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Pregão Eletrônico nº 20/2015 - UFPA 

Processo Administrativo nº 63/2016 

 

Termo de Contrato N° 16/2016 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 

REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ – 

COREN/PR E A EMPRESA MARELLI MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO S/A. 

 

CONTRATANTE: Conselho Regional de Enfermagem – Coren/PR, Autarquia Federal, 

regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.078.816/0001-37, sediado na cidade de 

Curitiba/PR, na Rua XV de Novembro, nº 279, 7º Andar - Centro, CEP 80020-921, doravante 

denominado Contratante, neste ato representada por sua Presidente, Drª Simone Peruzzo, 

portadora do RG nº 4.406.882-6 e inscrita no CPF sob o Nº 462.539.989-00. 

CONTRATADA: MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 

88.766.936/0001-79, sediada na BR 116 – Km 142, 11.760, Caxias do Sul/RS, neste ato 

representada pelo seu representante legal, Sr. Marcos Vinicius Spitzner, portador da Carteira 

de Identidade nº 3.471.096-1 e CPF nº 390.914.229-04, de acordo com a representação legal que 

lhe foi outorgada por procuração. 

 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no 

Pregão Eletrônico nº 20/2015 - UFPA), mediante as cláusulas e condições que se seguem: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento mobiliário com garantia total de fábrica de 

60 (sessenta meses) para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, conforme condições 

definidas no Edital vinculante. 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

2.1. O contrato terá o prazo de vigência contado a partir da data de sua assinatura até o fim da 

garantia dos mobiliários, que será de 60 (sessenta meses) a contar de seu recebimento definitivo, 

com eficácia após a publicação de seu extrato no Diário Oficial da União. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 
3.1. O valor global deste Contrato é de R$ 150.663,00 (cento e cinquenta mil, seiscentos e 
sessenta e três reais), inclusos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Contrato, composto pelos seguintes valores unitários: 

 

Item Descrição Qtde Valor Unitário Valor Total  

154 
Poltrona para auditório com assento rebatível 
e prancheta escamoteável (Modelo Arena, 
Ref. 1301PD/FAGGIO) 

60 R$ 1.021,00 R$ 61.260,00 

155 
Poltrona para auditório tamanho grande com 
assento rebatível e prancheta escamoteável 
(Modelo Arena, Ref. 1302PD/FAGGIO) 

02 R$ 1.332,00 R$ 2.664,00 

158 
Longarina para 03 lugares, cadeiras espaldar 
médio, com braços (Modelo Energy, Ref. 
412L/PR+2xAC013) 

02 R$ 1.527,50 R$ 3.055,00 

160 
Poltrona giratória, espaldar alto, com couro 
natural, com braços (Modelo Boss, Ref. 1105i) 

20 R$ 2.279,00 R$ 45.580,00 

161 
Poltrona giratória, espaldar alto, encosto em 
telado, com apoia cabeça e braços (Modelo 
Vegas, Ref. 1005i) 

02 R$ 2.227,00 R$ 4.454,00 

162 
Poltrona giratória, espaldar médio, encosto em 
telado, com braços (Modelo Vegas, Ref. 
1007i) 

12 R$ 1.611,00 R$ 19.332,00 

164 
Sofá de 01 lugar, em Simili Couro (Modelo 
Perfecta, Ref. PA 011) 

04 R$ 1.447,00 R$ 5.788,00 

165 
Sofá de 02 lugares, em Simili Couro (Modelo 
Perfecta, Ref. PA012) 

04 R$ 2.132,50 R$ 8.530,00 

Valor Total Contrato R$ 150.663,00 

 

3.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o Aceite (Recebimento) Definitivo 
do Fiscal do Contrato, que realizará a verificação da Nota Fiscal, e não havendo problemas com 
o mobiliário fornecido. 

3.2.1. Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de regularidade junto ao 

Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), 

às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada e da 

certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), sem que isso gere direito a alteração de 

preços ou compensação financeira. 
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3.3. O fornecedor não poderá apresentar Nota Fiscal com CNPJ diverso do qualificado na Ata de 

Registro de Preços. 

3.4. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no Edital, na nota de empenho, 

na Ata de Registro de Preços ou quando observado qualquer circunstância que desaconselhe o 

pagamento, os fatos serão informados à Contratada, e a contagem do prazo para pagamento será 

reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal devidamente corrigida. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do Código de Despesas nº. 

44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. 
 

CLÁUSULA QUINTA -DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

5.1. Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto nº 5.450/05, da Lei nº 10.520/02 e 

subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações do Contratante: 

5.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Edital e seus Anexos, especialmente deste Termo; 

5.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas deste termo de referência e dos termos de sua proposta; 

5.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis; 

5.1.4. Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do 
objeto, fixando prazo para a sua correção; 

5.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) executados fora da especificação ou com 
problemas; 

5.1.6. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/05, 

e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da 

Contratada: 

6.1.1. Fornecer, sob sua integral responsabilidade, os materiais/serviços pertinentes 

conforme descriminados no Termo de Referência, devendo receber prévia aprovação do 

Coren/PR, que se reserva o direito de rejeitá-los; 
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6.1.2. Atender prontamente o pedido de substituição de funcionários envolvidos nos 

serviços que por ventura o Coren/PR venha a solicitar, desde que devidamente justificado; 

6.1.3. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo 

Contratante, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações; 

6.1.4. Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do Coren/PR, qualquer 

fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção 

das medidas cabíveis; 

6.1.5. Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, no todo ou em 

parte, o material no qual forem constatados falha, defeito, incorreção ou qualquer dano, em 

até 2 horas; 

6.1.6. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do objeto, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Coren/PR; 

6.1.7. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

6.1.8. Manter todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua 

contratação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira; 

6.1.9. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, 

e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz 

respeito aos seus colaboradores; 

6.1.10. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham ser vítimas os seus 

colaboradores em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas 

e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício das atividades; 

6.1.11. Utilizar melhores práticas, capacidade técnica, materiais, equipamentos, recursos 

humanos e supervisão técnica e administrativa para garantir a qualidade do atendimento 

às especificações contidas no Edital e em seus Anexos; 

6.1.12. Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela 

qualidade, pelo desempenho, pela eficiência e pela produtividade, com fins para a 

execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será 

considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas; 

6.1.13. Identificar qualquer equipamento de sua posse que venha a ser utilizado nas 

dependências do Conselho, afixando placas de controle patrimonial, selos de segurança 

etc.; 

6.1.14. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes das 

prestações de serviços objeto deste termo de referência; 
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6.1.15. Informar ao Coren/PR, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração 

social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa; 

6.1.16. Arcar com despesas decorrentes de quaisquer infrações praticadas por seu pessoal 

durante a execução dos serviços; 

6.1.17. Não será permitida a subcontratação, terceirização, cessão ou qualquer outra forma 

de transferência das obrigações e direitos do objeto contratual, mesmo que parcial ou 

temporária, sob qualquer forma; 

6.1.18. Responsabilizar-se pela gestão dos recursos humanos alocados nas atividades 

deste objeto; 

6.1.19. Manter a mais absoluta confidencialidade a respeito de quaisquer informações, 

dados, processos, fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, dispositivos, modelos, bases 

de dados ou outros materiais de propriedade do Cofen ou de terceiros, aos quais tiver 

acesso em decorrência da prestação de serviços para o objeto do contrato, ficando 

terminantemente proibida de fazer uso ou revelar estes, sob qualquer justificativa; 

6.1.20. Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Edital e seus Anexos. 
 

6.2. GARANTIA E SUPORTE 

6.2.1. A Contratada fornecerá os produtos com garantia de funcionamento pelo período de 

60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do mobiliário, sem prejuízo 

de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá 

encaminhar junto com anota fiscal, os termos da garantia oferecida pelo fabricante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DOS MATERIAIS E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1. Os materiais e serviços que compõem o objeto deste contrato deverão ser prestados na sede 

do Coren/PR localizado na Rua Professor João Argemiro Loyola, 74 - Seminário – Curitiba/PR, 

conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referencia, anexo I do edital do Pregão 

vinculante e, que fazem parte deste instrumento, independentemente de sua transcrição. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1. A fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida por servidor nomeado pelo 

Contratante, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei nº 8.666/93; 

8.2. Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os itens fornecidos em 

desacordo com o estabelecido no presente Termo de Referência; 

8.3. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

Contratada pela completa e perfeita execução dos itens deste Termo de Referência. 
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CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 

9.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais penalidades 

legais, a Contratada que: 

a) não assinar o termo de contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

b) não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de vigência da 

referida Ata; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 

e) retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida; 

f) não mantiver a proposta; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

9.2. A Contratada ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, e assegurada 

a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de: 

b.1) 0,1% ao dia sobre o valor total estimado adjudicado, no caso de atraso 

injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos pela Administração para 

assinatura e devolução da Ata, limitada a incidência a 20 (vinte) dias. A partir do 21º 

(vigésimo primeiro) dia de atraso, a licitante ficará sujeita a sanção contida na alínea 

“a” do subitem 9.1; 

b.2) 0,5% ao dia sobre o valor constante da nota de empenho referente ao 

respectivo item, no caso de atraso injustificado para entrega do objeto, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias; 

b.3) 10% sobre o valor constante da nota de empenho referente ao respectivo item, 

no caso de atraso injustificado por período superior ao previsto na alínea “b.2”, 

limitado a 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, a nota 

de empenho será anulada e será considerado inexecução total ou parcial, conforme 

o caso; 

b.4) 15% sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de inexecução 

parcial da obrigação assumida, ensejando a rescisão contratual; 
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b.5) 35% sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de inexecução total 

da obrigação assumida, ensejando a rescisão contratual; 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com o Conselho Federal de Enfermagem, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos da 

Lei 10.520/02; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

termos da Lei 8.666/93. 

9.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 

pagamentos eventualmente devidos pelo Coren/PR à contratada ou cobrado judicialmente. 

9.4. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização 

monetária. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO 

CONTRATO 

 

10.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n.º 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, Lei n.º 

8.666/1993 e vincula -se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 20/2015 - UFPA, bem como 

à proposta da CONTRATADA, independentemente de transcrição. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido pelo Contratante, independente de notificação ou 

interpelação judicial, atendido o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93, considerando-

se especialmente as seguintes hipóteses: 

a) O não-cumprimento, ou o cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, 

especificações ou prazos; 

b) O atraso injustificado no início da execução do serviço; 

c) A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante; 

d) A cessão ou transferência total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada 

com terceiros, a fusão, a cisão ou a incorporação, não admitidas neste Contrato; 

e) O não-atendimento das determinações regulares do empregado do Contratante 

designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 

f) A ocorrência de caso fortuito e força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução deste Contrato. 

g) O não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações constantes na Cláusula 
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Sexta; 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados no 

processo administrativo correspondente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

12.1. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução deste contrato serão dirimidas, 

nos termos do disposto no art. 55, § 2º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, no foro da Seção 

Judiciária da sede do Contratante, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento de contrato em três vias de 

igual teor, que vão assinados pelas partes, que se comprometem a cumprir o presente em todas 

as suas cláusulas e condições, tudo de acordo com a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações posteriores. 

 

 
Curitiba/PR, em 16 de novembro de 2016. 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná 

Drª Simone Peruzzo 
Presidente do Coren/PR 

CONTRATANTE 
 

 

 
______________________________________________________________ 

Marelli Móveis Para Escritório S/A 
Marcos Vinicius Spitzner 

CONTRATADA 
 

 

Testemunhas: 
 

 

_____________________________ 
Sr. ........................................... 
RG: 
CPF: 

____________________________ 
Sr. ............................................ 
RG: 
CPF: 

 


