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CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS 

Contrato n° 050/2015 
Processor!0 025/2015 

Pelo presente instrumento particular, o CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO 
PARANA, Autarquia Federal, inscrita no CNPJ/MF n° 76.693.886/0001-68, com sede e foro nesta capital, 
com enderego na Rua Presidente Rodrigo Otavio, 1296, Hugo Lange, neste ato representado pelo seu 
Presidente Arnaldo Zubioli, CPF/MF n° 206.169.889-15, a seguir denominada CONTRATANTE e a 
empresa 4 CANTOS SERVIQOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME com sede em Curitiba 
- Parana, com endereco na Rua Padre Jose de Almeida Penalva, n° 18 Sobrado 02 no Bairro Cidade 
Industrial, inscrita no CNPJ n° 02.943.540/0001-34, daqui por diante denominada apenas CONTRATADA, 
representada neste ato por Mara Dalila Cordeiro Borges do Canto CPF/MF n° 974.828.119-15, acordam 
celebrar o presente contrato, de conformidade com Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e pelos 
preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, Disposicoes de Direito Privado e sob 
clausulas, condicoes e obrigacoes seguintes: 

CLAUSULA PRIM El RA - DO OBJETO DO CONTRATO, DA FORMA DE PRESTACAO DO SERVIQO E 
DO LOCAL DE ENTREGA 
1.1 - DO OBJETO: A presente licitacao tern por objeto a contratacao de pessoa juridica especializada em 
servico de busca e entrega de documentos e malotes na cidade de Curitiba e Regiao Metropolitana para 
uso na Sede do Conselho Regional de Farmacia do Estado do Parana - CRF-PR. 
1.2 - Os servigos serao solicitados por telefone a contratada, comprometendo-se esta a disponibilizar o 
funcionario responsavel pelo servigo em no maximo 30 minutos contados da solicitagao por telefone. 
1.3 - Em qualquer hipotese, os servicos deverao ser realizados por pessoa devidamente habilitada para a 
conducao do veiculo utilizado. 
1.4 - A busca e/ou a entrega de documentos devera ocorrer na sede do CRF/PR - Conselho Regional de 
Farmacia do Estado do Parana, situado a Rua Presidente Rodrigo Otavio, 1296, Huqo Lanqe CEP 
80040-452 - Curitiba-PR. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUQAO 
2.1- O regime de execucao deste instrumento contratual sera o de fornecimento continuo, sendo 
respeitado o exercicio financeiro. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO ELEMENTO DA DESPESA 
3.1- A despesa resultante deste contrato correra a conta do ELEMENTO 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 -
Outros servicos prestados por pessoa juridica. 

CLAUSULA QUARTA - DO PREQO E FORMA DE PAGAMENTO 
4.1- O CONTRATANTE pagara pelo servigo objeto do presente contrato a importancia de R$ 18,75 por 
servico de entrega prestado na regiao de Curitiba e de R$ 31,50 para a regiao metropolitana, conforme 
proposta de pregos da CONTRATADA vinculada ao processo licitatorio de referenda. 
4.2- O pagamento devera ser realizado pelo CRF-PR na modalidade de empenho, e sera realizado apos 
a apresentacao da respectiva nota fiscal em urn prazo medio de 07 (sete) dias uteis. 
4.2.1 - A nota fiscal devera discriminar os valores referentes ao servico prestado por regiao de Curitiba e 
regiao metropolitana. 
4.3 - A empresa vencedora, na oportunidade do pagamento, estara sujeita a retengao na fonte dos 
valores correspondentes ao Imposto de Renda, Contribuigao Social sobre o lucro e as contribuicoes a 
COFINS e ao PIS/PASEP, nos termos do art. 34 da Lei 10833/2003 e da Instrugao Normativa da 
Secretaria da Receita Federal 1244/2012 ' n 
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4.4 - Caso a empresa vencedora nao seja optante pelo sistema simplificado de impostos (SIMPLES) 
estara, na oportunidade do pagamento, sujeita a retengao na fonte dos valores correspondentes ao 
Imposto de Renda, Contribuigao Social sobre o lucro e as contribuigoes a COFINS e ao PIS/PASEP, nos 
termos do artigo 34 artigo da Lei 10.833/2003 e da Instrugao Normativa da Secretaria da Receita Federal 
n° 1244/2012. 
4.5 - Caso o CONTRATANTE venha a efetuar algum pagamento apos o vencimento contratual, por sua 
exclusiva responsabilidade, o valor em atraso sera acrescido de encargos financeiros calculados com 
base no INPC, a partir do prazo estipulado para o pagamento, devendo ser este o indice utilizado para 
qualquer situagao corrente, relativa ao presente instrumento, e na sua falta, aquele que vier a substitui-lo. 
4.6 - O pagamento somente sera efetuado mediante a entrega do documento fiscal respective o qual nao 
podera confer emendas, rasuras, acrescimos ou entre linhas, devendo nela constar, alem de seus 
elementos padronizados, o seguinte: 
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO PARANA. CRF/PR. 
RUA PRESIDENTE RODRIGO OTAVIO, 1296 - HUGO LANGE - CURITIBA/PR 
CNPJ N.° 76.693.886/0001-68 
4.7 - Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o CONTRATANTE, a seu exclusivo 
criterio, podera devolve-las a CONTRATADA, para as devidas corregoes, ou aceita-las, glosando a parte 
que julgar indevida. Na hipotese de devolugao, as faturas serao consideradas como nao apresentadas, 
para fins de atendimento as condigoes contratuais. 
4.8 - A criterio da contratante, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir dividas de 
responsabilidade da contratada, para com a contratante, relativas a multas que Ihes tenham sido 
aplicadas em decorrencia da irregular execugao contratual ou para ressarcimento de eventuais danos 
ocasionados e assumidos pela contratada. 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA 
5 . 1 - 0 presente CONTRATO tera vigencia de 04 de Janeiro de 2016 ate 31 de dezembro de 2016, sendo 
respeitado o exercicio financeiro, devidamente publicado no Diario Oficial do Estado. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA 
6.1 - Sao obrigagoes da CONTRATADA, alem das demais previstas ou decorrentes do contrato, as 
descritas a seguir: 
6.1.1 - Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais os acrescimos ou supressoes que forem necessarias, 
em ate 25% do valor do presente contrato; 
6.1.2 - Manter os salarios dos seus empregados, que prestem servigos relativos a este contrato, 
rigorosamente em dia; 
6.1.3 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratagao de pessoal, tais como: transporte, 
salarios, acidentes em que sejam vitimas seus empregados quando em servigo e por tudo quanto as leis 
trabalhistas Ihes assegurem, inclusive ferias, aviso previo, indenizagoes, etc.; 
6.1.4 - Na hipotese de qualquer reclamagao trabalhista intentada contra o CONTRATANTE por 
empregados da CONTRATADA, esta deve comparecer espontaneamente em juizo, reconhecendo sua 
verdadeira condigao de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo, ate o final do 
julgamento, respondendo pelos onus diretos e indiretos de eventual condenagao; 
6.1.5 - Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre 
as atividades inerentes a execugao do objeto contratual, nao cabendo, portanto, qualquer obrigagao ao 
CONTRATANTE com relagao aos mesmos. A CONTRATADA respondera por qualquer recolhimento 
tributario indevido e por quaisquer infragoes fiscais cometidas, decorrentes da execugao do objeto 
contratual; 
6.1.6 - Cumprir todas as leis e posturas federals, estaduais e municipals, pertinentes e vigentes durante a 
execugao do contrato, sendo o unico responsavel por prejuizos decorrentes de infragoes a que houver 
dado causa; 
6.1.7 - A CONTRATADA, mesmo apos a rescisao ou encerramento da vigencia deste instrumento, se 
responsabilizara pelos debitos passados, presentes e futuros oriundos de obrigagoes decorrentes da 
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execugao do objeto deste contrato e reclamatorias trabalhistas que venham a ocorrer contra o 
CONTRATANTE envolvendo funcionarios da CONTRATADA; 
6.1.8 - Para todos os fins do presente contrato a CONTRATADA considera-se como empregadora 
autonoma, nao existindo entre seus empregados e o CONTRATANTE, vinculo de qualquer natureza; 
6.1.9- Respeitar e fazer cumprir as normas de seguranga e medicina do trabalho previstas na legisiagao 
pertinente, bem como adotar todas as providencias e obrigagoes, quando seus empregados forem vitimas 
de acidente de trabalho no desempenho dos servigos ou em conexao com eles ainda que verificadas nas 
dependencias do CONTRATANTE. 
6.1.10 - Obedecer as normas e rotinas do CRF-PR, em especial as que disserem respeito a seguranga. 
6.1.11 - Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo CRF/PR por 
forga de sentenga que reconhega a existencia de vinculo empregatfcio entre o CONTRATANTE e os 
empregados da CONTRATADA. 
6.1.12 - A CONTRATADA obriga-se a proceder a substituigao de qualquer funcionario cujo desempenho, 
profissional ou comportamental, no entender do CONTRATANTE nao seja satisfatorio, responsabilizando-
se ainda pelos danos ou prejuizos causados ao CONTRATANTE, decorrente de dolo ou culpa no 
desempenho das fungoes objeto deste contrato. 
6.1.13 - Cumprir todas as especificagoes e ou orientagoes acerca dos servigos contratados, com 
eficiencia, competencia e diligencia,. 
6.1.14 - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condigoes 
de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, 
qualquer alteragao que possa comprometer a manutengao do presente termo. 
6.1.15 - A CONTRATADA devera responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos causados por si, 
seus prepostos e empregados no exercicio de suas atividades e quando agirem com dolo, negligencia] 
imprudencia ou impericia, devendo ressarcir ao Conselho Regional de Farmacia do Parana os prejuizos 
causados. 
6.1.16 - Devera haver reposigao, pela CONTRATADA, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas), de 
qualquer objeto comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados. 
6.1.17 - E obrigagao da CONTRATADA exercer controle quanto a pontualidade de atendimento as 
solicitagoes do CRF-PR. 
6.1.18 - Destacar urn responsavel, por meio do qual o fiscal do contrato fara os necessarios contatos, 
visando ao perfeito desempenho dos servigos contratados, mediante indicagao do nome do responsavel e 
respectivo telefone para contato. 
6.1.19 - Apresentar a contratante, sempre que solicitado, os comprovantes de vinculos empregaticios de 
seus empregados, bem como demais comprovantes de quitagao das obrigagoes trabalhistas, inclusive 
salarios. 
6.1.20 - Responsabilizar-se pelo custo dos meios necessarios a entrega dos produtos, utilizando sua 
infraestrutura propria. 
6.1.21 - Cumprir fielmente todas as obrigagoes previstas e decorrentes do edital de licitagao concernente 
ao procedimento licitatorio que originou este contrato; 

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE 
7.1 - Durante a vigencia deste contrato, serao obrigagoes da CONTRATANTE: 
7.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os servigos 
dentro das normas deste contrato; 
7.1.2 - Designar e informar a contratada o nome do responsavel pelo acompanhamento da execugao do 
contrato, para fins de estabelecer os contatos necessarios ao cumprimento das obrigagoes da contratada 
e cumprir as condigoes de pagamento estabelecidas neste instrumento; 
7.1.3 - Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condigoes de prego e prazo 
estabelecidos neste contrato. 
7.1.4 - Comunicar a CONTRATADA, por escrito e com a antecedencia necessaria, as necessidades 
quanto a prestagao ora contratada, bem como quanto as irregularidades na execugao do contrato. 
7.1.5 - Manter servidor designado para as fungoes de fiscal e gestor do contrato; 
7.1.6 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre a aplicagao de penalidades 
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CLAUSULA OITAVA- DA SUBCONTRATACAO 
8.1- E vedada a CONTRATADA subcontratagao total deste contrato, a cessao ou transferencia do 
contrato, ainda que parcial, para outra empresa, sendo nulo ou pleno direito qualquer ato nesse sentido, 
alem de constituir infragao passivel das comunicagoes legais e contratuais. 

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO 
9.1 - O descumprimento de quaisquer das clausulas aqui pactuadas ensejara justo motivo para a rescisao 
contratual, ficando a parte que a ela nao tiver dado causa, obrigada, caso necessario faze-lo pela via 
judicial, ao pagamento das custas judiciais e honorarios advocaticios na razao de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenagao. 
9.2 - Por estrita conveniencia da administragao o presente instrumento podera ser rescindido a qualquer 
tempo por iniciativa da CONTRATANTE, independentemente de interpelagao judicial, e conforme os 
Artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93, reconhecendo a CONTRATADA neste ato, os direitos da 
Administragao no caso de rescisao Administrativa, conforme Artigos 55, IX combinado com o Artiqo 77 da 
Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA - DAS SANQOES ADMINISTRATES 
10.1 - Em caso de inexecugao do contrato, erro de execugao, execugao imperfeita, mora na execugao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagoes prestadas, a contratada estara sujeita as 
seguintes sangoes administrativas, garantida previa defesa: 
I -Advertencia; 
II - Multas : 
a) de 1% (urn por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega do objeto, limitados a 
10% (dez por cento) do mesmo valor; 
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infragao a qualquer clausula ou condigao do 
contrato, nao especificada na alinea "a" deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia; 
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total contrato, no caso de recusa injustificada da licitante 
adjudicataria em firmar o instrumento de contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a 
sua celebragao, nos prazos e condigoes estabelecidas neste edital; 
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do periodo de vigencia do contrato, contados da ultima 
prorrogagao, no caso de rescisao do contrato por ato unilateral da administragao, motivado por culpa da 
CONTRATADA, garantida defesa previa, independentemente das demais sangoes cabfveis. 
III - Impedimenta de licitar e contratar com a Uniao e, se for o caso, descredenciamento do SICAF, pelo 
prazo de ate cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 
cominagoes legais, a licitante que: 
a) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, nao assinar o contrato; 
b) deixar de entregar documentagao exigida no edital; 
c) apresentar documentagao falsa; 
d) ensejar o retardamento da execugao de seu objeto; 
e) nao mantiver a proposta; 
f) falhar ou fraudar na execugao do contrato; 
g) comportar-se de modo inidoneo; 
h) fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal. 
10.2 - As sangoes serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 

.10.3 - No processo de aplicagao de sangoes, e assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa, 
facultada defesa previa do interessado no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da respectiva intimagao.' 
10.4 - O valor das multas aplicadas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da 
notificagao. Se o valor nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a 
que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito da CONTRATADA o 
valor devido sera cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 
10.5 - As sangoes previstas nos incisos I e III do subitem 12.1, poderao ser aplicadas juntamente com a 
do inciso II. 

e, 

mailto:crfpr@crf-pr.org.br
http://www.crf-pr.org.br


CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF 
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA - CRF-PR 

RUA PRESIDENTE RODRIGO OTAVIO, 1296 - HUGO LANGE - 80040-452 
Fone/Fax: (41)3363-0234 - CURITIBA - PR 

e-mail: crfpr@crf-pr.org.br Sitior www.crf-pr.org.br 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO 
11.1 -Fica eleito o Foro da Subsegao Judiciaria Federal de Curitiba, Capital do Estado do Parana, com 
exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, como o competente para dirimir quais 
quer questoes oriundas do presente contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - NORMAS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 
12.1 - Vincula-se ao presente contrato o ato convocatorio, a proposta, as especificagoes cumpridas e os 
elementos que as acompanham, cujas disposigoes devem ser integralmente atendidas, mesmo que aqui 
nao tenham sido reproduzidas ou contempladas. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS 
13.1 - Declaram as partes que este contrato corresponde a manifestagao final, completa e exclusiva do 
acordo entre elas celebrado, substituindo todas as propostas ou contratos anteriores, verbais ou escritos, 
bem como todas as demais comunicagoes anteriores, vinculando-se ao procedimento licitatorio n° 
025/2015, seus anexos e a proposta da contratante que instruem o procedimento licitatorio respectivo. 
13.2 - Fica nomeada a Sr(a). Maria Isabel Coradin Capel, agente executora do presente contrato, nos 
termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, responsavel pela fiscalizagao e acompanhamento da execugao dos 
servigos, jprovendo instalagoes adequadas e outros elementos que se fizerem necessario para a 
consecugao do contrato, responsavel ainda pelo agendamento de reunifies e demais comunicagoes que 
se fizerem necessario. 

E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, 
de igual teor e forma, para todos os fins de direito e de justiga, na presenga das duas testemunhas que 
tambem o assinam, para que produza todos os efeitos legais, inclusive contra terceiro. 

Curitiba, 18 de dezembro de 2015. 

CW *3uv/* 
ARNALDO 2UBIOLI - CONTRATANTE 
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA-CRF/PR 

dad 
MARA DAL1LA CORDEIRO BORGES DO CANTO - CONTRATADA 
4 CANTOS SERVIQOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME 

TESTEMUNHAS: JL T.V , L 
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