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CONTRATO 004/2014.

CONTRATO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E SIMILARES QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E A 
EMPRESA PRINT SERVICE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA ME.

 O Conselho Regional  de  Farmácia  do Estado de  Santa  Catarina,  pessoa  jurídica  de direito 
público,  CNPJ  83.900.969/0001-46,  localizado  na  Travessa  Olindina  Alves  Pereira  nº  35, 
Florianópolis, SC, cep 88020-095, neste ato representado por sua Presidente Farm. Hortência 
Salett  Muller  Tierling,  a  seguir  denominada  CONTRATANTE,  e  a  Empresa  Print  Service 
Serviços de Impressão Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, localizada na  Av. Barão do 
Rio Branco, nº 170, 1º andar, Centro, Palhoça - SC, cep 88.130-100, inscrita no CNPJ sob n o 

85.324.739/0001-01, neste ato representada por representante legal,  Sr. Ediovane Anselmo,  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 N° 004/2014, pelos termos da proposta da Contratada 
datada de 07/04/2014 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1  -  Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços,  por  demanda,  de  cópias, 
encadernações e impressões CRF/SC, a seguir especificados: 

Serviços Valor unitário 
(R$)

Cópias P/B A4 0,055

Encadernação (geral) 1,85

Impressão em Adesivo A4 1,71

Impressão banner 42,78

Impressão Colorida A3 couché L2 gramatura de 75 a 90g 2,03

Impressão Colorida A4 couché fosco com gramatura 
mínima de 170 g

0,96

Impressão Colorida A4 offset 0,81

Impressão P/B 0,07

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO

2.1 – A empresa receberá pelos serviços prestados, de acordo com as especificações da tabela 
acima e emissão da Nota Fiscal. Os serviços executados acumulados durante o mês, serão pagos 
baseados no valor unitário da tabela acima.

2.2 - O pagamento será à vista até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao serviço
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prestado e da 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 
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 – Serviço de Impressão e Encadernação.

2.2.1 - 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, 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.

2.2.2 -. 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°119/2005, IN n° 3/2005 
da  Previdência  Social,  IN n°1234/2012 da  SRF,  LC n°116/2006 e  LC n°126/2003,  Decreto 
n°3.048/99).

2.2.3  - 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.

2.2.4 - 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.

2.2.5  - 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. 

2.3 - 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.

2.4. As despesas de frete é de responsabilidade exclusiva da contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA LICITAÇÃO

3.1 - 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. 

3.2 - 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 

PG 2

http://www.crfsc.org.br/


Serviço Público Federal
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC

Trav. Olindina Alves Pereira, 35 - Caixa Postal 472 - 88020-095 Fone/Fax (48) 3222-4702 - Florianópolis - SC.

url: http://www.crfsc.org.br e-mail: compras@crfsc.org.br

instruídos no procedimento nº 004/2014, fazendo parte integrante do presente contrato todas as 
condições, obrigações e direitos constantes do respectivo instrumento convocatório.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 – Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos originais, quando o envio dos mesmos 
para execução dos serviços e devolvê-los nas mesmas condições que os recebeu.

4.2 – Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, bem como a sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

4.3 –  Realizar os serviços de forma legível,  perfeitos e corretos, de acordo com a qualidade, 
quantidade, cor, material e tamanho apresentado pela CONTRATANTE.

4.4 –  Responsabilizar-se  integralmente  pelo  objeto  contratado,  nas  quantidades  e  padrões 
estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao  CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou 
reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou  acompanhamento  pelo  órgão  interessado, 
conforme espeque no art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.5 – Arcar com os prejuízos causados ao CONTRATANTE decorrente de qualquer infração, 
seja qual for, praticada por seus técnicos e/ou prepostos durante a execução dos serviços, ainda 
que no recinto do CONTRATANTE.

4.6 –  Atender  prontamente  todas  as  solicitações  do  CONTRATANTE previstas  no  Edital 
004/2014 e neste Contrato.

4.7 – Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos necessários.

4.8 – Atender aos chamados para serviço no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.9 – Entregar o material solicitado pelo CRF/SC, devidamente concluído, no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas a partir do momento da recepção dos originais.

4.10 – Refazer todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, falhas, omissões ou quaisquer 
irregularidades constatadas, oriundas de trabalho mal executado no prazo de até 48 (quarenta e 
oito)  horas,  contadas  a  partir  da notificação formal  do tribunal,  em substituição  do material 
considerado irregular.

4.11 –  Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas decorrente da realização dos 
serviços, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e 
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou 
prepostos,  no  desempenho  dos  serviços  objeto  do  Contrato,  ficando a  Contratante  isenta  de 
qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

4.12 – Cumprir com as demais imposições constantes do Edital 004/2014 do CRF/SC e outras 
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obrigações previstas neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CRF-SC

5.1 - Acompanhar, fiscalizar e supervisionar a execução dos serviços prestados pela contratada.

5.2  -  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  atinentes  ao  objeto,  que  venham  a  ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

5.3 - Solicitar, após a verificação da conformidade dos serviços, se for o caso, a substituição ou 
correção daqueles que não tenham sido considerados adequados.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. O atraso injustificado na prestação do serviço contratado por meio 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.

6.2. Após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, será aplicada multa prevista no item anterior, 
não impedindo que a Administração aplique outras sanções, como:

a. Advertência;
b. Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do objeto licitado;
c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a  Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

6.3. A sanção prevista na letra C do subitem 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;

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO

7.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no 
artigo 78 e seguintes da Lei no 8.666/93. 

7.2 – A  CONTRATADA reconhece os direitos  da  CONTRATANTE,  em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77, da Lei no 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA- NORMAS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

8.1 - Fazem parte deste instrumento, o Ato Convocatório, seus anexos cujas disposições devem 
ser integralmente cumpridas, mesmo que aqui não tenham sido reproduzidas ou contempladas.
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CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da 
Capital do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA DÉCIMA – CASOS OMISSOS

10.1-  Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e da Lei no 8.666/93, e dos 
princípios gerais de direito. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1  –  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.

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

11.3  – 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.

11.4 –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, 08  de  Abril de  2014.

_____________________________________
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

________________________________________
Ediovane Anselmo

Print Service Serviços de Impressão Ltda ME
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_________________________________________
                                                  Testemunha:
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