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CONTRATO Nº 20/2017 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 
DE VIDEOMONITORAMENTO CFTV IP, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ 
E A EMPRESA PERFECT TELE 
INFORMÁTICA LTDA. 

 

CONTRATANTE: O Conselho Regional de Enfermagem – Coren/PR, Autarquia Federal, 
regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.078.816/0001-37, com sede na cidade de Cu-
ritiba/PR, na Rua Professor João Argemiro Loyola, 74 – Seminário, CEP 80240-530, 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, e por seu Tesoureiro, Ademir Lovato, portador 
do RG nº 4.044.941-8 e inscrito no CPF sob o nº 664.165.239-49. 

 

CONTRATADA: A sociedade empresária Perfect Teleinformática Ltda – EPP, pessoa jurí-
dica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.365.798/0001-99, sedi-
ada na cidade de Curitiba/PR, na Rua João Dalegrave, 338 - Bairro Bacacheri, CEP 82.520-
660, Fone: (41) 3072-0016 – E-mail: comercial_01@perfecttecnologia.com.br, neste ato 
representada por seu Representante Legal, Sr. Alexandre Fernandes de Lima, portador do 
RG Nº 5.891.412-6 e inscrito no CPF sob Nº 978.689739-00, tendo em vista o que consta no 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 018/2017 e em observância às disposições da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, 
de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 26 de maio de 2017 e 
suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Ele-
trônico nº 09/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. O presente Contrato tem por objeto contratação de empresa especializada no forneci-

mento de Solução de Segurança Eletrônica com o Fornecimento, Planejamento, Ins-
talação, Configuração, Implantação e Suporte técnico de Videomonitoramento CFTV 
IP para a execução dos serviços na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do 
Paraná – COREN/PR, localizado na Rua Prof. João Argemiro Loyola, 74 – Seminário 
– Curitiba/PR, com garantia total de 12 (doze) meses. 
 

1.2. As especificações técnicas, características e requisitos do objeto contratado são aque-
les especificados no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 09/2017 e seus Ane-
xos, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, e vinculam-se a este indepen-
dentemente de transcrição. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O contrato terá o prazo de vigência contado a partir da data de sua assinatura até o 
fim da garantia dos serviços, equipamentos e materiais fornecidos, que será de 12 
(doze) meses a contar de seu recebimento definitivo, com eficácia após sua publicação 
no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

 
3.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os ma-

teriais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles pre-
vistos no Termo de Referência, anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
4.1. Executar os serviços de acordo com as especificações disposta no Termo de Referên-

cia, Edital e neste Contrato; 
 
4.2. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo 

com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
a redação que lhe deu a Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

 
4.3. Manter em seu quadro de empregados qualificação e quantidade compatível com o 

objeto, durante toda a execução do contrato; 
 
4.4. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe, integralmente 

o ônus decorrente, independente da exercida pela Contratante; 
 
4.5. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, convenentes ou 
prepostos, na execução dos serviços objeto deste Edital; 

 
4.6. Adotar todos os critérios de segurança, tanto para seus empregados, quando para a 

execução dos serviços em si; 
 
4.7. Manter os empregados sujeitos às normas disciplinadoras da Contratante, porém sem 

qualquer vínculo empregatício com este órgão, cabendo à Contratada vencedora to-
dos os encargos e obrigações previstos na legislação social trabalhista em vigor; 

 
4.8. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legisla-

ção específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem ví-
timas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 
ainda que verificados em dependências da Contratante; 
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4.9. A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre os dados e informações relativos 
aos serviços realizados, obrigando-se a assinatura de Termo de Sigilo; 

 
4.10. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam, independentemente de solicitação; 
 
4.11. Manter todas as condições de habilitação do processo licitatório até o final do contrato. 
 

4.12. GARANTIA E SUPORTE 

4.12.1. A Contratada fornecerá solução (serviços e produtos) com garantia de 
funcionamento pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do Recebimento 
Definitivo, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelas 
fabricantes dos equipamentos. O licitante deverá encaminhar junto com a nota fiscal, os 
termos da garantia oferecida pelo fabricante. 

4.12.2. O Suporte Técnico deve compreender também a manutenção técnica preventiva, 
corretiva e evolutiva dos componentes da solução, bem como a substituição de peças, 
materiais ou equipamentos decorrentes de defeitos de fabricação ou falhas, assim como 
de demais componentes que venham compor a solução, durante a vigência contratual de 
12 (doze) meses, sem ônus para a LICITANTE. 

4.12.3. Em caso de substituição, as peças ou componentes substitutas deverão apresentar 
padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças inicialmente for-
necidas. 

4.12.4. Todo e qualquer desligamento que se fizer necessário nos equipamentos durante 
os serviços de manutenção dar-se-á somente após a prévia informação e consentimento 
da CONTRATANTE. 

4.12.5. O prazo de conserto dos equipamentos alocados nos ambientes será de 07 (sete) 
dias úteis. Caso não seja efetuado o conserto neste prazo, a CONTRATADA deverá for-
necer equipamentos “back up” até o conserto definitivo. O prazo máximo de conserto do 
equipamento retirado para laboratório será de 40 (quarenta) dias, após este período a 
CONTRATADA deverá substituí-lo por equipamento novo. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
5.1. Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto nº 5.450/2005, da Lei nº 

10.520/2002 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 
obrigações do Contratante: 
 
5.1.1. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização 
dos serviços executados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada; 
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5.1.2. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas 
no edital vinculante; 
 
5.1.3. A Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, 
a prestação dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já rea-
lizados, por ajuste entre as partes. 

 
5.2. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS  

 
6.1. O valor total da contratação é de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), 

este, certo, fixo e irreajustável, desde que não contaminado por fatores externos su-
pervenientes, entendido este como preço justo e suficiente para o total cumprimento 
do objeto do presente Instrumento de Contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
7.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão por recursos próprios 

por conta do Código de Despesas nº: 44.90.051.003 – Obras e Instalações; e 
33.90.039.002.027.002 – Serviços de Vigilância Ostensiva. 

 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

 
8.1. O Coren/PR efetuará o pagamento, em moeda nacional corrente, por meio de Ordem 

bancária, boleto ou transferência bancária, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conta-
dos a partir do recebimento efetivo do material ou serviços, juntamente com a entrega 
da Nota Fiscal/Fatura. 

 

8.2. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do contrato do Coren/PR dos serviços 
faturados, o fato será imediatamente comunicado à Contratada, para retificação 
das causas de seu indeferimento; 

 
8.3. A nota fiscal deve estar preenchida com a descrição detalhada dos itens do objeto, o 

número do Contrato e os dados bancários da Contratada;  
 
8.3.1. 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 (FGTS), 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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8.4. O não envio das certidões juntamente com as notas fiscais, ou ainda que as mesmas 
estejam disponíveis para emissão, não desobriga o Coren/PR de efetuar o pagamento 
das Notas Fiscais que constem serviços devidamente prestados e atestados pelo ges-
tor do Contrato. Porém o desatendimento pela Contratada ao descrito pode motivar a 
rescisão contratual, a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indeni-
zações devidas à Administração e a aplicação das penalidades previstas no art. 87 da 
Lei nº 8.666/93. 

 
8.5. Quando da ocorrência de atraso de pagamento provocado exclusivamente pela Admi-

nistração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apura-
ção se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 
os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% 
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:  

 
  I = (TX/100)  

365  
 
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  

 
8.6. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos 

devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação 
da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou 
não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação 
de ônus a quem deu causa;  

 
8.7. Não será efetuado nenhum pagamento antecipado, nem por serviços não executados. 
 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
9.1. A recusa injustificada da Compromitente, em retirar a Ordem de Fornecimento dentro 

do prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da confirmação de recebimento, caracte-
rizará a inexecução total do Instrumento. 

 
9.2. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela Compromitente, sem 

justificativa aceita pelo Coren-PR, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções: 

 
9.2.1. Advertência. 
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9.2.2. Expirado o prazo de entrega, iniciar-se-á a aplicação de multa de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do Contrato, 
salvo se solicitada e deferida a entrega fracionada pelo Coren-PR, hipótese em que a 
incidência observará o montante porventura inadimplido. Atingido o limite de 30% 
(trinta por cento) considerar-se-á como inexecução total do Instrumento. 
 
9.2.3. Pela inexecução total do Instrumento (que poderá ser substituído pela Ordem 
de Fornecimento ou Termo de Garantia), o Coren-PR aplicará à Compromitente multa 
de 100% (cem por cento) sobre o montante ora inadimplido sem prejuízo as penalida-
des previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e demais normas legais aplicá-
veis à espécie. 

 
9.3. As sanções dispostas nos subitens 9.2.2 e 9.2.3 não impedem que o Coren-PR cancele 
o contrato e aplique as sanções previstas em lei. 
 
9.4. As importâncias relativas às multas, a critério do Coren-PR, poderão ser descontadas dos 
pagamentos a serem efetuados à Compromitente, podendo, entretanto, conforme o caso, 
processar-se-á cobrança judicialmente. 

 
9.5. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas 
de naturezas administrativas, civis e/ou penais, previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

 
10.1. 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, con-
siderando-se especialmente as seguintes hipóteses:  

 
a) O não-cumprimento, ou o cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especifi-
cações ou prazos; 
 
b) O atraso injustificado na entrega do objeto; 
 
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 de-
signado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 
 
f) A ocorrência de caso fortuito e força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados no 
processo administrativo correspondente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

 

11.1.  É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;  

11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
11.2. Não será admitida a subcontratação dos serviços ora contratados. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 

 
12.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993, desde que haja interesse do Contratante, com a apresentação das devidas jus-
tificativas. 

 
12.2.  A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrésci-

mos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
13.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, o Contratado prestará Garantia 

no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, conforme o 
disposto no art. 56 § 1º, da Lei nº 8.666/1993, que poderá ser prestada em uma das se-
guintes modalidades: 

 
 13.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

 

 13.1.2. Fiança bancária; 

 

 13.1.3. Seguro-garantia. 

13.2. O prazo para prestação da garantia é de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato. 
 
13.3. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, o Contratado apresen-

tará garantia complementar, no mesmo percentual e prazo, no ato da assinatura do res-
pectivo Termo de Aditamento ou Apostilamento. 
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13.4. A Garantia Contratual prestada assegura o pleno cumprimento, pelo Contratado, das obri-

gações contraídas através do Instrumento Editalício e do presente Ajuste, como segue: 
 
 13.4.1. Ressarcir o Coren/PR de quaisquer prejuízos decorrentes de eventual rescisão 

unilateral; 
 
 13.4.2. Cobrir multas que virem a ser aplicadas em decorrência de rescisão contratual ou 

aplicadas por descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais; 
 
 13.4.3. Cobrir perdas e danos causados ao Coren/PR; 
 
 13.4.4. Ressarcir valores pertinentes à condenação pela Justiça do Trabalho, por respon-

sabilidade solidária como segunda reclamada e/ou cobrir valores de depósitos judiciais. 
 
13.5. Ressalvados os casos previstos no subitem anterior, a Garantia Contratual será liberada 

em até 60 (sessenta) dias após a data de encerramento do Contrato, desde que cumpridas 
todas as obrigações contratuais, nos termos da alínea k, inc. XIX, art. 19 da IN nº 02/2008, 
compilada pela IN nº 06/2013.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

 
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con-

tidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA  

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

nº 8.666/1993 e vincula - se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 09/2017, bem 
como à proposta da CONTRATADA, constantes do PA nº 018/2017, independente-
mente de transcrição. 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 
16.1. O Fica eleito o Foro da Justiça Federal da comarca de Curitiba do Estado do Paraná, 

para dirimir dúvidas que por ventura ocorram, renunciando as partes a qualquer outra, 
por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem assim, justas e combinadas, assinam as Partes Contratantes, diante das 
testemunhas a seguir mencionadas, o presente instrumento, em duas vias de igual teor e 
forma, para um só efeito jurídico. 

 
 
 

Curitiba/PR, 1º de agosto de 2017. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Drª Simone Peruzzo 

Presidente do Coren/PR 
CONTRATANTE 

 
 
 

_____________________________ 
Ademir Lovato 

Tesoureiro do Coren/PR 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Alexandre Fernandes de Lima  

Representante Legal 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

 


