os  valores  do  Montante  “C”  serão  indenizados  pelo  efetivamente  despendido  pela
CONTRATADA, ou seja, a diferença entre o valor do preço da passagem e/ou o valor facial do
auxilio-alimentação e o que for descontado do empregado, conforme o demonstrativo dos custos do
vale-transporte  e  auxilio-alimentação,  que  deverá  ser  entregue  juntamente  com  a  Nota  Fiscal,
podendo  o  CRF-SC  solicitar  a  qualquer  tempo,  a  comprovação  dos  valores  lançados  no
demonstrativo.

9.2. Os vale-transporte e auxilio-alimentação deverão ser entregues ao empregado até o 1º
dia útil do mês em que os mesmos serão utilizados, em número suficiente para os dias úteis do mês.

9.3. O auxilio-alimentação terá valor facial de R$ *,** e sofrerá alteração pelo acordo com o
estipulado em dissídio coletivo.

9.4. A CONTRATADA submeter-se-á ao desconto proporcional às faltas, no pertinente aos
valores indenizáveis, a título de vale-transporte e auxilio-alimentação, pagos ao profissional faltoso.

CLÁUSULA X - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO

10.1.  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.

10.1.1. A  despesa  correrá  à  conta  da  dotação  consignada  ao  ELEMENTO
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001– Contrato de Terceirização por Substituição de mão Obra .

10.2.  Juntamente com a nota fiscal, onde conste a  discriminação  da  quantidade  e  dos
postos  de  trabalho  que estão sendo cobrados no mês, a CONTRATADA deverá  encaminhar
comprovações dos pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciários, bem como  de  folha  de
pagamento  específica  dos  empregados que exercem atividades no CRF/SC.

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

CLÁUSULA XI - DO REAJUSTE

11.1. Não haverá a previsão de reajustes, salvo na hipótese de prorrogação de vigência, a
critério da Administração, mediante formulação de competente Termo Aditivo, hipótese na qual
serão consideradas: 

11.2. Montantes  “A”  e  “C”:  serão  atualizados em conformidade com as disposições e data-
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base da convenção ou dissídio coletivo da categoria. 

11.3. Montante  “B”: Este  reajuste deve ser  calculado  com  base  no  Índice  Nacional  de
Preços  ao Consumidor  –  INPC,  e  só  poderá  ocorrer  após  cada  doze meses  da  data  da
assinatura do contrato.

CLÁUSULA XII - DA RESCISÃO

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

a) Nos casos previstos no Art. 78 da Lei Federal n° 7.666/93;
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 XIII - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

13.1. A CONTRATADA atendendo ao disposto no art. 56, §1º da Lei nº 8.666/93, prestará
garantia na modalidade fiança bancária no valor de R$ ***,** (************Reais), correspondente a 5%
do valor contratado. 

13.2.  O  CRF-SC  reserva-se  o  direito  de  reter  a  garantia,  bem  como  dela  descontar  as
importâncias  necessárias  a  reparar  qualquer  dano  eventualmente  causado  por  profissionais  da
CONTRATADA, quando esta deixar de cumprir suas obrigações sociais ou trabalhistas.

13.3. Sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, a garantia reverterá ao CRF-SC,
no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA.

13.4.  A garantia  será  liberada  ou  restituída  após  a  execução  do  contrato,  e,  quando em
dinheiro, deverá sofrer atualização monetária “pro rata tempore”, tomando-se por base a variação
do IGP/M, a contar da data do depósito até a data da devolução.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Todas  as  comunicações  relativas  ao  presente  Contrato  serão  consideradas  como
regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada, telegrama ou fax ou e-mail na
sede do CRF-SC ou da CONTRATADA.

14.2.  Durante  a  execução  do  contrato,  a  CONTRATADA  se  obriga  a  manter  todas  as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n°037/2013.

14.3. Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas em especial, nos arts. 77, 78, 79, 80,
87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93.
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CLÁUSULA XIV - DO FORO

Para as ações que possam surgir em decorrência do presente contrato, fica eleita a
Subseção da Justiça Federal em Florianópolis/SC, com exclusividade.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias
de  igual  teor  e  forma,  que  lido  e  achado  conforme  vai  assinado  pelas  partes  e  por  02  (duas)
testemunhas.

Florianópolis, 1º de janeiro de 2014.

_________________________________________
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

_________________________________________
Ronaldo Benkendorf

CPF 751.256.849-53
Orbenk Administração e Serviços Ltda

_________________________________________
Testemunha:

_________________________________________
Testemunha:
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