
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO
SUL

Autarquia Federal – Lei n° 5.905/73

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020

Contratação  de  prestação  de  serviço  de

inventário,  cruzamento  e  relatório  de  bens

tangiveis  que entre  si  celebram o CONSELHO

REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  DO  RIO

GRANDE DO SUL (COREN-RS)  e  a  empresa

BWS  AVALIAÇÕES  DE  MARCAS  E  ATIVOS

LTDA.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM RIO GRANDE DO SUL –  COREN-RS,

entidade fiscalizadora do exercício profissional ex vi da Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973,

com sede na Av. Plínio Brasil Milano, 1.155 - Higienópolis - Porto Alegre-RS, CEP: 90520-

002, CNPJ n° 87.088.670/0001-90, representado, neste ato, por seu Presidente,  DANIEL

MENEZES DE SOUZA, brasileiro, enfermeiro, portador da carteira COREN-RS nº. 105.771,

e  sua  tesoureira,  SANDRA  MARIA  GAWLINSKI,  brasileira,  técnica  de  enfermagem,

portadora da carteira COREN-RS nº 079.040, doravante denominado CONTRATANTE e de

outro lado a empresa BWS AVALIAÇÕES DE MARCAS E ATIVOS LTDA, pessoa jurídica

de direito privado, situada na Rua Barão do Gravatai, nº 400, bairro Menino Deus, na cidade

de Porto Alegre-RS, CEP nº 90.050-330, inscrita no CNPJ sob o n.º 92.209.378/0001-18,

neste ato representada por  BRUNO WALDEMAR SCHRAMM FILHO,  brasileiro,  casado,

sócio, portador da cédula de identidade nº 8005581304, SSP/RS e inscrito no CPF sob nº

070.473.200-91 ou DENNIS CZAMANSKI SCHRAMM, brasileiro, solteiro, sócio, portador da

cédula de identidade nº 1011429634, SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 638.043.950-15,

doravante denominada CONTRATADA, ajustam e contratam o objeto abaixo indicado, que

se  regerá  pelo  disposto  neste  contrato,  na  Lei  nº.  8.666/93  e  alterações  posteriores,

aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito

comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

1.1  A  presente  contratação  tem  como  objeto  a  prestação  de  serviço  de  inventário,

cruzamento  (conciliação)  e  relatório  de  bens  móveis  compreendendo  a  realização  do

levantamento físico de bens tangíveis do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande

do  Sul  -  Coren-RS  (sede)  localizada  na  Avenida  Plínio  Brasil  Milano,  nº  1155,  bairro
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Higienópolis  e  do  Centro  Histórico  Cultural  do  Coren-RS (CHC),  localizado  na  Avenida

Professor Oscar Pereira, nº 8754, Belém Velho em Porto Alegre-RS, conforme condições

estabelecidas neste instrumento

1.2  O serviço será  executado através  de EXECUÇÃO INDIRETA através  de regime de

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA SEGUNDA  – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1  O presente  contrato  decorre  de  processo  administrativo  nº  787/2019  realizado  com

fundamento no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, submetendo-se as partes às disposições

da Lei nº 8.666/93 e às cláusulas e condições aqui estabelecidas, sendo que nos casos

omissos serão aplicados às disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 A CONTRATADA deverá realizar levantamento de aproximadamente 1.700 (hum mil e

setecentos) bens pertencentes ao Coren-RS para conciliação entre os dados coletados e os

dados anteriores existentes no sistema utilizado pelo Conselho.

3.1.1  No  caso  de  perfeita  conciliação  entre  os  dados,  o  bem  será  dado  por

definitivamente conciliado, alterando-se, se necessário, apenas alguns dados cadastrais, de

modo a permitir melhor identificação de cada bem patrimonial no sistema, identificando os

bens  com  plaquetas  patrimoniais,  sendo  que  a  conciliação  dos  bens  deverá  respeitar

critérios  como:  marca,  modelo,  ano,  fabricação,  descrição  e  estado  de  conservação,

relacionados em arquivo digital para controle.

3.1.2  Caso  a  quantidade  de  itens  excedam  a  previsão  de  1.700,  a

CONTRATADA informará, mediante relatório ao CONTRATANTE a quantidade de

itens excedente.

3.2 Diante  da constatação de sobras físicas  ou faltas patrimoniais,  a  contratada deverá

sugerir alternativas para a conciliação dos dados, visando a eliminação das sobras e faltas,

com entrega de relatório  físico,  devidamente assinada pelo responsável  e digital  após a

prestação do serviço.

3.3 Durante a realização do inventário, serão objetivos:
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a)  verificação  da  exatidão  dos  registros  de  controle  patrimonial,

mediante  a  realização  de  levantamentos  físicos  nos  locais  onde

ocorrerão os serviços;

b) verificação da adequação entre os registros do sistema de controle

patrimonial e os registros contabilizados no Sistema de Contabilidade

utilizado pelo Coren-RS;

c) fornecimento de subsídios para avaliação e controle gerencial.

3.4 Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 10 dias a contar da assinatura,

mediante agendamento junto ao Coren-RS.

3.5 Os serviços deverão ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis.

3.5.1. O cronograma de execução será definido em conjunto com o Coren-RS e a

estimativa de prazo poderá ser ajustada posteriormente, observando-se as características,

volume e/ou dificuldades que por ventura possam ocorrer durante a prestação dos serviços

de campo.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

4.1 O preço total deste contrato é de R$ 6.900,00 (seis mil, e novecentos reais).

4.2  Deverá  ser  apresentada  no  Departamento  Financeiro  do  CONTRATANTE  a  nota

fiscal/fatura, emitida em 02 (duas) vias, devendo conter em seu bojo a descrição do objeto, o

número  do  Contrato,  o  número  da  nota  de  empenho  e  os  dados  bancários  da

CONTRATADA para depósito do pagamento, o qual observará a seguinte ordem:

a) R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais), equivalente a 30% (trinta por

cento) do valor da contratação, após 15 dias do início da prestação dos

serviços;

b) o  valor  remanescente  será  pago  em  duas  parcelas  iguais  e

consecutivas de R$ 2.415,00 (dois mil e quatrocentos e quinze reais),

sendo  a  primeira  no  30º  (trigésimo)  dia  subsequente  ao  início  do

serviço  e  a  última  paga  somente  após  a  prestação  integral  dos

serviços pela CONTRATADA.
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4.3 Na hipótese de nota  fiscal/fatura apresentar  erros ou dúvidas  quanto  a  exatidão ou

documentação,  o  CONTRATANTE poderá  pagar  apenas a  parcela  não controvertida  no

prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Tesouraria, ressalvado

o direito da CONTRATADA de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as

devidas justificativas, caso em que o CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a

partir do recebimento, para efetuar análise e o pagamento;

4.4  O  pagamento  será  efetuado  em  moeda  nacional  após  efetivamente  atestado  pela

unidade administrativa responsável pela solicitação do material confeccionado;

4.5 O CONTRATANTE reserva para si o direito de não efetuar o pagamento se,  ato da

atestação do serviço, a CONTRATADA não tiver fornecido o objeto por ela contratado, ou o

fornecimento não estiver de acordo com as especificações constantes neste contrato.

4.6 O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

eventuais multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, sendo respeitada a ampla

defesa e o contraditório previamente à aplicação de penalidade;

4.7 A CONTRATADA deverá reter na nota fiscal os tributos incidentes sobre o fornecimento

do produto, quais sejam: IR (imposto de renda), contribuições para o PIS/PASEP, COFINS

(Contribuição  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social)  e  CSLL  (Contribuição Social

sobre o Lucro Líquido), considerando o disposto na Lei nº 9.430/96, Lei nº 10.833/2003, com

última alteração pela Lei nº 12.207/11 e instrução normativa nº 1234/12 e a natureza jurídica

autárquica do CONTRATANTE;

4.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a CONTRATADA não tenha

concorrido  de  alguma forma para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  atualização

financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao

efetivo  adimplemento  da  parcela,  será  de 6% a.a  (seis  por  cento  ao  ano),  mediante  a

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, onde: 
EM = encargos moratórios 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento 
V = valor a ser pago 
I = índice de atualização financeira = 0,0001643. 

4.9 Será procedida consulta referente às condições de regularidade fiscal antes de cada

pagamento  a  ser  efetuado  à  CONTRATADA  para  verificação  da  situação  da  mesma,
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relativamente  às  condições  de  habilitação  exigidas,  cujos  resultados  serão  impressos  e

juntados aos autos do processo próprio; 

4.10 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito

existente  em  favor  da  CONTRATADA.  Caso  a  mesma  seja  superior  ao  crédito

eventualmente  existente,  a  diferença  será  cobrada  administrativa  ou  judicialmente,  se

necessário.

CLÁUSULA  QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 O valor do presente contrato correrá das despesas à conta dos recursos consignados ao

COREN-RS para o exercício de 2020, sob a seguinte Classificação: Elemento de Despesa

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021  –  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS,  devidamente

empenhado, conforme Nota de Empenho nº 351, datada de 18/02/2020, a qual fica fazendo

parte integrante deste contrato. 

CLÁUSULA  SEXTA – DAS  OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA

6.1 São obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar  de  forma tempestiva  e  satisfatória  todo  o  serviço  especificado  no  objeto  do

presente Projeto Básico e no presente Contrato;

b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

c) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

assumidas, nem subcontratar.

d) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que

incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

e) Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta,

com a alocação dos empregados necessários para o perfeito cumprimento, além de fornecer

e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e

quantidade mínimas;

f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pelo gestor do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
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g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como

por  todo  e  qualquer  dano  causado  ao  Coren-RS,  devendo  ressarcir  imediatamente  a

Administração  em  sua  integralidade,  ficando  a  contratante  autorizada  a  descontar  da

garantia,  caso  exigida  no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à  contratada,  o  valor

correspondente aos danos sofridos;

h) Utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimento  técnico  dos  serviços  a  serem

executados, em conformidade com as normativas legais vigentes;

i) Comunicar  ao  Fiscal  do  contrato,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  qualquer

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

j) Prestar  todo  esclarecimento  ou  informação  solicitada  pela  contratante  ou  por  seus

prepostos, a qualquer tempo, durante execução do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias.

k) Paralisar,  por  determinação da contratante,  qualquer atividade que não esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou

bens de terceiros.

l) Conduzir  os  trabalhos  com  estrita  observância  às  normas  da  legislação  pertinente,

cumprindo as determinações, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores

condições de segurança, higiene e disciplina.

m) Submeter previamente, por escrito, à contratante, para análise e aprovação, quaisquer

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações.

n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do

contrato;

o) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,

as normas de segurança da contratante;

p) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com

a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

CLÁUSULA  SÉTIMA – DAS  OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE

7.1 São obrigações do CONTRATANTE:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações

dentro das normas e condições assumidas por ocasião da assinatura do contrato;
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b) Fornecer as etiquetas patrimoniais de todos os itens necessários;

c) Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  serviço  prestado  em desacordo  com as  obrigações

assumidas pela empresa;

d) Comunicar  a  empresa,  por  escrito,  eventuais  anormalidades  de  qualquer  espécie,

prestando os esclarecimentos necessários, determinando prazo para a correção das falhas;

e) Durante a realização do inventário, ficará vedada toda e qualquer movimentação física

de bens localizados nos endereços individuais abrangidos pelos trabalhos, exceto mediante

autorização motivada pelo Departamento Administrativo.

f) Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa CONTRATADA dentro

dos prazos preestabelecidos no presente contrato;

g) Efetuar o pagamento das condições pactuadas.

h) Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  contratada,  através  de

servidor especialmente designado;

i) Exigir  o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada,  de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

j) Documentos e informações precisas sobre os assuntos referentes ao objeto descrito

neste termo, objetivos e outros dados necessários ao desenvolvimento dos serviços técnicos

de levantamento e inventário de todos os bens móveis;

k) Notificar o contratado de qualquer ocorrência ou eventual irregularidade comprovada na

prestação de serviço;

l) Comprometimento com as orientações e sugestões da contratada, no que for pertinente;

m) Fornecer todas as instruções necessárias ao prestador.

n) Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  Nota  Fiscal/Fatura  da

contratada, no que couber.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

8.1 Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no

art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que não ultrapasse o limite estabelecido pelo art. 24, inciso

II da Lei 8.666/93.
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§1º  A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento)

calculados sobre o valor atualizado do contrato.

§2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo

anterior.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por funcionário designado

através de Portaria, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO 

10.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente,

parte alguma do presente CONTRATO. 

Parágrafo único. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento

prévio  e  por  escrito  do  CONTRATANTE  e  desde  que  não  afetem a  boa  execução  do

presente CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

11.1 O prazo de vigência deste contrato fica adstrito ao prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir

do início dos serviços.

CLÁUSULA  DÉCIMA SEGUNDA – DAS  SANÇÕES

12.1  A  recusa  injustificada  a  assinar  o  contrato,  dentro  do  prazo  estipulado  pelo

CONTRATANTE,  caracterizar-se-á  inexecução  total  do  contrato,  sujeitando  a

CONTRATADA às penalidades no art.  87, da Lei  nº 8.666/93 e ainda ao pagamento de

multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

§1º Pela inexecução total  ou parcial  do contrato,  o CONTRATANTE poderá,  garantida a

defesa prévia, caso a CONTRATADA venha a incorrer em uma das situações previstas no

art. 78, incisos I a IX, da Lei nº 8.666/93 e segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as

seguinte penalidades: 

a - advertência por escrito; 

b – multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso, até o 5º
(quinto) dia após a data fixada para execução do serviço; e 0,07% (sete centésimos por
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cento)  ao  dia  de  atraso a  partir  do  6º  (sexto)  dia,  calculada  sobre  o  valor  total  do
contrato; 

c – multa compensatória equivalente ao valor integral do serviço não prestado, limitada a
25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, pela rescisão determinada
por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos previstos nos incisos I a XI do Art. 78
da Lei nº 8.666/93; 

d – suspensão temporária de participar  de licitação e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto  perdurarem  os  motivos  que  determinaram  sua  punição  ou  até  que  seja
promovida  a reabilitação,  perante  a própria  autoridade  que aplicou a penalidade,  no
termo do artigo 87, da Lei 8.666/93. 

§2º As multas estabelecidas nas alíneas “b” e “c” do §1º são independentes entre si e serão

aplicadas pela autoridade competente, sendo que seu recolhimento deverá ser efetuado no

prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis  contados  da  intimação  da  CONTRATADA,  não

impedindo que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato. 

§3º  As  sanções  previstas  nas  alíneas  “a”,  “d”  e  “e”  do  §1º  poderão  ser  aplicadas

concomitantemente com as alíneas “b” e “c” facultada a defesa prévia do interessado no

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que a CONTRATADA tomar

ciência. 

§4º  Em  quaisquer  dos  casos  previstos  nas  sanções  administrativas,  será  dado  à

CONTRATADA o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

§5º As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e

as justificativas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis a critério

da autoridade competente e, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias

úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

13.1 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências

contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

14.1 O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato, conforme

dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
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15.1  Quaisquer  dúvidas  ou  controvérsias  oriundas  da  execução  deste  contrato  serão

dirimidas no Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Porto Alegre-RS, nos termos do

disposto no art.  55,  § 2º da Lei  nº  8.666/93,  com exclusão de qualquer outro,  por mais

privilegiado que seja.

15.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02

(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois e lidas, são

assinadas  pelas  representantes  das  partes,  CONTRATANTE e  CONTRATADA,  e  pelas

testemunhas abaixo.

Porto Alegre-RS, 21 de fevereiro de 2020

_______________________________
Daniel Menezes de Souza

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul - COREN-RS 
CONTRATANTE

________________________________
Sandra Maria Gawlinski

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul - COREN-RS 
CONTRATANTE

______________________
 BWS AVALIAÇÕES DE MARCAS E ATIVOS LTDA

CONTRATADA

SEDE: PORTO ALEGRE - AV. PLÍNIO BRASIL MILANO, 1155 - CEP 90520-002 - FONE/FAX (51) 3378.5500 - www.portalcoren-rs.gov.br - CAXIAS DO SUL -
RUA PINHEIRO MACHADO, 2659 - SALA 602 - CEP 95020-172 - FONE (54) 3214.4711 - FAX 3220.4420 - PASSO FUNDO - RUA MORON, 1324 - SALA 703 -
CEP 99010-031 – FONE (54) 3317.2280 - FAX 3312.6777 -  PELOTAS - RUA BARÃO DE SANTA TECLA, 583 - SALA 705 - CEP 96010-140 – FONE (53)
3272.2189 - FAX 3272.2026 - SANTA CRUZ DO SUL - RUA 28 DE SETEMBRO, 221 - SALA 504 - CEP 96810-530 – FONE (51) 3715.2011 - FAX 3715.2013 -
SANTA MARIA - RUA PINHEIRO MACHADO, 2380 - SALA 704/Bl. A - CEP 97050-600 – FONE (55) 3225.2110 - FAX 3225.2210 - SANTA ROSA - RUA MINAS
GERAIS, 55 - SALA 604 - CEP 98900-000 – FONE (55) 3512.3630 - FAX 3512.6571 - URUGUAIANA - RUA 15 DE NOVEMBRO, 1426 - SALA 20 - CENTRO
COMERCIAL SAN SEBASTIAN - CEP 97500-510 – FONE/FAX (55) 3411.9350.

1


