
 

Data:

23/05/2013

Informação: 014/2013
Natureza e Número 

do Processo
(DL/INEX)

Contratação de empresa prestadora de seguro predial para as salas do CRF/SC em 
Chapecó e Florianópolis e para a sede do CRF/SC.

DL 014/2013

FUNDAMENTO LEGAL : Lei Federal N. 8.666/93, Art 24, II

Apraz-me saudar-lhe, na oportunidade em que compareço perante vossa presença para informar o ingresso
nesta Assessoria, da Solicitação de Compras e/ou Prestação de Serviços no. 014/2013, datada de 23/05/2013 e oriunda
da Assessoria, devidamente autorizada e ao fim sugerir o fecho deste expediente.

O documento referido veicula a solicitação de “Contratação de empresa prestadora de s  eguro contra Incêndio
para prédio e conteúdo em conjunto com coberturas acessórias, da Sede do CRF/SC, junto à Travessa Olindina Alves Pereira, nº
35, Centro, Florianópolis/SC; da Seccional do CRF/SC em  Chapecó/SC, junto à Av. Porto Alegre, 173 D, sala 05, 2º andar,
Bairro Centro; e da sala do CRF/SC junto à Rua Nunes Machado, nº 94, Centro, Florianópolis, todos de propriedade do CRF/SC.
Com inicio em 24 de Maio de 2013 e término em 24 de Maio de 2014.”

Instaurado o  procedimento  de  verificação  de  valores  referentes  a  este  tipo  de serviço,  de  inopino,  fora
diligenciado  junto  ao  nicho  de  mercado  pertinente,  no  intuito  de  estabelecer  um  valor  razoável  para  fins  de
contratação.  Como resultado das diligências implementadas fora obtidas três propostas, como exposto abaixo, sendo
que a média de mercado encontrada é de R$ 7.434,52 (sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois
centavos):

Empresas Valor Mensal 
Tokio Marine Seguradora R$ 4.454,91
Bradesco Seguros S/A R$ 4.636,36
Marítima Seguros S/A R$ 5.000,11
Liberty Seguros R$ 5.334,28
Allianz Seguros S/A R$ 17.746,92

O que ocorre é que a empresa Tokio Marine Seguradora, desistiu da contratação alegando dificuldades de
segurar a sala da Rua Nunes Machado, visto que se trata de um ambiente de depósito. Já a seguradora Bradesco S/A
não aceitou os termos do contrato enviado pelo CRF/SC para análise jurídica da instituição, pois tem divergências
sobre a contratação com órgão públicos e suas especificidades. Desta forma, e não restando dúvidas que tal aquisição
faz-se  necessária  para  dar  segurança  aos  imóveis  e  equipamentos  de  propriedade  do  CRF/SC,  S.M.E,  sugiro  a
contatação imediata com a terceira empresa colocada, qual seja: Marítima Seguros.

No entanto, à consideração superior.
Em, _____/______/2013

De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/2013

Assessoria Hortência Salett Muller Tierling
Presidente do CRF/SC

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC 

Solicitação de Compras e/ou Contratação de Serviços



TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

À vista do contido nos autos, fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada,

com fundamento no inciso II do artigo 24, da Lei Federal nº. 8.666/93. Autorizo a realização da

presente despesa:
N° DO PROCESSO      : 014/2013 - DL
NOME DO CREDOR   : MARÍTIMA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF : 61.383.493/0001-80
ENDEREÇO :

RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 114, 9º ANDAR – REPÚBLICA – SÃO PAULO/ SP

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ : R$ 5.000,11 (CINCO MIL REAIS E ONZE CENTAVOS)
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :
ELEMENTO DE DESPESA :
VALOR em R$ :

De acordo.
Concordo e homologo.
Em, _____/______/2013

__________________________________________
Hortência Salett Muller Tierling

Presidente do CRF/SC
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