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CONTRATO 01/2018. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA INAZ DO PARÁ 

SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA EPP. 

  

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurí-

dica de direito público, localizado na Travessa Olindina Alves Pereira nº 35, Florianópolis, SC, neste 

ato representado por sua Presidente Farm. Karen Berenice Denez, CPF 537.596.219-53 e seu Tesou-

reiro Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich, CPF 507.389.179-15, a seguir denominada CONTRA-

TANTE, e a empresa INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA EPP, CNPJ 

12.627.815/0001-84, pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua da Mata, Pass. Santo An-

tonio, 32ª, Marambaia, CEP 66.615-105 - Belém/PA, neste ato representada por representante legal, 

Sra. Maria de Nasaré Martins da Silva, CPF 380.049.762-04, 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 Ele-

trônico 015/2017, pelos termos da proposta da Contratada datada de 13/12/2017 e pelas cláusulas a 

seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 – O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de organização, planejamento e 

realização de concurso público, visando a elaboração, impressão e aplicação de provas objetivas (para 

todos os níveis), de títulos (para o nível superior) e ainda discursiva para o cargo de advogado, para 

o provimento de cargos efetivos, de nível fundamental, médio, superior e formação de cadastro 

reserva para o quadro de pessoal do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina – CRF/SC. 

1.2 – 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 Eletrônico 015/2017, com seus 

anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL   

2.1 O valor estimativo total deste contrato é de R$ 55.037,00, considerando uma expectativa de 1171 

(um mil, cento e setenta e um) inscrições. 

2.2. Para efeito de pagamento serão considerados somente o quantitativo total de inscrições pagas 

conforme tabela a seguir: 

 

Escolaridade para os cargos pretendidos Remuneração por 

taxa de inscrição 

Nível Fundamental – NF 
Provas Objetivas 

R$ 15,00 

Nível Médio – NM 
Provas Objetivas 

R$ 15,50 

Nível Superior – NS 
Provas objetivas, de títulos e ainda discursiva para o cargo de 

advogado. 
R$ 16,50 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 – O pagamento será feito, após a entrega da respectiva nota fiscal ao CRF-SC. A remuneração da 

contratada ficará vinculada à receita do CRF/SC com as taxas de inscrição, por conta da rubrica 

6.2.1.1.1.05.06.01 - inscrições em congressos, convenções, eventos similares, seleções e etc., a serem 

pagas pelos candidatos participantes, sendo que o pagamento da despesa ao licitante vencedor 

ocorrerá por conta da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa 

Jurídica. 

3.2 – 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. 

3.3 – As despesas de frete, seguro, viagens e deslocamentos são encargos exclusivos da contratada. 

3.4 – 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. 

3.5 – 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). 

3.6 – 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. 

3.7 – 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. 

3.8 – Caso no dia do pagamento não haja expediente no órgão contratante, este será efetuado no 

primeiro dia útil subsequente; 

3.9 – Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá enviar o arquivo.xml 

para o endereço eletrônico compras@crfsc.org.br, ficando ainda obrigada a enviar os demais 

documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional, boletos, etc. 

3.10 – O pagamento à contratada, referente aos serviços prestados, mediante apresentação da nota 

fiscal de serviço será efetuado da seguinte forma: 

3.11 – O equivalente a 50% (cinquenta por cento) do preço contratado em até 05 (cinco) dias úteis a 

contar da contra apresentação da nota fiscal de serviço, após o encerramento das inscrições, com 

comprovação desse evento perante a contratante para deliberação; 

3.12 – O equivalente a 20% (vinte por cento) do preço contratado em até 05 (cinco) dias úteis a contar 

da contra apresentação da nota fiscal de serviço, após a aplicação das provas. 

3.13 – O equivalente a 30% (trinta por cento) do preço contratado em até 05 (cinco) dias úteis a contar 

da contra apresentação da nota fiscal de serviços, após a homologação  do resultado final do Concurso 

Público. 

3.14 – As isenções para candidatos que eventualmente preencham os requisitos para gozar desse 

benefício, não serão compensadas pelo CRF/SC, integrando, pois o risco da empresa Contratada. 

3.15 – As empresas não optantes pelo Simples Nacional sofrerão retenção de tributos federais, 

conforme Instrução Normativa da SRF 1234/2012. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA LICITAÇÃO 

4.1 – 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 da Administração Pública. 
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4.2 – 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 

instruídos no procedimento nº 001/2017, fazendo parte integrante do presente contrato todas as 

condições, obrigações e direitos constantes do respectivo instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA 

5.1 – O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir de 15/02/2018, podendo 

ser prorrogado, nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/1993, mediante termo aditivo, se houver 

interesse das partes. 

5.2 – O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 

78 e seguintes da Lei no 8.666/93. 

5.3 – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77, da Lei no 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 – A execução do Contrato firmado com a contratada será objeto de acompanhamento, fiscalização 

e avaliação por parte do CRF-SC, através do Departamento de Recursos Humanos e de Pessoal do 

CRF/SC, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas. 

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

6.3 – O Departamento de Recursos Humanos e de Pessoal do CRF/SC realizará minucioso exame 

dos serviços prestados a fim de dirimir quaisquer dúvidas, à vista das características exigidas neste 

Instrumento, tais como: legalidade, qualidade dos relatórios e especificações dos mesmos. As 

condições para realização dos serviços referente ao 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. 

6.4 – Somente serão aceitos os serviços declarados em perfeitas condições pelo Departamento de 

Recursos Humanos e de Pessoal do CRF/SC. 

6.5 – Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela adjudicatária, sem qualquer ônus para o CRF-SC. 

6.6 – Caso algum serviço não corresponda ao exigido, a adjudicatária deverá refazê-lo, ou 

providenciar a sua substituição/correção IMEDIATA, visando o atendimento das especificações, sem 

prejuízo da incidência das sanções previstas neste Edital. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e 

da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

8.1 – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1.1 Coordenar, acompanhar e supervisionar a execução das atividades do concurso; 

8.1.2 Subsidiar a Contratada com informações necessárias à realização das atividades; 

8.1.3 Participar, em conjunto com a contratada, da análise e aprovação do edital de abertura; 

8.1.4 Comunicar à contratada todas as ocorrências de que tenha conhecimento e cuja resolução esteja 

na responsabilidade da contratada; 

8.1.5 Definir diretrizes para orientar a elaboração do edital do concurso público junto à contratada. 

8.1.6 Manter contatos permanentes com a contratada, durante o decorrer do processo, para mediar 

informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. 

8.1.7 Responsabilizar-se pela publicação de todos os Editais e Comunicados no Diário Oficial da 

União. 

8.2 – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.2.1 Prestar ao Contratante CRF/SC serviços técnicos especializados de organização e aplicação do 

Concurso Público para provimento de cargos de livre concorrência e formação de cadastro reserva; 
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8.2.2 Elaborar o cronograma de trabalho para avaliação seguindo a orientação de data de assinatura 

de contrato apresentada, e os prazos estipulados; 

8.2.3 Respeitar o cronograma de atividades, constante no Termo de Referência observando o período 

desde a data de publicação do Edital até a Homologação Final do concurso; 

8.2.4 Elaborar o Edital de abertura, com apoio e aprovação do Contratante; 

8.2.5 Publicar e custear o Edital e demais publicações do Concurso Público em sites especializados, 

redes sociais e em jornais de grande circulação no estado de Santa Catarina; 

8.2.6 Disponibilizar em seu site (portal na internet) a divulgação de todas as fases do Concurso 

Público, desde o edital de abertura até homologação do resultado final; 

8.2.7 Divulgação do edital, gabaritos e outros avisos por meio de site próprio; 

8.2.8 Elaborar e providenciar a confecção do material de divulgação e inscrição (ficha de inscrição, 

manual do candidato, quantos se fizerem necessários para atender à demanda) arcando com todas as 

despesas decorrentes; 

8.2.9 Elaborar e fornecer o material necessário à inscrição dos candidatos como manual do candidato 

e ficha de inscrição com o comprovante de inscrição; 

8.2.10 Possibilitar que a inscrição possa ser feita através da internet ou outros meios, como também, 

responsabilizar-se pelo processo de inscrições, sendo o pagamento por meio de boleto bancário tendo 

como favorecido o CRF/SC. 

8.2.11 Cadastrar logo após o recebimento das fichas de inscrição, as informações codificadas nelas 

contidas, para a elaboração das listas de candidatos; 

8.2.12 Disponibilizar o cartão de inscrição ao candidato, pela internet, contendo todas as informações 

necessárias para a realização das provas; 

8.2.13 Providenciar local de realização das provas em Florianópolis/SC, compatível com o número 

de candidatos e arcar com todas as despesas decorrentes; 

8.2.14 Elaborar, imprimir, acondicionar e transportar as provas e as folhas de respostas personalizadas, 

em número suficiente para distribuição aos candidatos inscritos no concurso público, devendo as 

mesmas ser transportadas por profissional do quadro da contratada, preservadas as características da 

inviolabilidade; 

8.2.15 Manter absoluto sigilo, inclusive em relação ao CRF/SC, no que se refere à elaboração, 

reprodução, guarda, transporte, distribuição e segurança das provas a serem aplicadas, cujo acesso à 

informações pertinentes ficará restrito às pessoas responsáveis pelo trabalho; 

8.2.16 Responsabilizar-se pela recepção, exame e resolução de consultas e recursos interpostos em 

qualquer fase do concurso, submetendo as decisões às instâncias que vierem a ser definidas nos editais 

normativos dos concursos e, uma vez resolvidas as questões, dar conhecimento formal ao CRF/SC, 

inclusive com a entrega das cópias dos atos praticados; 

8.2.17 Prestar assessoria jurídica ao CRF/SC de forma a orientá-lo e auxiliá-lo na elaboração de 

respostas a interpelações e ações judiciais e extrajudiciais que decorram dos concursos e desde que 

digam respeito aos serviços prestados pela CONTRATADA; 

8.2.18 Responsabilizar-se pela aplicação e correção das provas; 

8.2.19 Divulgar os resultados do concurso bem como dos atos e avisos obrigatórios e das matérias 

que entender necessário à maior divulgação dos concursos. 

8.2.20 Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes de falhas na execução de todo o processo; 

8.2.21 Responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar ao CRF/SC 

ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução dos serviços, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

8.2.22 Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal 

(federal, estadual e municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, sendo 

certo que os seus empregados não terão vínculo empregatício com o CRF/SC. 

8.2.23 Responsabilizar-se integralmente pelo comportamento moral e profissional de seus 
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empregados, cabendo-lhe responder integralmente por todos os danos e atos ilícitos resultantes da 

ação ou omissão dos mesmos; 

8.2.24  Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por 

seus empregados/profissionais quando relacionados à realização do serviço; 

8.2.25 assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 

prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência. 

8.2.26 Encerradas as inscrições, o licitante vencedor informará, por escrito, a contratante a quantidade 

de candidatos inscritos por cargo. 

 

CLÁUSULA NONA – PRAZO PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

O prazo máximo estipulado pela contratante para a execução deste concurso obedecerá ao seguinte 

cronograma: 

9.1 Elaboração do edital de abertura e publicação legal: prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a 

partir da assinatura do contrato; 

9.2 Período de inscrição: 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de publicação do edital no Diário 

Oficial da União; 

9.3 Realização das provas: 30 (trinta) dias corridos a partir da data de encerramento das inscrições; 

9.4 Publicação do resultado da(s) prova(s): 10 (dez) dias corridos após a realização da prova; 

9.5 Homologação final do concurso público: com a publicação no Diário Oficial da União após a 

conclusão de todas as etapas acima descritas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 – Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita 

às seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa: 

I – advertência. 

II – multas: 

a) de 1% (um por cento) sobre o valor total estimado do Contrato, por dia de atraso na execução dos 

serviços, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor. 

b) de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do Contrato, por infração a qualquer  cláusula ou 

condição do Contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada  em dobro na 

reincidência. 

c) de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do período de vigência do Contrato no caso de 

rescisão do Contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida 

defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis. 

III - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 

até cinco anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da  sua proposta, não assinar o 

Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido 

o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais 

cominações legais. 

10.2 – No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva 

intimação. 

10.3 – As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar 

e contratar com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 
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10.4 – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 

da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 

pagamento a que a Contratada fizer jus. 

10.5 – As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Subseção Judiciária Federal de Florianópolis para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS 

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 TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – 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. 

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

efeitos legais 

13.3 – 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 as demais comunicações anteriores. 

13.4 – 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 janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

Farm. Karen Berenice Denez  
Presidente do Conselho Regional de 

Farmácia de Santa Catarina 

 Marco Aurélio Thiesen Koerich 
Tesoureiro do Conselho Regional de 

Farmácia de Santa Catarina 

 

 

 

________________________________________ 

Sra. Maria de Nasaré Martins da Silva  

Diretora/Presidente 
INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA EPP 


