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CONTRATO Nº 008/2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E 
DEMAIS ESTRUTURAS INTERNAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO 
DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO 
CRF/SC, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, DESCRITOS NO EDITAL, QUE 
ENTRE  SI  CELEBRAM  O  CONSELHO  REGIONAL  DE  FARMÁCIA  DO 
ESTADO  DE  SANTA  CATARINA  E  A  EMPRESA  CSEE  –  CENTRO  DE 
SOLUÇÕES EM EVENTOS EIRELI – ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Pelo presente instrumento, a  CONTRATADA se compromete a prestação 
de serviços de locação de espaço e demais estruturas internas necessárias para a 
realização das reuniões plenárias e demais eventos realizados pelo CRF/SC, na 
cidade de Florianópolis, conforme especificações deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 

2.1-  O  pagamento  será  feito  até  o  10º  (décimo)  dia  útil  após  a  entrega  da 
respectiva  nota  fiscal  em  nome  do  licitante  vencedor,  ao  Departamento 
Financeiro e Pessoal do CRF/SC, na Travessa Olindina Alves Pereira, nº 35, nesta 
Capital,  devendo  a  despesa  correr  à  conta  do  ELEMENTO 
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 – Locação de Bens Móveis e Imóveis ou Intangíveis e 
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 – Gênero de Alimentação.

 
2.1.1.  A  nota  fiscal  deverá  ser  preenchida  corretamente,  EM  NOME  DA 
EMPRESA  VENCEDORA  DO  CERTAME:  CSEE  –  Centro  de  Soluções  em 
Eventos  Eireli  -  ME,  e  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.

2.1.2.  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 
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n°118/2005,  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).

2.1.3. 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.

2.1.4.  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.

2.1.5. 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. 

2.2.  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.

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

2.4. O preço a pagar por evento, será a somatória dos valores de cada serviço, 
constantes na proposta vencedora, e assim composto: 

Objeto Valor final

Locação de auditório mínimo 100 pessoas  - 8horas R$ 1.134,90

Locação de auditório/sala mínimo 50 pessoas - 8horas R$ 1.134,90

Locação de sala para no mínimo 25 pessoas - 8horas R$ 1.134,90

Locação de auditório mínimo 100 pessoas - 5horas R$ 1.134,90

Locação de auditório/sala mínimo 50 pessoas - 5horas R$ 1.134,90

Locação de sala para no mínimo 25 pessoas - 5horas R$ 1.134,90

Locação de auditório mínimo 100 pessoas - 4horas R$ 1.134,90
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Locação de auditório/sala mínimo 50 pessoas - 4horas R$ 1.134,90

Locação de sala para no mínimo 25 pessoas - 4horas R$ 1.134,90

Computador/Notebook com acesso a internet R$ 67,90

Flip-chart com papel e 2 (dois) pincéis atômicos de cores diferentes R$ 29,10

01 microfone com fio R$ 77,60

01 microfone sem fio R$77,60

Operadores  de  sonorização  e  data-show  durante  todo  o  período  dos  eventos 
(responsável pela manutenção dos serviços de sonorização e imagem) 

R$ 145,50

Pedestais de mesa para compor os trabalhos do auditório R$77,60

Porta Banner R$ 33,95

Projetor multimídia, com entrada para vídeo e DVD R$ 174,60

Púlpito R$ 145,50

Sistema de sonorização R$ 388,00

Tela de projeção com dimensão de 1,80 x 1,80, para instalação e uso no próprio local R$ 38,80

Coffee Break Opção A R$ 12,76

Coffee Break Opção B R$ 17,46

Garrafões de água 20 litros (opção de troca 50 copos de 200ml cada) R$ 33,95

Garrafas de café R$ 17,46

Garrafas de leite R$ 17,46

Garrafas d'água para mesa diretora R$ 4,85

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

3.1.1 - fornecer o objeto do Contrato, de acordo com as especificações contidas no 
Edital;

3.1.2 - 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;
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3.1.3 – 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;

3.1.4 - 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;

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

3.1.6 - 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; 

3.1.7 - 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;

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

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

3.1.10 - 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; 

 3.1.11 - 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; 
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3.1.12 - assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços que efetuar, 
de acordo com o especificado em sua proposta, mesmo que sub-contratados; 
 
3.1.13- manter em perfeitas condições de utilização, durante todo o evento os 
espaços físicos, garantindo as necessárias equipes e material de limpeza, higiene 
e manutenção; 
 
3.1.14 - garantir a imediata substituição de material defeituoso ou fora da 
especificação, no todo ou em parte; 

3.1.15 - ressarcir ao CRF/SC ou terceiros por eventuais danos ou prejuízos 
causados inclusive por seus empregados ou prepostos, no desempenho dos 
serviços; 
 
3.2 - 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.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CRF/SC

4.1 - Acompanhar, fiscalizar e supervisionar a execução dos serviços in loco, caso 
necessário ao CRF/SC.

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

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

4.4 - Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas 
instalações, provocadas pelos participantes dos eventos do Contratante, salvo na 
hipótese de ação ou omissão do Contratado que der a causa ao fato danoso.

PG 5

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 

CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1 - O atraso injustificado nas entregas, instalações, e outros envolvidos na 
execussão do objeto desta licitação, sujeitará o adjudicado à multa de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento), que será descontada da próxima fatura a ser paga.

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 da próxima fatura a ser 
paga;

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.

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO

6.1 - A rescisão deste Contrato somente se dará nos seguintes casos:

6.1.1 – 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;

6.1.2 – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso por escrito, 
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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.

6.1.3 – judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

7.1 - O preço constante da cláusula segunda poderá ser reajustado, anualmente, 
decorridos 12 (doze) meses após a assinatura do contrato, mediante aplicação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor –INPC/IBGE ou por outro índice que 
vier a substituí-lo e de acordo com a legislação em vigor.

CLÁUSULA OITAVA– DURAÇÃO 

8. - O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir de 01 
de janeiro de 2015, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, IV, da Lei n. 
8.666/1993, mediante termo aditivo, se houver interesse das partes.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Para as ações que possam surgir em decorrência do presente contrato, fica 
eleito a Subseção Federal de Florianópolis/SC, com exclusividade.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 – 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.

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

10.3 -  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.
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10.4 - 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, 22 de dezembro 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

_________________________________________
Keite Mendonça Pinheiro

CPF 061.517.569-40
CSEE – Centro de Soluções em Eventos Eireli - ME

_________________________________________
Testemunha:

_________________________________________
Testemunha:
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