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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 016/2017 

 

 

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, 

localizado na Travessa Olindina Alves Pereira, nº 35, Centro, Florianópolis/SC, mediante o Pregoeiro 

designado pela Portaria nº 2426, de 04 de janeiro de 2017, torna público para conhecimento dos 

interessados que, através do site eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, fará realizar 

licitação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, objetivando a contratação de empresa nos 

termos desde Edital e seus anexos. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, o Decreto n.º 5.450/2005, a Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como pelas normas 

e condições estabelecidas no presente Edital. 

 

 

1. DO OBJETO E DA VISTORIA 

1.1 Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de Vigilância Armada nas 

dependências do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina – CRF/SC, que compreenderá, 

além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos 

necessários à execução dos serviços, consoante as demais especificações elencadas nosAnexos a este 

edital. 

1.2 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e o descrito no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br, no “SIASG”, prevalecerá sempre a descrição deste edital. 

1.3 Às licitantes,  mediante prévio agendamento de horário junto ao Setor de Compras e Licitações 

do CRF/SC, é facultada a realização da vistoria no local onde serão executados os serviços, até o 

último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, sendo que não poderão alegar 

o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços 

em decorrência da execução do objeto deste Pregão. 

 

 

2. DATA, HORÁRIO DE CADASTRAMENTO E DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 

2.1 A proposta deverá ser registrada no Sistema ComprasNet, por meio do site 

www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 389459), até o horário da abertura da Sessão Eletrônica, 

que se dará no dia 14/12/2017 às 14h, no mesmo site. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 

objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste Edital e seus Anexos, e estiverem pre-

viamente credenciados perante o sistema eletrônico, por meio do site www.comprasnet.gov.br, para 

participação de Pregão Eletrônico. A participação nesta licitação significa: 

a) Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital e conhecem e concordam plena-

mente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

b) Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a re-

gulam; 

c) Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma eletrônica; 

d) Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens, 

das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais documentos 

anexos. 

3.2 Poderá participar deste Pregão, a empresa que atender a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação constante deste Edital e seus Anexos, e estiver devidamente credenciada, através do 

site www.comprasgovernamentais.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.2.1 As empresas deverão estar cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedo-

res - SICAF. 

3.2.2 A empresa participante poderá retirar o manual do pregão eletrônico para o fornecedor na opção 

“publicações”, sub-item “manuais” do site citado. 

3.3 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante 

deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edi-

tal. 

3.3.1 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabili-

dade do licitante, bem assim, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrô-

nico ou de eventual desconexão sua. 

3.4 A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida 

a comprovação a qualquer tempo. 

3.5 Não será admitida a participação de empresas: 

3.5.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

3.5.2 Que por qualquer motivo, estejam punidas com suspensão do direito de licitar com o CRF/SC, 

ou declaradas inidôneas com qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou Distrito Federal; 

3.5.3 Estrangeiras que não funcionem regularmente no país; 

3.5.4 Empresa licitante de sócios, diretores que tenham vínculo com o CRF/SC; 

3.5.5 Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extra-

judicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

3.5.6 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos 

ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum. 

 

4.  DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no sistema “Pregão Eletrônico” através 

do site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.1.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.1.2 O credenciamento do licitante, assim como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral 

atualizado no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, que também será 

requisito obrigatório para fins de habilitação, o qual deve ser providenciado com antecedência 

mínima de 03 (três) dias úteis antes da abertura das propostas. 

4.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante 

ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

4.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do 

licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 

ao provedor do sistema ou ao CRF/SC, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
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5. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

5.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos referentes ao ato convocatório ao Pregoeiro em 

até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por 

meio eletrônico, através do endereço compras@crfsc.org.br, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre os 

questionamentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.1.1 Os questionamentos respondidos estarão, sempre que possível, disponíveis no portal 

www.comprasgovernamentais.gov.br, para ciência de todos os interessados. 

5.2 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão. Os pedidos de impugnação, bem como as respec-

tivas respostas, serão divulgados no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.2.1 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro horas). 

5.2.2 Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame. 

 

6.  DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

6.1 Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sis-

tema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em con-

formidade com as exigências do instrumento convocatório (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.1.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a 

licitante às sanções previstas neste edital (artigo 21, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.2 A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a 

data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase 

de recebimento de propostas. 

6.2.1 Até a data e horário estabelecidos, neste edital para abertura da sessão, os licitantes poderão 

retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (artigo 21, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.2.2 O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances inseridos (artigo 13, 

inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.2.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo Pregoeiro ou de sua desconexão (artigo 13, inciso 

IV, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.3 Em campo próprio, os licitantes deverão declarar, sob pena de inabilitação, que não emprega 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

6.4 Nos preços cotados ou lances deverão estar incluídas todas as despesas, impostos, taxas, contri-

buições e todos e quaisquer custos incidentes, direta ou indiretamente, sobre os serviços a serem 

fornecidos. 

6.5 Na elaboração da proposta eletrônica deverá conter ainda o seguinte requisito: 

a) consignar em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, o preço unitário e total por 

item ofertado, de acordo com os preços praticados no mercado, e conforme estabelece o artigo 43, 

inciso IV da Lei nº 8.666/1993, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula; 

6.6 A proposta escrita, resultante da fase de lances, além do disposto nas alíneas “a” do sub-item 

anterior, deverá conter: 

a) declaração expressa de estarem incluídas nos preços todas as despesas com impostos, taxas, con-

tribuições, fretes e todos e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto 

fornecido. Será considerado como tal, a proposta que for omissa. 

b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; será 

considerado como tal o prazo da proposta omissa. 

c) deve constar na Proposta ou em folha a ela anexada os seguintes dados do licitante: razão social, 

número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone/fax, e-mail, número de conta-corrente, agência, 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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banco e praça de pagamento. Deverá conter também, os seguintes dados do Representante Legal da 

Empresa: nome, endereço residencial completo, CPF/MF, Cargo/Função, RG, Órgão Expedidor, na-

turalidade, nacionalidade, estado civil e e-mail. 

6.7 A Proposta resultante da etapa de lances, contendo a especificação detalhada do objeto  deverá 

ser encaminhada, quando solicitada pelo pregoeiro, através do sistema do pregão eletrônico. Se aceita, 

a proposta deverá ser encaminhada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do 

encerramento da sessão pública, contendo a identificação completa (CNPJ, endereço, etc.), infor-

mando os respectivos valores atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, 

para o seguinte endereço: CRF/SC, Travessa Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – Florianópolis/SC, 

CEP 88.020-095 ou para o e-mail compras@crfsc.org.br, a critério do pregoeiro. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO 

7.1 O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e horário 

previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, 

publicado no DOU de 01 de junho de 2005, com a divulgação das propostas de preços recebidas, em 

conformidade com o item 6, que deverão estar em perfeita consonância com as especificações e 

condições de fornecimentos detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 

7.2 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

8. DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA 

8.1 O Pregoeiro efetuará a análise da conformidade da proposta, verificando se as descrições das 

propostas cadastradas estão adequadas às especificações contidas no Edital. 

8.2 O Pregoeiro desclassificará a proposta em desacordo com as especificações exigidas no Edital ou 

com valores que contenham erro material e classificará as propostas que participarão da fase de lances. 

8.3 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.4 As propostas contendo a descrição do objeto do presente edital, valor e eventuais anexos estarão 

disponíveis na internet. 

8.5 O sistema disponibilizará campo próprio para envio de mensagem do Pregoeiro aos Licitantes. 

 

9. DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES) 

9.1 Na abertura da etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respec-

tivo horário de registro e valor. 

9.1.1 O valor do lance deverá corresponder ao MENOR PREÇO GLOBAL, em moeda nacional com 

no máximo duas casas decimais, sendo considerado vencedor aquele que ofertar o menor preço e 

atendidas as exigências deste Edital e seus anexos. 

9.1.2 No preço cotado, deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como as des-

pesas com impostos, taxas, seguros, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse. 

9.2 Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua aceitação, a licitante 

será imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

9.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de acei-

tação dos mesmos. 

9.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

9.5 Durante a sessão pública do pregão eletrônico, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

9.6 A etapa de lances será encerrada por determinação do sistema, após solicitação do pregoeiro. 

mailto:compras@crfsc.org.br
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9.7 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcor-

rerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automati-

camente encerrada a recepção de lances. 

9.8 O pregoeiro não se responsabiliza, em hipótese alguma, por possíveis erros no registro dos lances 

por parte das licitantes. 

9.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o prego-

eiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.10 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 

suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

10. DO JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1 Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja 

obtido melhor preço, e decidirá sobre a sua aceitação, observado os critérios de julgamento, não se 

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

10.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

10.1.2 Durante a etapa de aceitação, o Pregoeiro convocará a licitante detentora do melhor lance a 

enviar a proposta referente ao objeto desta licitação, exclusivamente através do Sistema do Pregão 

Eletrônico, em prazo que poderá ser definido, via chat, durante a Sessão do Pregão. 

10.1.3 Após a fase de lances, havendo dúvidas ou necessidade de alguma confirmação, o Pregoeiro 

poderá convocar a empresa no chat do sistema para obter as informações que se fizerem necessárias. 

10.1.4 Caso não exista manifestação e/ou interesse por parte da empresa na negociação no chat do 

sistema, o Pregoeiro poderá recusar a proposta a qual não foi possível obter as informações. 

10.2 Após análise e aceitação da proposta, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente 

após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e 

decisão acerca da aceitação do valor, de modo a enquadrá-la no valor estimado. 

10.3 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor, se o licitante vencedor não atender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade, e posteriormente procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, segundo o 

critério de menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 

ao edital. 

10.3.1 Ocorrendo a hipótese anterior, o Pregoeiro poderá ainda negociar com o licitante, no sentido 

de se obter preço melhor. 

 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1 Os licitantes devem possuir os níveis I a IV validados no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores - SICAF, cuja confirmação será efetuada mediante consulta “on line”, após a análise 

e julgamento da Proposta. 

11.2 Em atendimento ao Acórdão nº 1793/2011-TCU, durante a fase de habilitação, além do SICAF, 

poderão ainda serem efetuadas as seguintes consultas: 

a) junto ao Portal da Transparência, de existência de registros impeditivos da contratação, no Cadas-

tro de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU; 

b) junto ao Conselho Nacional de Justiça, de existência de registros impeditivos da contratação por 

improbidade administrativa, no Cadastro de Condenações Civis por Ato de Improbidade; 

11.2.1 O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, no âmbito de sua atuação, por 

intermédio da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, e do Departamento de 

Logística e Serviços Gerais – DLSG, esclarece que a validade da Certidão Negativa de Débitos Tra-



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br 
Trav Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC 

 

balhistas - CNDT, está condicionada àquela disponível para emissão no sítio www.tst.jus.br/certi-

dao, que revela a atual situação da licitante, ou seja, caso haja mais de um documento válido, preva-

lecerá à certidão mais recente sobre a mais antiga. 

11.2.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri-

ção. 

11.2.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for decla-

rado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 

a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.2.4 A não regularização da documentação no prazo previsto no sub-item anterior implicará a de-

cadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520/02, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou 

a revogação da licitação. 

11.3 Em campo próprio do Sistema, os licitantes deverão declarar a inexistência de fato superveniente 

impeditivo de sua habilitação, que não empregam menores e elaboração independente de proposta. 

11.4 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar o decreto de 

autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

11.5 Para fins de habilitação, caso alguma certidão encontre-se vencida no SICAF, a verificação pelo 

Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais do órgão/entidade emissor da(s) certidão(ões) constituirá 

meio legal de prova. 

11.5.1 Caso não seja possível realizar a verificação acima descrita, a(s) certidão(ões) necessária(s) 

será(ão) solicitada(s) via chat, e deverá(ão) ser encaminhada(s) ao Pregoeiro, em prazo a ser deter-

minado durante a sessão do pregão, através do fax (48) 3298-5909, sendo os originais, ou cópias 

autenticadas apresentados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contadas do encerramento da 

sessão pública do pregão. 

11.5.2 Caso algum documento seja exigido nos termos do subitem anterior estes deverão ser: 

a) apresentados em original ou cópia autenticada em cartório, ou; 

b) apresentados em cópia simples acompanhada do original para efeito de autenticação pelo pregoeiro 

ou membro da equipe de apoio ou outro servidor por ele indicado, ou; 

c) publicados em Órgão da Imprensa Oficial, ou ainda; 

d) extraídos da internet, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à consulta a ser feita pelo Pre-

goeiro ou Equipe de Apoio deste Pregão. 

11.5.3 Nos documentos deverá constar sua validade. Se o prazo de validade for omisso, será consi-

derado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do dia subsequente ao da sua expedição. 

11.5.4 Documento apresentado com validade expirada acarretará a inabilitação do proponente. 

11.6 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispo-

sitivo deste edital e seus anexos, ou, ainda, não for apresentada no prazo estabelecido, o pregoeiro 

considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades. 

11.7 A documentação será rubricada pelo Pregoeiro e será anexada ao processo, sendo inabilitados 

aqueles licitantes cuja documentação esteja em desacordo com o disposto neste edital e/ou apresente 

irregularidades. 

11.8 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;. 

11.9 O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do licitante sem preju-

ízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
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11.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

11.11 Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, com aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a lici-

tante gerencia ou gerenciou serviços terceirizados, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do 

número de empregados que serão necessários para suprir os postos contratados em decorrência desta 

licitação; 

11.11.1 Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para com-

provar a capacidade técnica. 

11.12 Autorização ou revisão de autorização para funcionamento concedida pelo Departamento de 

Polícia Federal, conforme estabelecem a Lei 7.102, de 20.06.83, Decreto nº 89.056, de 24.11.83 e 

Portaria nº 3.233/2012 - DPF/MJ de 10.12.2012. 

 

12. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

12.1 Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública e no momento adequado, de forma imediata 

e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

12.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 

termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o 

objeto ao licitante declarado vencedor. 

12.2.1 Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 

que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão. 

12.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.4 Os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras 

e Licitações do CRF/SC, com endereço na Trav Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – 

Florianópolis/SC, CEP 88.020-095, de Segunda a Sexta-feira, de 10h as 18h. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao licitante ofertante do menor preço, atendidas as 

demais exigências deste instrumento convocatório. 

13.2 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à 

interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido 

à homologação pela Presidente do CRF/SC. 

13.3 No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão e constatada a regularidade dos 

atos praticados, a Presidente do CRF/SC adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 

14. FISCALIZAÇÃO 

14.1. A execução do objeto será acompanhada, fiscalizado e avaliado pelo CRF-SC, através da Chefia 

do Departamento de Recursos Humanos e de Pessoal do CRF/SC, a quem competirá comunicar as 

falhas porventura constatadas. 

14.2. A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do CRF-SC. 

14.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto, deverão ser prontamente atendidas 

pela adjudicatária, sem qualquer ônus para o CRF-SC. 
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14.4. Qualquer fiscalização exercida pelo CRF-SC, feita em seu exclusivo interesse, não implica 

corresponsabilidade pela execução do objeto e não exime a adjudicatária de suas obrigações pela 

fiscalização e perfeita execução do mesmo. 

 

15. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

15.1. Após homologado o resultado deste Pregão, o CRF/SC convocará o licitante vencedor para 

assinatura do instrumento contratual (Anexo IV), dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação. 
15.2. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme 

legislação aplicada à Administração Pública. 
 

16. SANÇÕES 

16.1 A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no Sicaf, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado 

para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

a) cometer fraude fiscal; 

b) apresentar documento falso; 

c) fizer declaração falsa; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

f) deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

g) não mantiver a proposta. 

16.2 Para os fins do item 16.1, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 

94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

 

17. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

17.1 É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a seu exclusivo 

critério, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta. 

17.2 O CRF-SC poderá revogar esta licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, 

em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artigo 49 e §§, da Lei Federal nº 8.666/93). 

17.3 A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regula-

mentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições 

deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer etapa do Pregão. 

17.4 Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma. São consideradas propostas 

apresentadas aquelas que estiverem registradas quando da abertura do certame. 

17.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subse-

quente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação ex-

pressa do Pregoeiro em sentido contrário. 

17.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento e, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente no CRF/SC. 

17.7 As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 

segurança deste instrumento. 
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17.8. Quaisquer dúvidas existentes sobre o disposto no presente Edital poderão ser dirimidas no Con-

selho Regional de Farmácia CRF-SC, na Trav. Olindina Alves Pereira, nº 35, Centro, em Florianó-

polis/SC, pelo e-mail compras@crfsc.org.br ou ainda pelo telefone (48)3298-5900. 

17.9. Aos casos omissos aplicar-se-ão, no que couber, as demais disposições constantes do Decreto 

5.450/2005, da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/1993 e legislação correlata. 

17.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será Subseção Federal de Florianó-

polis/SC, com exclusividade. 

17.11 Fazem parte do edital, como se nele transcritos fossem: 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II - Planilha de custos e formação de preços; 

c) Anexo III – Modelo de Proposta; 

d) Anexo IV – Minuta do Contrato; 

e) Anexo V – Modelo carta de fiança. 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

por Farm. Hortência Sallet Muller 

Tierling, Presidente do CRF/SC 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Edital de Pregão Eletrônico 016/2017 

 

1. OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de Vigilância Armada nas 

dependências do Conselho Regional de Farmácia de SC – CRF/SC, que compreenderá, além da mão 

de obra, o fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários 

à execução dos serviços, consoante as condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

2. DEMANDA E VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

 

Itens Serviços 
Escala 

horas 
Turno 

N° 

postos 

Empregado 

p/ posto 

Valor (R$) 

Mensal Anual 

01 Vigilância 

Armada 

(todos os dias do 

mês) 

12x36 Diurno 01 02 11.567,14 138.805,68 

02 Vigilância 

Armada 

(todos os dias do 

mês) 

12x36 Noturno 01 02 13.657,06 163.884,72 

 TOTAIS (R$)  302.690,40 

 

 

3.  ESTIMATIVA ANUAL TOTAL: 

R$ 302.690,40 (trezentos e dois mil, seiscentos e noventa reais e quarenta centavos) 

 

4.  LOCAL DE EXECUÇÃO 

Sede do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, situado a Rua Crispim Mira, 421 – Centro 

– Florianópolis/SC. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância e Armada visa, 

principalmente, dotar o CRF/SC de profissionais capacitados para a execução desses serviços, na 

medida em que se tem de preservar e garantir a segurança patrimonial e pessoal de todos que 

trabalham ou frequentam o CRF/SC, visando obter eficiência e eficácia da força de trabalho existente 

nesta Autarquia, favorecendo o cumprimento da missão institucional. 

O posto de serviço da acesso a todos os equipamentos e sistemas de segurança do prédio, bem como 

os meios de comunicação necessários para os contatos que se fizerem necessários. 

A contratação de serviços de vigilância armada, objetiva a segurança do ambiente; Desencorajar 

possíveis tentativas de violação da segurança do local; Inibir a ação de invasores, depredadores e 

pessoas mal intencionadas; Controle de acesso de pessoas e objetos no recinto controlado; Eficiência 

com o monitoramento e fiscalização dos procedimentos de segurança praticados por funcionários e 

prestadores de serviços; Proporcionar maior segurança nas dependências da nova sede do CRF/SC. 
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6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

6.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os seguintes: 

CONTRATANTE: Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina – CRF/SC. 

CONTRATADA: Licitante vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto desta 

licitação, após a assinatura do contrato. 

FISCALIZAÇÃO: Funcionário(es) designado(s) formalmente para representar a CONTRATANTE. 

A responsabilidade pela fiscalização ficará com a Chefia do Departamento de Recursos Humanos e 

Pessoal do CRF/SC. 
 

6.2 CONDIÇÕES 

 

6.2.1 PREPOSTO 

 A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um preposto, aceito pela fiscalização, 

durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for 

necessário. Na declaração deverá constar o nome completo, número do CPF e do documento de 

identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional. 

 O preposto deverá se apresentar ao Contratante em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura 

do contrato, para firmar, juntamente com os funcionários designados para esse fim, o Termo de 

Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a 

execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à implantação de postos 

e execução do contrato relativos à sua competência. 

 O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços 

prestados. 

 A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina 

do Trabalho. 

 

6.2.2 FORNECIMENTO DE UNIFORMES 

 A CONTRATADA deverá providenciar para que os profissionais indicados apresentem- se no 

local de prestação dos serviços trajando uniformes fornecidos às expensas da empresa. 

 O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 10 (dez) dias, a 

contar do início da prestação dos serviços. 

 A quantidade de itens dos uniformes estimada nas tabelas refere-se ao previsto para o período 

de um ano, porém, deverá ser fornecida a metade a cada seis meses, exceto para eventual item com 

quantidade anual igual a 1 (um), que deverá ser fornecido no início da execução contratual e no início 

de cada período prorrogado, se houver. 

 Todos os itens do conjunto de uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da 

CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam às 

especificações. 

 Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto a tecido, cor, 

modelo, desde que previamente aceitas pela FISCALIZAÇÃO. 

 Os uniformes deverão ser entregues aos empregados mediante recibo (relação nominal), cuja 

cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

 O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho. 

 A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos 

novos. 

 Os itens que compõem o conjunto do uniforme, na quantidade prevista para ser fornecido 

anualmente, estão descritos a seguir: 
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FEMININO 

Item Peça Descrição QTDE 

1 Jaqueta 

Cor preta, tecido tipo nylon, resinada, forrada  com manta acrílica, 

bordados na parte externa do bolso e nas mangascom a inscrição 

"SEGURANÇA" 

2 

2 Calça 

Modelo  social,  tecido  oxford,  cor  idêntica  à  da  jaqueta, 

braguilha forrada, cós entretelado, forrado, com passadoresdo  

mesmo  tecido,  2  bolsos  laterais  embutidos,  2 bolsostraseiros 

embutidos, com uma casa vertical e um botão. 

4 

3 Lenço 
Tecido liso, cor vermelha, em crepe coxhibo, tipo laço com 

entretela compatível com o modelo 
4 

4 Camisa 

Tecido oxford, cor branca, mangas curtas com platina na 

corbranca,   bolso   na   parte   superior   em   ambos   os lados, 

sobrepostos, com tampa, distintivo em acrílico. 

8 

5 Fiel duplo 
Nylon preto, emblemas da empresa e do CRF/SC e bandeira do 

Brasil bordados na parte externa dos bolsos e nas mangas 
1 

6 Cinto 
De couro, constituído de uma face na cor preta, sem costura,fivela 

em metal, com garra regulável 
2 

7 Meias Tipo social, cor preta 4 

8 Sapato Tipo social, de couro, cor preta, modelo scarpin, salto baixo 2 

9 
Capa de 

chuva 

Plástica, cor preta com faixas fluorescentes 
1 

10 Crachá Com identificação de nome e empresa 1 

MASCULINO 

Item Peça Descrição QTDE 

1 Jaqueta 

Cor preta, tecido tipo nylon, resinada, forrada  com manta 

acrílica,bordados na parte externa do bolso e nas mangascom a 

inscrição "SEGURANÇA" 

2 

2 Calça 

Modelo  social,  tecido  oxford,  cor  idêntica  à  da  jaqueta, 

braguilha forrada, cós entretelado, forrado, com passadores do  

mesmo  tecido,  2  bolsos  laterais  embutidos,  2 bolsos traseiros 

embutidos, com uma casa vertical e um botão. 

4 

3 Gravata Tecido liso, cor preta, 100% poliéster ou 100% seda 4 

4 Camisa 

Tecido oxford, cor branca, mangas curtas com platina na 

corbranca,  bolso   na   parte   superior em ambos  os lados, 

sobrepostos, com tampa, distintivo em acrílico. 

8 

5 Fiel duplo 
Nylon preto, emblemas da empresa e do CRF/SC e bandeira do 

Brasil bordados na parte externa dos bolsos e nas mangas 
1 

6 Cinto 
De couro, constituído de uma face na cor preta, sem costura, fivela 

em metal, com garra regulável 
2 
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7 Meias Tipo social, cor preta 4 

8 Sapato Tipo social, de couro, cor preta. 2 

9 
Capa de 

chuva 

Plástica, cor preta com faixas fluorescentes 
1 

10 Crachá Com identificação de nome e empresa 1 

 

 

7 NORMAS GERAIS DE CONDUTA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 Caberá à CONTRATADA cumprir os horários estabelecidos pelo CONTRATANTE. 

7.2 Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão cumprir todas as normas gerais a seguir 

relacionadas, e ainda as atribuições específicas de cada serviço contratado, conforme consta das 

especificações técnicas deste anexo: 

7.2.1 Ser pontual e permanecer no posto de trabalho determinado, ausentando-se apenas quando 

substituído(a) por outro(a) profissional ou quando autorizado pela chefia ou pelo supervisor; 

7.2.2 Apresentar-se devidamente identificado(a) por crachá, uniformizado(a), asseado(a), barbeado e 

com unhas aparadas; 

7.2.3 Manter cabelos cortados e/ou presos; 

7.2.4 Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências da CONTRATANTE; 

7.2.5 Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade verificada; 

7.2.6 Observar normas de comportamento profissional e técnicas de atendimento ao público; 

7.2.7 Cumprir as normas internas do órgão; 

7.2.8 Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando devidamente autorizado; 

7.2.9 Zelar pela preservação do patrimônio da CONTRATANTE sob sua responsabilidade, mantendo 

a higiene, a organização e a aparência do local de trabalho, solicitando a devida manutenção, quando 

necessário; 

7.2.10 Operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e sistemas informatizados 

disponíveis para a execução dos serviços; 

7.2.11 Solicitar apoio técnico junto às unidades competentes da CONTRATANTE para solucionar 

falhas em máquinas e equipamentos; 

7.2.12 Conhecer a missão do posto que ocupa, assim como a forma de utilização dos equipamentos 

colocados à sua disposição; 

7.2.13 Assumir o posto com todos os acessórios necessários para o bom desempenho do trabalho; 

7.2.14 Receber/passar o serviço ao assumir/deixar o posto, relatando todas as situações encontradas, 

bem como as ordens e orientações recebidas; 

7.2.15 Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do serviço; 

7.2.16 Manter atualizada a documentação utilizada no posto; 

7.2.17 Buscar orientação com seu superior, em caso de dificuldades no desempenho das atividades, 

repassando-lhe o problema; 

7.2.18 Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em casos 

emergenciais; 

7.2.19 Levar ao conhecimento do superior, imediatamente, qualquer informação considerada 

importante; 

7.2.20 Ocorrendo desaparecimento de material, comunicar o fato imediatamente à chefia e/ou 

superior hierárquico, lavrando posteriormente a ocorrência por escrito; 

7.2.21 Promover o recolhimento de objetos e/ou valores encontrados nas dependências da 

CONTRATANTE, providenciando para que sejam encaminhados à Segurança ou ao seu superior; 

7.2.22 Evitar tratar de assuntos particulares ou que não tenham afinidade com o serviço 

desempenhado, durante o horário de trabalho, a fim de evitar o comprometimento e interrupções 
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desnecessárias no atendimento; 

7.2.23 Evitar confrontos com servidores, outros prestadores de serviço e visitantes da 

CONTRATANTE; 

7.2.24 Tratar a todos com urbanidade; 

7.2.25 Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de serviço ou 

atinentes ao contrato, exceto se for membro da FISCALIZAÇÃO; 

7.2.26 Não participar, no âmbito da CONTRATANTE, de grupos de manifestações ou reivindicações, 

evitando espalhar boatos ou tecer comentários desairosos ou desrespeitosos relativos a outras pessoas. 

 

8. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS SERVIÇOS 

8.1 Constituem atribuições do serviço de VIGILÂNCIA ARMADA, no que couber: 

8.1.1 Manter sob vigilância e controle a entrada e a saída de pessoas; 

8.1.2 Realizar rondas nas áreas sob vigilância; 

8.1.3 Atuar no monitoramento de sistema de CFTV; 

8.1.4 Permanecer em vigilância nos momentos de entradas e saídas de materiais pelo portão de carga 

e descarga; 

8.1.5 Prestar auxílio ao pessoal da recepção; 

8.1.6 Impedir a entrada de vendedores e pessoas não autorizadas; 

8.1.7 Retirar do interior do prédio pessoas não autorizadas; 

8.1.8 Manter rigoroso controle sobre os veículos particulares que estiverem nos estacionamentos da 

CONTRATANTE, quando houver, durante o período de expediente; 

8.1.9 Orientar visitantes, funcionários e usuários dos estacionamentos da CONTRATANTE, quando 

houver; 

8.1.10 Verificar quaisquer anormalidades com veículos, comunicando-as aos seus respectivos 

proprietários; 

8.1.11 Atentar para quaisquer atitudes suspeitas na saída de pessoas em veículos ou a pé; 

8.1.12 Informar imediatamente à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE sobre quaisquer 

anormalidades; 

8.1.13 Atender com prontidão quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO; 

8.1.14 Manter a guarda do posto; 

8.1.15 Revezar e apoiar outros postos, assumindo os encargos pertinentes em cada posto; 

8.1.16 Abrir e fechar as portas dos edifícios da CONTRATANTE, no início e final do expediente; 

8.1.17 Adotar todos os cuidados e precauções indispensáveis ao manuseio de armamento, de acordo 

com as orientações e determinações previstas em leis e normas, treinamentos e manuais pertinentes; 

8.1.18 Portar a arma somente no coldre, mantendo atenção para que o fecho de segurança do coldre 

permaneça sempre travado; 

8.1.19 Utilizar arma somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, após esgotados todos os 

meios para solução de eventual problema; 

8.1.20 Nunca brincar com a arma, manuseá-la desnecessariamente ou entregar a outras pessoas, 

mesmo que qualificadas; 

8.1.21 Não repassar a arma carregada, devendo retirar toda a munição antes de entregá- la ao 

substituto; 

8.1.22 Realizar outras atividades inerentes ao posto e de nível de complexidade compatível; 

8.1.23 Garantir a destinação adequada de baterias e pilhas usadas em comunicadores e lanternas. 

 

 

9. QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PARA OS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1 Requisitos exigidos conforme estabelecem a Lei 7.102, de 20.06.83, o Decreto nº 89.056, de 

24.11.83 e a Portaria nº 3.233/2012 - DPF/MJ de 10.12.2012, e suas alterações. 
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10. EQUIPAMENTOS 

10.1 Para a prestação dos serviços, são estimados os seguintes equipamentos: 

 

EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição Unidade Quantidade 

1 Revólver calibre 38 Unid. 1 

2 Coldre de couro axilar Unid. 1 

3 Baleiro Unid. 1 

4 Livro de ocorrências Unid. 1 

5 Lanterna recarregável Unid. 1 

6 Colete Balístico nível mínimo de segurança II-A Unid. 2 

 

 

MUNIÇÃO 

Item Descrição Unidade Quantidade 

anual/vigilante 

1 Munição calibre 38 Blister c/10 1 

 

10.2 A especificação dos equipamentos é estimativa. Cabe à CONTRATADA considerar em sua 

proposta a relação de equipamentos que necessita para a correta prestação dos serviços. 

 

 

11. ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

11.1Tendo em vista as peculiaridades desta contratação, apresentam-se os esclarecimentos referentes 

às planilhas estimativas, os quais deverão ser observados pelas empresas licitantes quando da 

laboração de suas propostas de preços: 

11.1.1 Para a elaboração das Planilhas de Custos e Formação de Preços dos postos, foi considerado 

o piso salarial estabelecido na(s) convenção(ões) coletiva(s) de trabalho do(s) sindicato(s) dos 

trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços ora terceirizados, vigentes neste ano no Estado 

em que os serviços serão prestados. 

11.1.2 As licitantes deverão apresentar as Planilhas de Custos e Formação de Preços com base em 

convenção coletiva de trabalho, ou outra norma coletiva mais benéfica, aplicável à categoria 

envolvida na contratação e à qual a licitante esteja obrigada. 

11.1.3 Na hipótese de eventual repactuação do contrato, somente serão considerados os itens 

previstos nas respectivas planilhas. 

11.1.4 Caso a licitante utilize instrumento coletivo distinto do adotado neste Edital, deverá indicar 

em sua proposta a convenção coletiva de trabalho ou a norma coletiva a que esteja obrigada. 

11.1.5 Os salários a serem pagos serão aqueles apresentados na proposta da licitante vencedora, e não 

poderão ser inferiores aos estimados neste Edital, nem inferiores aos da norma coletiva a que a 

licitante estiver obrigada, devendo ser utilizado o salário mais benéfico ao trabalhador. 

11.1.6 Ainda que, em acordo ou convenção coletiva da categoria, haja previsão de reajuste escalonado 

de salários, a CONTRATADA aplicará aos salários dos empregados que prestam serviços à 

CONTRATANTE os mesmos índices concedidos na repactuação contratual, independentemente da 

data de admissão do empregado nos quadros da CONTRATADA. 

11.1.7 As planilhas deverão ser individualizadas por tipo de posto, no entanto, a proposta para 

contratação terá que ser consolidada. 

11.1.8 Caso a proposta da licitante apresente salário inferior ao estabelecido neste Edital ou ao da 

norma coletiva a que estiver obrigada, dentre os dois o mais benéfico ao trabalhador, o Pregoeiro 
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fixará prazo para ajuste da proposta. 

11.1.9 O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado, ou a recusa em fazê-lo, implica 

a desclassificação da proposta. 

11.1.10 O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global. 

11.1.11 Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar 

eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

11.1.12 O LDI (Lucros e Despesas Indiretas) constante das planilhas de composição de custos e 

formação de preços engloba o lucro e as despesas administrativas e operacionais (Acórdão 

2.369/2011-TCU-Plenário). 

11.1.13 O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas 

optantes pelo Lucro Presumido. 

11.2 Não serão aceitas propostas com valores globais superiores aos estimados, bem como: 

a) Propostas com o valor unitário da mão de obra (total da planilha de custos e formação de preços 

de um empregado) superior ao estimado pela Administração; 

b)Propostas com o valor total dos materiais superior ao estimado pela Administração, nos casos em 

que a contratação envolver o fornecimento de materiais. 

11.3 O item B.03 - Aviso prévio trabalho será zerado após o primeiro ano de vigência do contrato. 

11.4 Os valores estimados foram baseados nas normas e parâmetros estabelecidos pela Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - 

SLTI/MPDG, disponibilizados em meio eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal 

(http://www.comprasgovernamentais.gov.br) e no Guia de Orientação sobre os aspectos gerais na 

contratação de Serviços de Vigilância Patrimonial no âmbito da Administração Pública Federal 

Direta, Autárquica e Fundacional, nos termos da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, 

e alterações posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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ANEXO II – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Edital de Pregão Eletrônico 016/2017 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada  12x36 h  

ITEM 1  - Vigilância armada Diurna, todos os dias do mês 

Salário Mínimo local (R$)  937,00  

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 

Salário base   1.364,53 

Adicional de Periculosidade  30% 409,36 

SUB-TOTAL DA REMUNERAÇÃO 

(R$) 

  1.773,89 

Efeitos da Súmula TST 444 - (apenas 

postos 12x36h) 

Qtde. de 

feriados/ano 

10 52,33 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$)   1.826,22 

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 

GRUPO A - ENCARGOS 

A.01 SEGURIDADE SOCIAL  20,000% 354,78 

A.02 FGTS  8,000% 141,91 

A.03 SESI/SESC  1,500% 26,61 

A.04 SENAI/SENAC  1,000% 17,73 

A.05 INCRA  0,200%   3,55 

A.06 SEBRAE  0,600% 10,64 

A.07 Salário Educação  2,500% 44,35 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – 

RAT x FAP 

 6,000% 106,43 

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS  39,800% 706,01 

GRUPO B 

B.01 13º Salário  8,333% 152,18 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3)  8,333% 152,18 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 1,944% 35,43 

B.04 Auxílio Doença 0,222% 4,05 

B.05 Acidente de Trabalho 0,051% 0,93 

B.06 Faltas Legais 0,415% 7,58 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,71 

B.08 Licença Paternidade 0,020% 0,37 

TOTAL - GRUPO B 19,359% 353,53 

GRUPO C 

C.01 Aviso Prévio Indenizado 0,417% 7,62 

C.02 Indenização Adicional 0,286% 5,22 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do 

FGTS) 

3,200% 58,44 

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% 

do FGTS) 

0,800% 14,61 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 50,73 

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade 

0,013% 0,24 

TOTAL - GRUPO C 7,493% 136,84 
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GRUPO D 

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 140,71 

TOTAL - GRUPO D 7,705% 140,71 

GRUPO E 

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,60 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento 

superior a 15 dias motivado por acidente do trabalho 

0,004% 0,07 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 4,05 
TOTAL - GRUPO E 0,260% 4,72 

GRUPO F 

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade 

0,265% 4,70 

TOTAL - GRUPO F 0,265% 4,70 

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 74,881% 1.346,51 

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS 

SOCIAIS (R$) 

 3.172,73 

II - INSUMOS 

Uniforme  124,85 

Auxílio alimentação  413,82 

Vale transporte  163,24 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)                 -81,87 

Manutenção e depreciação de equipamentos  35,68 

Munição  5,32 

TOTAL - INSUMOS (R$)  661,04 

IV - COBERTURA INTRAJORNADA 

Remuneração + encargos sociais + insumos  740,81 

Vale transporte - cobertura intrajornada  163,24 

TOTAL COBERTURA INTRAJORNADA (R$)  904,05 

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + 

cobertura REMUNERAÇÃO+ENCARGOS+INSUMOS+COBERTURA 

4.737,82 

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)   

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 236,89 

Lucro 10,00% 473,78 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 710,67 

PREÇO MENSAL  1 (UM) EMPREGADO (R$) 

SEM TRIBUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 5.448,49 

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

ISS 2,50% 136,21 

COFINS 3,00% 163,45 

PIS 0,65% 35,42 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE 

FATURAMENTO 

6,15% 323,54 

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO 

(R$) 

 5.783,57 

Quantidade de empregados no posto  2,0 

   

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$)  11.567,14 

PREÇO TOTAL  POR POSTO (R$) 138.805,68 
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Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h   

ITEM 2  - Vigilância armada NOTURNA, todos os dias do mês 

Salário Mínimo local (R$) 937,00   

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 

Salário base   1.364,53 

Adicional de Periculosidade % 
periculosidade 

30% 409,36 

Adicional Noturno   235,43 

Hora Noturna Reduzida   154,75 

SUB-TOTAL DA REMUNERAÇÃO 

(R$) 

  2.164,07 

Efeitos da Súmula TST 444 - 

(apenas postos 12x36h) 
Qtde. de 

feriados/ano 

13 76,33 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$)   2.240,40 

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 

GRUPO A - ENCARGOS 

A.01 SEGURIDADE SOCIAL  20,000% 432,81 

A.02 FGTS  8,000% 173,13 

A.03 SESI/SESC  1,500% 32,46 

A.04 SENAI/SENAC 1,000% 21,64 

A.05 INCRA 0,200% 4,33 

A.06 SEBRAE 0,600% 12,98 

A.07 Salário Educação 2,500% 54,10 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 129,84 

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS 39,800%    861,30 

GRUPO B 

B.01 13º Salário 8,333% 186,69 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3) 8,333% 186,69 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado 1,944% 43,55 

B.04 Auxílio Doença 0,222% 4,97 

B.05 Acidente de Trabalho 0,051% 1,14 

B.06 Faltas Legais 0,415%   9,30 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,87 

B.08 Licença Paternidade 0,020% 0,45 

TOTAL - GRUPO B 19,359% 433,66 

GRUPO C 

C.01 Aviso Prévio Indenizado 0,417%   9,34 

C.02 Indenização Adicional 0,286% 6,41 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do 

FGTS) 

3,200% 71,69 

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% 

do FGTS) 

0,800% 17,92 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 62,24 

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade 

0,013% 0,29 

TOTAL - GRUPO C 7,493% 167,89 

GRUPO D 
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D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 172,62 

TOTAL - GRUPO D 7,705% 172,62 

GRUPO E 

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,74 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento 0,004% 0,09 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 4,97 

TOTAL - GRUPO E 0,260% 5,80 

GRUPO F 

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da 
0,265% 5,73 

TOTAL - GRUPO F 0,265% 5,73 

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$) 74,881% 1.641,27 

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS 

SOCIAIS (R$) 

 3.881,67 

III - INSUMOS   

Uniforme  124,85 

Auxílio alimentação  413,82 

Vale transporte  163,24 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)  -81,87 

Manutenção e depreciação de equipamentos  35,68 

EPI  5,32 

TOTAL - INSUMOS (R$)  661,04 

IV - COBERTURA INTRAJORNADA 

Remuneração + encargos sociais + insumos     887,89 

Vale transporte  cobertura intrajornada  163,24 

TOTAL COBERTURA INTRAJORNADA (R$)  1.051,13 

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENC. SOCIAIS + INSUMOS  

+COBERTURA 
5.593,84 

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)   

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 279,69 

Lucro 10,00% 559,38 

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 839,07 

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) SEM 

TRIBUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

6.432,91 

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

ISS 2,50% 160,82 

COFINS 3,00% 192,99 

PIS 0,65% 41,81 

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 6,15% 395,62 

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$)  6.828,53 

Quantidade de empregados no posto  2 

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$)  13.657,06 

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$)  163.884,72 
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PLANILHA DE PREÇOS DE UNIFORMES 

FEMININO 

Item Peça 
Valor 

Médio 

Unitário 

(R$) 

Qtde 

Anua

l 

Valor 

Anual/  

Empregad

o (R$) 

Valor 

Mensal/ 

Empregado 

(R$) 1 Jaqueta 218,33 2 436,66 36,39 

2 Calça 55,92 4 223,68 18,64 

3 Lenço 35,60 4 142,39 11,87 

4 Camisa 36,06 8 288,51 24,04 

5 Fiel 

duplo 

12,60 1 12,60 1,05 

6 Cinto 37,35 2 74,70 6,23 

7 Meias 11,90 4 47,60 3,97 

8 Sapato 197,90 2 395,80 32,98 

9 Capa de 

chuva 

15,36 1 15,36 1,28 

10 Crachá 5,36     1 5,36 5,36 

 TOTAL 

FEMININO (R$) 

  1.642,65 136,89 
       MASCULINO 

 1 Jaqueta 218,33 2 436,66 36,39 

 2 Calça 35,55 4 142,20 11,85 

 3 Gravata 29,18 4 116,72 9,73 

 4 Camisa 36,06 8 288,51 24,04 

 5 Fiel duplo 12,60 1 12,60 1,05 

 6 Cinto 

masculino 

37,35 2 74,70 6,23 

 7 Meias 11,90 4 47,60 3,97 

 8 Sapato 106,98 2 213,96 17,83 

 9 Capa de 

chuva 

15,36 1 15,36 1,28 

 10 Crachá 5,36 1 5,36 0,45 

        TOTAL MASCULINO (R$)   1.353,66 112,81 

        MÉDIA MASCULINO/FEMININO (R$) 1.498,16 124,85 

 

 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br 
Trav Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC 

 

 

PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 

 

EQUIPAMENTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 

ITE

M 

DESCRIÇÃO QTDE. 

P/POSTO  DE 12 

H 

QUANTIDA

DE/ 

VIGILANT

E 

VALOR MÉDIO 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

1 Revolver calibre 38 1 0,50 3.585,63 1.792,81 

2 Coldre de couro axilar 1 0,50 54,95 27,48 

3 Baleiro 1 0,50 59,75 29,87 

4 Livro de Ocorrências 1 0,50 4,82 2,41 

5 Lanterna recarregável 1 0,50 52,78 26,39 

6 
Colete balístico nível 

mínimo de segurança II -A 
2 1,00 796,87 796,87 

Custo total dos equipamentos 2.675,83 

Manutenção mensal 13,38 

Depreciação mensal 23,30 

Total manutenção + depreciação 35,68 

 

 

MUNIÇÃO 

ITE

M 

DESCRIÇ

ÃO 

UNIDADE QTDE. 

ANUAL 

VIGILANT

E 

QUANTIDADE 

MENSAL/VIGI

LANTE 

VALOR 

MÉDIO/ 

BLISTER 

(R$) 

TOTAL 

MENSAL/VIGI

LANTE (R$) 

1 Munição 

calibre 38 

Blister c/10 1,00 0,083 63,83 5,32 

Total Munição 5,32 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
Edital de Pregão Eletrônico 016/2017 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 

1 PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Vigilância Armada 

Jornada  12x36 h  

ITEM 1  - Vigilância armada Diurna, todos os dias do mês 

Salário Mínimo local (R$)  937,00  

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 

Salário base    

Adicional de Periculosidade  30%  

SUB-TOTAL DA REMUNERAÇÃO 

(R$) 

   

Efeitos da Súmula TST 444 - 

(apenas postos 12x36h) 
Qtde. de 

feriados/ano 

13  

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$)    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 

GRUPO A - ENCARGOS 

A.01 SEGURIDADE SOCIAL    

A.02 FGTS    

A.03 SESI/SESC    

A.04 SENAI/SENAC    

A.05 INCRA    

A.06 SEBRAE    

A.07 Salário Educação    

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – 

RAT x FAP 

   

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS    

GRUPO B 

B.01 13º Salário    

B.02 Férias (sem o abono de 1/3)    

B.03 Aviso Prévio Trabalhado   

B.04 Auxílio Doença   

B.05 Acidente de Trabalho   

B.06 Faltas Legais   

B.07 Férias sobre Licença Maternidade   

B.08 Licença Paternidade   

TOTAL - GRUPO B   

GRUPO C 

C.01 Aviso Prévio Indenizado   

C.02 Indenização Adicional   

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do 

FGTS) 

  

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição 

de 10% do FGTS) 
  

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional   
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C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade 

  

TOTAL - GRUPO C   

GRUPO D 

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B   

TOTAL - GRUPO D   

GRUPO E 

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado   

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento 

superior a 15 dias motivado por acidente do trabalho 
  

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional   

TOTAL - GRUPO E   

GRUPO F 

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade 
  

TOTAL - GRUPO F   

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$)   

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS 

SOCIAIS (R$) 

  

II - INSUMOS 

Uniforme   

Auxílio alimentação   

Vale transporte   

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)   

Manutenção e depreciação de equipamentos   

Munição   

TOTAL - INSUMOS (R$)   

IV - COBERTURA INTRAJORNADA 

Remuneração + encargos sociais + insumos   

Vale transporte - cobertura intrajornada   

TOTAL COBERTURA INTRAJORNADA (R$)   

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + 

cobertura REMUNERAÇÃO+ENCARGOS+INSUMOS+COBERTURA 
 

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)   

Despesas Administrativas/Operacionais   

Lucro   

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS   

PREÇO MENSAL  1 (UM) EMPREGADO (R$) 

SEM TRIBUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

  

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

ISS   

COFINS   

PIS   

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE 

FATURAMENTO 

  

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO 

(R$) 

  

Quantidade de empregados no posto   

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$)   

PREÇO TOTAL  POR POSTO (R$)  
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Vigilância Armada 

Jornada 12x36 h   

ITEM 2  - Vigilância armada NOTURNA, todos os dias do mês 

Salário Mínimo local (R$) 937,00   

I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$) 

Salário base    

Adicional de Periculosidade % 
periculosidade 

30%  

Adicional Noturno    

Hora Noturna Reduzida    

SUB-TOTAL DA REMUNERAÇÃO 

(R$) 

   

Efeitos da Súmula TST 444 - 

(apenas postos 12x36h) 
Qtde. de 

feriados/ano 

13  

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$)    

II - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$) 

GRUPO A - ENCARGOS 

A.01 SEGURIDADE SOCIAL    

A.02 FGTS    

A.03 SESI/SESC    

A.04 SENAI/SENAC   

A.05 INCRA   

A.06 SEBRAE   

A.07 Salário Educação   

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP   

TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS   

GRUPO B 

B.01 13º Salário   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3)   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado   

B.04 Auxílio Doença   

B.05 Acidente de Trabalho   

B.06 Faltas Legais   

B.07 Férias sobre Licença Maternidade   

B.08 Licença Paternidade   

TOTAL - GRUPO B   

GRUPO C 

C.01 Aviso Prévio Indenizado   

C.02 Indenização Adicional   

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do 

FGTS) 

  

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% 

do FGTS) 

  

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional   

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade 

  

TOTAL - GRUPO C   

GRUPO D 
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D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B   

TOTAL - GRUPO D   

GRUPO E 

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado   

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de afastamento   

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional   

TOTAL - GRUPO E   

GRUPO F 

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da 
  

TOTAL - GRUPO F   

TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS (R$)   

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS 

SOCIAIS (R$) 

  

III - INSUMOS   

Uniforme   

Auxílio alimentação   

Vale transporte   

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)   

Manutenção e depreciação de equipamentos   

EPI   

TOTAL - INSUMOS (R$)   

IV - COBERTURA INTRAJORNADA 

Remuneração + encargos sociais + insumos   

Vale transporte  cobertura intrajornada   

TOTAL COBERTURA INTRAJORNADA (R$)   

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENC. SOCIAIS + INSUMOS  

+COBERTURA 
 

V - LDI E TRIBUTAÇÃO 

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)   

Despesas Administrativas/Operacionais   

Lucro   

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS   

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$) SEM 

TRIBUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO 

ISS   

COFINS   

PIS   

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO   

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) EMPREGADO (R$)   

Quantidade de empregados no posto   

PREÇO MENSAL POR POSTO (R$)   

PREÇO ANUAL POR POSTO (R$)   
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PLANILHA DE PREÇOS DE UNIFORMES 

 

FEMININO 

Item Peça 
Valor 

Médio 

Unitário 

(R$) 

Qtde 

Anua

l 

Valor 

Anual/  

Empregad

o (R$) 

Valor 

Mensal/ 

Empregad

o (R$) 
1 Jaqueta  2   

2 Calça  4   

3 Lenço  4   

4 Camisa  8   

5 Fiel 

duplo 

 1   

6 Cinto  2   

7 Meias  4   

8 Sapato  2   

9 Capa de 

chuva 

 1   

10 Crachá  1   

 TOTAL 

FEMININO (R$) 

    
       MASCULINO 

 1 Jaqueta  2   

 2 Calça  4   

 3 Gravata  4   

 4 Camisa  8   

 5 Fiel duplo  1   

 6 Cinto 

masculino 

 2   

 7 Meias  4   

 8 Sapato  2   

 9 Capa de 

chuva 

 1   

 10 Crachá  1   

        TOTAL MASCULINO (R$)     

        MÉDIA MASCULINO/FEMININO (R$)   
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PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 

 

EQUIPAMENTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 

ITE

M 

DESCRIÇÃO QTDE. 

P/POSTO  DE 12 

H 

QUANTIDA

DE/ 

VIGILANT

E 

VALOR MÉDIO 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

1 Revolver calibre 38 1 0,50   

2 Coldre de couro axilar 1 0,50   

3 Baleiro 1 0,50   

4 Livro de Ocorrências 1 0,50   

5 Lanterna recarregável 1 0,50   

6 
Colete balístico nível 

mínimo de segurança II -A 
2 1,00   

Custo total dos equipamentos  

Manutenção mensal  

Depreciação mensal  

Total manutenção + depreciação  

 

 

MUNIÇÃO 

ITE

M 

DESCRIÇ

ÃO 

UNIDADE QTDE. 

ANUAL 

VIGILANT

E 

QUANTIDADE 

MENSAL/VIGI

LANTE 

VALOR 

MÉDIO/ 

BLISTER 

(R$) 

TOTAL 

MENSAL/VIGI

LANTE (R$) 

1 Munição 

calibre 38 

Blister c/10 1,00    

Total Munição  
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 
Edital de Pregão Eletrônico 016/2017 

 

 

CONTRATO XXX/2017. 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CRF/SC E A EMPRESA 

____________. 

  

 

CONTRATANTE: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina – CRF/SC, 

pessoa jurídica de direito público, CNPJ 83.900.969/0001-46, localizado na Travessa Olindina Alves 

Pereira nº 35, Florianópolis, SC, neste ato representado por sua Presidente Farm. Hortencia Salett 

Muller Tierling e seu Tesoureiro Farm. Paulo Sérgio Teixeira de Araújo. 

 

CONTRATADA:..., CNPJ..., endereço..., representado por....., a seguir denominada CONTRATADA. 

 

OS CONTRATANTES acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições do 

Edital de Pregão Eletrônico 016/2017, pelos termos da proposta da Contratada datada de __/__/2017 

e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 – O presente Contrato tem por objeto a prestação de prestação de serviços continuados de 

Vigilância Armada nas dependências do Conselho Regional de Farmácia de SC – CRF/SC, que 

compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego 

dos equipamentos necessários à execução dos serviços CRF/SC. 

1.2 – Integram e completam o presente termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as 

partes em todos os seus termos, as condições expressas no Pregão Eletrônico 016/2017, com seus 

anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br 
Trav Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL   

2.1 O valor total deste contrato é de R$ xxxxx(xxx) decorrente da tabela abaixo 

 

Tabela 01 – valor contratual por posto/turno 

Ite

m 
Serviços 

Escala 

horas 
Turno 

N° 

postos 
Empregado p/ 

posto 

Valor (R$) 

Mensal Anual 

01 Vigilância Armada 

(todos os dias do 

mês) 

12x36 Diurno 01 02 .... ..... 

02 Vigilância Armada 

(todos os dias do 

mês) 

12x36 Noturn

o 
01 02 .... .... 

 TOTAIS (R$)  .... 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 – O pagamento será até 10 (dez) dias úteis após a entrega da nota fiscal relativo ao serviço 

prestado no mês anterior, devendo a despesas ocorrer na rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.006 – Contrato 

de Terceirização por distribuição de mão de obra. 
3.2 – Em havendo atraso de pagamentos dos créditos resultantes da aquisição, será acrescido ao valor 

da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,1 % por dia útil de atraso, a título de compensação e 

penalização. 

3.3 – A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, com todos os dados do CRF-SC e deverá 

constar os códigos dos serviços, a alíquota de ISS, se for o caso e demais impostos que serão 

deduzidos do valor a pagar. Se a empresa for optante do SUPER SIMPLES/ SIMPLES NACIONAL, 

a nota deverá acompanhar declaração da empresa conforme LEI COMPLEMENTAR FEDERAL nº 

123/06. 

3.4 – O não atendimento às condições parágrafo acima, acarretará a não-liquidação do empenho até 

que se apresente a nota fiscal conforme legislação vigente. 

3.5 – A empresa poderá optar pela apresentação de boletos bancários juntamente com a apresentação 

das notas fiscais, entretanto, nos boletos bancários deverão constar as retenções e ou deduções que a 

lei vigente determina, não sendo possível sua liquidação sem esta observação. 

3.6 – A empresa poderá optar pelo pagamento através de depósito bancário, para tanto, deverá 

apresentar na nota fiscal os dados bancários para depósito. A nota fiscal e a conta bancária deverão, 

obrigatoriamente, estar em nome da Adjudicada. 

3.7 – Caso no dia do pagamento não haja expediente no órgão contratante, este será efetuado no 

primeiro dia útil subsequente; 

3.8 – Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá enviar o arquivo.xml 

para o endereço eletrônico compras@crfsc.org.br, ficando ainda obrigada a enviar os demais 

documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional, boletos, etc. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA LICITAÇÃO 

4.1 – O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8.666, de 21 

de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios 

da Teoria Geral dos Contratos da Administração Pública. 

4.2 – As obrigações estabelecidas neste instrumento são decorrentes do procedimento licitatório 

modalidade PREGÃO, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, e, subsidiariamente, pela 
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Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações, demais legislações pertinentes, devidamente 

instruídos no procedimento nº 016/2017, fazendo parte integrante do presente contrato todas as 

condições, obrigações e direitos constantes do respectivo instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA E RESCISÃO 

5.1 – O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir de 01/01/2018, podendo 

ser prorrogado, nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/1993, até o limite de 60 meses. 

5.2 – Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 

interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

5.3 – A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

5.3.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, 

já calculados ou estimados. 

5.3.2 – No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE 

adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1 - A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis, contado da data que a CONTRATADA recebeu a sua via do contrato assinada, 

comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor 

anual atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 

seguro-garantia ou fiança bancária. 

6.2 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

6.2.1 - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

6.2.2 - multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA; 

6.2.3 - prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

6.2.4 - obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

6.3 - No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, poderá decidir-se por uma das 

seguintes alternativas: 

6.3.1 - apresentar seguro-garantia para os riscos elencados nos subitens do item 6.2 acima, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, na modalidade “Seguro-

garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço” com cláusula específica indicando 

a cobertura adicional de obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela 

CONTRATADA; ou 

6.3.2 apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do 

Prestador de Serviço” para cobertura dos subitens 6.2.1 a 6.2.3 acima, complementada com a garantia 

adicional da modalidade “Seguro-Garantia de Ações Trabalhistas e Previdenciárias” para o subitem 

6.2.4 acima, correspondentes a 1% (um por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, do valor 

atualizado do contrato. 

6.4 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta específica, 

com correção monetária, em favor do CRF/SC. 

6.5 A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o modelo constante 

no Anexo V. 

6.6 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco 

por cento). 
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6.7 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o bloqueio dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do 

contrato, a título de garantia. 

6.7.1 - O bloqueio efetuado com base no item 6.7 desta cláusula não gera direito a nenhum tipo de 

compensação financeira à CONTRATADA. 

6.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base no item 

6.7 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida 

pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

6.7.3 - O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia poderá ser glosado de 

pagamentos devidos à CONTRATADA. 

6.8 - O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia 

ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador. 

6.9 - Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a FISCALIZAÇÃO do 

contrato deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de 

solicitação de defesa prévia à CONTRATADA bem como as decisões finais de 1ª e última instância 

administrativa. 

6.10 - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

CRF/SC com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

6.11 - Será considerada extinta a garantia: 

6.11.1 - com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante 

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

6.11.2 - com a extinção do contrato. 

6.12 Isenção de responsabilidade da garantia: 

6.12.1 O CRF/SC não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

a) caso fortuito ou força maior; 

b) alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela 

Administração; 

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

6.12.2 - Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens “c” e 

“d” do subitem anterior, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo CRF/SC. 

6.13 - Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados 

pela CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) 

dias após o término de vigência do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

7.2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão 

Eletrônico n.º 016/2017, deve: 

7.2.1.  Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, 

devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas 

condições; 

7.2.2 Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 

indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura 

venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

7.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, inclusive no 
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que se referir ao acesso às dependências onde serão executados os serviços; 

7.2.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 

CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste 

contrato; 

7.2.5. Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar 

os esclarecimentos solicitados; 

7.2.6. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o 

intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 

7.2.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando 

da execução do serviço objeto deste contrato; 

7.2.8. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, substituindo, no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer que seja considerado 

inconveniente pelo representante da CONTRATANTE; 

7.2.9. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários à realização 

dos serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida; 

7.2.10. Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições 

de seus empregados; 

7.2.11. Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de trabalho, 

tratamento de informações recebidas e manutenção de sigilo, comportamento perante situações de 

risco e atitudes para evitar atritos com servidores, colaboradores e visitantes da CONTRATANTE; 

7.2.12. Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme; 

7.2.13. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a fiscalização do 

contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados; 

7.2.14. Coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 

7.2.15. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 

7.2.16. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto; 

7.2.17. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 

7.2.18. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como 

as ocorrências havidas, permitindo à CONTRATANTE o acesso ao controle de frequência; 

7.2.19. Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados; 

7.2.20. Solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de quaisquer 

equipamentos, pertencentes à CONTRATADA, que esta tenha levado para o local de execução do 

serviço; 

7.2.21. Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências da CONTRATANTE, 

por meio próprio ou mediante vale transporte, inclusive em casos de paralisação dos transportes 

coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução dos serviços em regime 

extraordinário, para assegurar a continuidade normal dos serviços; 

7.2.22. Manter sede, filial ou escritório na cidade ou região metropolitana onde serão prestados os 

serviços com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, 

bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão 

dos empregados. 

A) A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da 

prestação dos serviços, o cumprimento desta obrigação; 

7.2.23. Tomar providências para que todos os empregados, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do 

início da prestação dos serviços, possuam cartão cidadão ou outro cartão equivalente que possibilite 

consulta e recebimento de benefícios sociais, expedido por órgão/entidade federal responsável; 

7.2.24. Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da prestação dos serviços, junto 

ao INSS, senha para todos os empregados com o objetivo de acessar o Extrato de Informações 

Previdenciárias pela internet; 
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7.2.25. Efetuar o pagamento de salários e demais verbas em agência bancária localizada na mesma 

cidade ou região metropolitana em que o empregado presta serviços; 

7.2.26. Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais 

devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas; 

7.2.27. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

7.2.28. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da 

CONTRATANTE; 

7.2.29. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; 

7.2.30. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

7.2.31. Garantir que seus empregados sigam as normas de sustentabilidade do CRF/SC, 

principalmente nos cuidados com reciclagem, separação de resíduos e economia de água/energia por 

meio de treinamento e acompanhamento contínuo; 

7.2.32. Atender às normas técnicas do Ministério do Trabalho e Emprego sobre saúde, higiene e 

segurança do trabalho aplicáveis a cada serviço. 

7.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto 

deste contrato. 

7.4. Caso a CONTRATADA não honre com os encargos trabalhistas e previdenciários concernentes 

a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a deduzir das faturas devidas os valores referentes 

aos salários e demais benefícios, e realizar os pagamentos diretamente aos empregados, bem como 

das contribuições previdenciárias e do FGTS. 

7.5. A CONTRATADA deve adotar, na execução do objeto contratual, práticas de sustentabilidade e 

de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo política de separação dos resíduos 

recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis, conforme Decreto nº 5.940/2006. 

7.6. Caso solicitado previamente pela CONTRATANTE, e desde que haja acordo individual escrito 

ou o instrumento coletivo permita, a CONTRATADA deverá executar os serviços em dias e horários 

distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga 

horária semanal estabelecida e aquela prevista na convenção ou acordo coletivo de trabalho da 

categoria envolvida. 

7.7. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

a) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou 

aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seu 

cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a 

vigência deste contrato; 

b) A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

CONTRATANTE; 

c) A subcontratação para execução do objeto. 

7.8. A CONTRATANTE deve: 

7.8.1. Expedir ordem de serviço; 

7.8.2. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante ou preposto da CONTRATADA; 

7.8.3. Promover a alocação inicial dos postos de trabalho e devidos ajustes; 

7.8.4. Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para a guarda de uniforme e 
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outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços; 

7.8.5. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela 

CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato; 

7.8.6. Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados para esse fim; 

7.8.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato; 

7.8.8. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas 

especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à CONTRATADA as substituições e os 

treinamentos que se verificarem necessários. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

8.1 – A execução do Contrato firmado com a contratada será objeto de acompanhamento, fiscalização 

e avaliação por parte do CRF-SC, através da Chefia do Departamento de Recursos Humanos e de 

Pessoal do CRF/SC, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas. 

8.2 – A fiscalização será exercida no interesse do CRF-SC. 

8.3 – A fiscalização realizará minucioso exame dos serviços prestados a fim de dirimir quaisquer 

dúvidas, à vista das características exigidas neste Instrumento, tais como: legalidade, qualidade dos 

relatórios e especificações dos mesmos. As condições para realização dos serviços referente ao objeto 

licitado, de que trata o art. 40 da L.F. nº 8.666/93, atenderão o disposto no art. 73 da L.F. nº 8.666/93. 

8.4 – Somente serão aceitos os serviços declarados em perfeitas condições pelo Departamento de 

Recursos Humanos e de Pessoal do CRF/SC. 

8.5 – Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela adjudicatária, sem qualquer ônus para o CRF-SC tais como: 

a) Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço 

– FGTS de seus empregados, bem como quaisquer outros documentos que possam comprovar a 

regularidade previdenciária e fiscal da CONTRATADA; 

b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste 

como tomador o Órgão ou Unidade contratante; cópia do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) 

empregado(s) de qualquer mês da prestação dos serviços ou ainda dos respectivos comprovantes de 

depósitos bancários; 

c) Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, auxílio alimentação, 

etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos 

a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; 

d) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem previstos em lei; 

e) Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da 

CONTRATADA. 

8.6 Documentação obrigatória para o início e o término da execução contratual, ou em caso de 

admissão/demissão de empregados: 

8.6.1. No primeiro mês da prestação dos serviços: 

a) Até 1 (um) dia útil antes do início dos trabalhos, relação nominal dos empregados, contendo nome 

completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG, CPF e documento que comprove a 

qualificação mínima ou a qualificação técnico- profissional exigida; 

a.I) Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências da CONTRATANTE de 

empregados não inclusos na relação. 

a.II) Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser imediatamente comunicada à 

FISCALIZAÇÃO. 

b) Até 15 (quinze) dias após o início da prestação dos serviços, ou após a admissão de novos 

empregados, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas dos originais da CTPS 

dos empregados admitidos para a execução dos serviços, devidamente assinadas, e dos exames 

médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA. 
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8.6.2. Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), 

em relação aos empregados que foram demitidos, ou após a demissão de qualquer empregado durante 

a execução do contrato, apresentar a documentação adicional abaixo relacionada, acompanhada de 

cópias autenticadas em cartório ou de cópias simples acompanhadas de originais: 

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente 

homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões 

contratuais; 

c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado 

demitido. 

 

CLÁUSULA NONA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE 

9.1. É admitida a repactuação dos preços deste contrato, desde que seja observado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, contado da data do acordo, ou convenção coletiva de trabalho ou 

sentença normativa vigente à época da apresentação da proposta e adotados para elaboração desta. 

9.1.1. Inexistindo sentença normativa, convenção ou acordo coletivo de trabalho, a repactuação dos 

preços da mão de obra terá como base a pesquisa de preços realizada na mesma fonte utilizada para 

a fixação da remuneração inicial, devendo ser observados os mesmos critérios fixados quando da 

elaboração da estimativa de preços, neste caso contando-se o interregno mínimo da data de 

apresentação da proposta. 

9.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 12 (doze) meses será contado a partir 

da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida. 

9.3. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente a repactuação e prorrogue o contrato sem 

pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito. 

9.4. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito à repactuação caso o pedido seja formulado depois 

de extinto o contrato. 

9.5. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de 

composição de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença 

normativa da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos 

indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado de cada um dos itens da planilha 

a serem alterados. 

9.5.1. Os preços de insumos de mão de obra decorrentes de convenção, acordo coletivo de trabalho, 

sentença normativa ou definidos pelo poder público, tais como auxílio alimentação e vale transporte, 

serão reajustados com base nos respectivos instrumentos legais, no mesmo momento – e por meio do 

mesmo instrumento – em que ocorrer a repactuação da mão de obra, com efeitos financeiros das datas 

das efetivas alterações de custos de cada item, nos termos dos itens 9.1 e 9.2 desta cláusula. 

9.5.2. O item “aviso prévio trabalhado” será pago somente no primeiro ano de vigência do contrato. 

9.6. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, 

exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, sentença normativa, acordo ou convenção 

coletiva de trabalho. 

9.7. É admitido, por ocasião da repactuação, o reajuste dos custos com insumos, materiais e/ou 

equipamentos, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para 

apresentação da proposta. 

9.7.1 Se, no momento da repactuação, a CONTRATADA ainda não fizer jus ao  reajuste, nos termos 

deste item, ocorrerá somente a repactuação, podendo, a CONTRATADA, em momento oportuno, 

após o implemento da condição (interregno mínimo de 12 (doze) meses), solicitar o reajuste de direito. 

9.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será contado a partir da 

data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 

9.9. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem 
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pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

9.10. Para os reajustes de insumos, materiais e/ou equipamentos será utilizada a variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula: 

9.10.1 Fórmula de cálculo: 

Pr = P + (P x V) 

Onde: 

Pr = preço reajustado, ou preço novo; P = preço atual (antes do reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 9.10 desta cláusula, de modo que (P x V) significa 

o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

9.11. Qualquer que seja a variação apurada nos termos do item anterior, o percentual de reajuste 

máximo a ser aplicado será aquele definido como centro da meta de inflação fixada – pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), nos termos do Decreto n° 3.088, de 21 de junho de 1999 – para o 

exercício em que tiverem início seus efeitos financeiros. 

9.12. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da 

CONTRATADA, nos termos do item 9.7 desta cláusula. 

9.13. O percentual final do reajuste e da repactuação não poderá ultrapassar o percentual limite de 

crescimento da despesa pública para o exercício, fixado nos termos do novo regime fiscal instituído 

pela Emenda Constitucional nº 95, de 15/12/2016. 

9.14. A repactuação e o reajuste ocorrerão simultaneamente e serão formalizados em um mesmo 

instrumento, por meio de apostilamento ao contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 – Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita 

às seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa: 

I – advertência. 

II – multas: 

a) de 1% (um por cento) sobre o valor total estimado do Contrato, por dia de atraso na execução dos 

serviços, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor. 

b) de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do Contrato, por infração a qualquer  cláusula ou 

condição do Contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada  em dobro na 

reincidência. 

c) de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do período de vigência do Contrato no caso de 

rescisão do Contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida 

defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis. 

III - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 

até cinco anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da  sua proposta, não assinar o 

Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das 

demais cominações legais. 

10.2 – No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva 

intimação. 

10.3 – As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar 

e contratar com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 
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10.4 – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 

da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado 

do pagamento a que a Contratada fizer jus. 

10.5 – As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1 Fica eleito o foro da Subseção Judiciária Federal de Florianópolis para dirimir dúvidas ou 

questões oriundas do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS 

12.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e da Lei no 8.666/93, e dos princípios 

gerais de direito. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Todas as comunicações, relativas ao presente Contrato, serão consideradas como regularmente 

feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou fax, na sede dos contratantes. 

13.2 – Aplicam-se, no que couber, os art. 77, 78, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, para todos os 

efeitos legais 

13.3 – Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 

do acordo entre elas celebrado, substituindo todas as propostas ou contratos anteriores, verbais ou 

escritos, bem como as demais comunicações anteriores. 

13.4 – E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em 03 

(TRÊS) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito e de justiça, na presença das duas 

testemunhas que também o assinam, para que produza todos os efeitos legais, inclusive contra 

terceiro. 

 

 

Florianópolis, ... de ... de ... 

 

 

 

 

nonono 

Presidente do Conselho Regional de 

Farmácia de Santa Catarina 

 nonono 

Tesoureiro do Conselho Regional de 

Farmácia de Santa Catarina 

 

 

 

________________________________________ 

Responsável pela empresa 

Qualificação 

Empresa 
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ANEXO V – MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE 

EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Edital de Pregão Eletrônico 016/2017 

 

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus 

representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal 

pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, 

da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o limite de R$ (valor da 

garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato nº (número do contrato, 

formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número do instrumento 

convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e o Conselho Regional 

de Farmácia de Santa Catarina – CRF/SC para (objeto da licitação). 

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas 

as obrigações estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO À CONTRATADA; 

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato; e 

d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor por 

escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto em 

(data). 

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) 

(nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito 

e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contado do recebimento de comunicação escrita do CRF/SC. 

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (noventa) dias após 

o vencimento desta fiança. 

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este 

FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este 

instrumento perante o CRF/SC. 

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 

extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de o CRF/SC se ver compelido a 

ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança. 

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome da 

instituição fiadora) não tiver recebido do CRF/SC qualquer comunicação relativa a inadimplemento 

da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 

contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, 

independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, 

em consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida 

por força deste documento. 

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz 

às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, 

os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. 

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança 

e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade 

federal. 

(Local e data)  (Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas) 
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