
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018

O  Conselho  Regional  de  Farmácia  de  Santa  Catarina  –  CRF/SC,  autarquia  federal  de
fiscalização profissional, pessoa jurídica de direito público, localizado na Rua Crispim Mira, 421,
Centro, Florianópolis, por intermédio do Pregoeiro e sua equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº
2490/2018 de 01 de abril  de 2018, torna público,  para conhecimento dos interessados,  que fará
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, objetivando contratação de
empresa seguradora para cobertura dos bens imóveis e móveis pertencentes ao CRF/SC, nos termos
da Lei nº 10.520 de 2002, Decreto nº 3.555 de 2000, Decreto Nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e
subsidiariamente a Lei 8.666 de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Qualquer esclarecimento em relação à presente licitação poderá ser solicitado diretamente ao
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio através do e-mail: licitacao@crfsc.gov.br, ou através do sítio do
CRF/SC www.crfsc.gov.br.

Data da abertura da sessão pública: 21 de junho de 2018

Hora: 14 horas (horário de Brasília)

Local: Rua Crispim Mira, 421, Centro, Florianópolis, Santa Catarina

Credenciamento: 21 de junho de 2018 das 13:00 às 13:59 horas

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO:  O preço máximo global para o presente
procedimento licitatório é de R$ 12.939.63 (doze mil, novecentos e trinta e nove
reais e quarenta centavos).

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui o objeto do presente Edital a contratação de empresa seguradora para cobertura
dos bens imóveis, pertencentes ao Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina – CRF/SC,
bem como para bens móveis, integrantes de seu patrimônio e alocados nos referidos imóveis, pelo
período de 12 (doze) meses, cobrindo riscos derivados de incêndio, queda de raio e explosão de
qualquer natureza, danos elétricos, furto e roubo de bens, quebra de vidros, vendaval, furacão, ciclo-
ne, tornado, granizo, queda de aeronaves, impacto de veículos terrestres, fumaça, recomposição de
registros e documentos, e perdas ou despesas de aluguel, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas 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.

2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

2.2.1.  Que  não  sejam companhias  seguradoras  constituídas  sob  a  forma  de  sociedades
anônimas e devidamente autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP;
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2.2.2. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

2.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

2.2.5. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de cre-
dores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

2.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

2.3. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do artigo 7° da Lei
n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O licitante, ou o seu representante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste
Pregão, munido da sua carteira de identidade ou de outro documento equivalente, e do documento
que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

3.2. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes
estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer
forma, durante a sessão.

3.3.  Considera-se como representante do licitante  qualquer  pessoa habilitada,  nos termos do
estatuto  ou  contrato  social,  do  instrumento  público  de  procuração,  ou  particular  com  firma
reconhecida, ou documento equivalente.

3.4. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a
competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

3.5. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro
como empresário individual.

3.6. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

3.7. As credenciais serão apresentadas em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por Tabelião de Notas ou por servidor da administração, ou por publicações em órgãos da Imprensa
Oficial, e serão recebidos condicionalmente pelo Pregoeiro que, se julgar necessário, verificará a sua
autenticidade e veracidade.

3.8.  A  não  apresentação,  incorreção  do  documento  de  credenciamento  ou  ausência  do
representante, não importará na desclassificação da proposta no presente certame, contudo, ele não
poderá apresentar lances verbais, e nem fazer qualquer manifestação em nome da licitante na sessão
do Pregão.

4. DA ABERTURA DA SESSÃO

4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados
no  preâmbulo  deste  Edital,  quando  o  licitante,  ou  o  seu  representante,  após  a  fase  de
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credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo) –
Fora do envelope;

4.1.2. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, fecha-
dos e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres desta-
cados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N°1 – PROPOSTA DE PREÇOS
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA -SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2018
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA -SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2018
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

4.2.  Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal  ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da
abertura da sessão pública;

4.4.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único,
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CRF/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2018
SESSÃO EM 21/06/2018, ÀS 14 HORAS

4.3. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos
como proposta;

4.4.  A declaração falsa  relativa ao cumprimento de qualquer  condição sujeitará  o licitante às
sanções previstas neste Edital e nas legislações vigentes.

4.5. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes,
dando-se início aos trabalhos do pregão.

4.6.  Primeiramente,  serão  abertos  os  envelopes  contendo  as  propostas  comerciais,  sendo
rubricados os documentos e verificada sua conformidade com o Edital.

4.7.  Após apresentação da proposta comercial,  não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A proposta de preços, digitada ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,  devidamente datada e assinada, como também
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rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:

5.1.1. Preço total do item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de
acordo com os preços praticados no mercado, considerando as especificações constantes do Termo
de Referência;

5.1.2. No preço cotado deverão estar incluídos todas as demais despesas que incidam na
contratação do objeto;

5.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da sua apresentação.

5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.3. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidas retificações de preços ou alterações nas
condições estabelecidas.

5.4. A proponente é obrigada a respeitar o teto de preço máximo estabelecido sob pena de des-
classificação, considerando que no julgamento das propostas será considerado vencedor o licitante 
que apresentar o menor preço.

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam
em conformidade  com os  requisitos  estabelecidos  neste  Edital,  que  sejam omissas,  apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata;

6.3.  O  Pregoeiro  classificará  o  autor  da  proposta  de  menor  preço  e  aqueles  que  tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente
à de menor preço, para participação na fase de lances;

6.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos.

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1.  Classificadas as propostas,  de acordo com o Edital,  o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes;

7.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual TOTAL do item;

7.3. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor;

7.4. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, §
2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

7.4.1. Prestados por empresas brasileiras; 
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7.4.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnolo-
gia no País.

7.5. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para
efeito de ordenação das propostas;

7.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital;

7.7.  Após a negociação do preço,  o Pregoeiro iniciará  a  fase de aceitação e  julgamento da
proposta.

7.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito.

8. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade
do preço em relação ao valor máximo para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto;

8.2. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário
para a continuidade da mesma;

8.3. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;

8.3.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor;

8.4. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação;

8.5. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta  classificada  em primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual  descumprimento  das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2.  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  mantido  pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
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(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que  prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação;

9.4. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar será verificada;

9.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa
oficial.

9.6. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

9.6.1 Relativos à Habilitação Jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

c)  No  caso  de  sociedade  simples:  inscrição  do  ato  constitutivo  no  Registro  Civil  das
Pessoas  Jurídicas  do  local  de  sua  sede,  acompanhada  de  prova  da  indicação  dos  seus
administradores;

d)  No caso  de  cooperativa:  ata  de  fundação  e  estatuto  social  em vigor,  com a  ata  da
assembleia  que  o  aprovou,  devidamente  arquivado  na  Junta  Comercial  ou  inscrito  no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização.

9.6.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídica (CNPJ);

b) Prova Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo à
sede do LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste
Edital;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei;
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.

9.6.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a)  Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial,  ou  liquidação  judicial,  ou  de
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou
de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão
desta, expedida a menos de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da sua apresentação.

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a  sua substituição  por  balancetes  ou balanços provisórios,  podendo ser  atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;

c) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao  período  de  existência  da
sociedade;

d) comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = ----------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = -----------------------; e

Passivo Circulante

f) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação ou do item pertinente.

9.6.4. Relativos à Qualificação Técnica:

a) Atestado(s) de capacidade técnica em papel timbrado e identificação do emitente, firma-
do(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, para as quais tenha prestado
serviços equivalentes aos do objeto desta Licitação,  isto é, compatível em característica
equivalente ou superior ao objeto do Termo de Referência;
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b) Certidão de Regularidade perante a SUSEP, contemplando, no mínimo, a condição de re-
gularidade no cumprimento das regras para reserva técnicas, tanto na contabilização quanto
na integralização dos ativos garantidores, tudo na forma da regulamentação expedida pela
SUSEP; e de regularidade com a Taxa do Mercado Segurador.

9.6.5 Documentos Complementares:

a)  Declaração,  sob  as  penalidades  cabíveis,  da  inexistência  de  fatos  supervenientes
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;

b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital.

9.7. O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação regular, até o terceiro dia útil
anterior  à  data  da  abertura  da  sessão  pública,  ficará  dispensado  de  apresentar  os  documentos
comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e atualizados.

9.8.  Para fins  de habilitação,  o Pregoeiro poderá verificar  certidões  de órgãos  ou entidades
emissoras de certidões por sítios oficiais.

9.9.  Na hipótese  de  algum documento  que  já  conste  do  SICAF estar  com o seu  prazo de
validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do
sítio  oficial,  o  licitante  deverá  apresentar  imediatamente  documento  válido  que  comprove  o
atendimento às exigências deste Edital,  sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal.

9.10.  Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua  habilitação,  deixar  de  apresentar
quaisquer  dos  documentos  exigidos  para  a  habilitação,  ou  apresentá-los  em  desacordo  com  o
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal.

9.11.  No  caso  de  inabilitação,  o  Pregoeiro  retomará  o  procedimento  a  partir  da  fase  de
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

9.12.  Não  serão  aceitos  documentos  com  indicação  de  CNPJ  diferentes,  salvo  aqueles
legalmente permitidos.

9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.14. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

9.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

9.16.  Da  sessão  pública  do  Pregão  será  lavrada  Ata,  que  mencionará  todos  os  licitantes
presentes,  os  lances  finais  oferecidos,  bem  como  as  demais  ocorrências  que  interessarem  ao
julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 48
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(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.

10.2. Deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas,  rasuras,  entrelinhas  ou  ressalvas,  devendo  a  última  folha  ser  assinada  e  as  demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.3. Deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento, se for o caso.

10.4. Deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11. DOS RECURSOS

11.1.  Declarado o vencedor,  qualquer licitante poderá,  ao final da sessão pública,  de forma
imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03
(três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade
competente.

11.4.  A análise  quanto  ao recebimento  ou não do recurso,  pelo  Pregoeiro,  ficará  adstrita  à
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.

11.5. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o
caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1.  O  objeto  da  licitação  será  adjudicado  ao  licitante  declarado  vencedor,  por  ato  do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,  após a regular
decisão dos recursos apresentados.

12.2.  Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade
competente homologará o procedimento licitatório. 

13. DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO

13.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

13.2.  O  prazo  previsto  no  subitem  anterior  poderá  ser  prorrogado,  por  igual  período,  por
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

13.3. Se a Adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato, poderá ser convocado outro licitante,
desde  que  respeitada  a  ordem  de  classificação,  para,  após  feita  a  negociação,  verificada  a
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aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

13.4. É vedada a subcontratação total e parcial do objeto do contrato.

13.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.6. A Contratada deverá entregar a Apólice no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data de assinatura do respectivo termo contratual.

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE

14.1. A vigência do contrato e os critérios de reajuste estão estabelecidas no Termo de Referên-
cia.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referên-
cia.

16.  DO PAGAMENTO

16.1. O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do atesto do
recebimento do documento de cobrança, constando de forma discriminada a efetiva realização do
objeto contratado. 

16.2. O atesto deverá ocorrer no prazo de até 02 (dois) dias úteis contado do seu recebimento
definitivo pelo fiscal da contratação.

16.3.  Havendo erro  nos  documentos  pertinentes  à  contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

16.4.  Antes do pagamento, a Contratante  realizará consulta  online ao SICAF e, se necessário,
aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo
o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

16.5.  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  as  retenções  tributárias  previstas  na  legislação
aplicável. 

16.6.  O pagamento será efetuado preferencialmente por meio de boleto bancário, ou mediante
transferência na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.

a)  nos  boletos  bancários  deverão constar  as  retenções  e  ou deduções  que  a  lei  vigente
determina, não sendo possível sua liquidação sem esta observação.

b)  Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em que  constar  como  emitida  a  ordem
bancária para pagamento.

c) A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

16.7.  Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada  não  tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios
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proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data
do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x
VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I
=

(6 / 100)

365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. A despesa decorrente do presente Contrato será efetuada às contas do seguinte recurso
financeiro do Orçamento Programa do exercício de 2018: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 – Seguros em
geral.

17.2. Antes do pagamento o CRFSC providenciará a emissão, através de consulta  on line ao
Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  de  certidão  da  situação  de
regularidade da empresa contratada.

18. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa,  nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº
3.555, de 2000, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

18.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta;

18.1.2. Apresentar documentação falsa;

18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

18.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

18.1.6. Cometer fraude fiscal;

18.1.7. Fizer declaração falsa;

18.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

18.1.9.  A licitante/Adjudicatária  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  no
subitem anterior  ficará  sujeita,  sem prejuízo  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  às  seguintes
sanções:

a) Advertência;

b) Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do objeto licitado;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;
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18.2.  As  infrações  e  sanções  relativas  a  atos  praticados  no  decorrer  da  contratação  estão
previstas no Termo de Referência.

18.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

18.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o  dano  causado  à  Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

18.5. As multas serão recolhidas em favor do CRF/SC, no prazo máximo de 10 dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for
o caso, inscritas em Dívida Ativa e cobradas judicialmente.

18.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências e impugnar o ato convocatório do pregão.

19.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas.

19.3.  Acolhida  a  impugnação  contra  o  ato  convocatório,  será  designada  nova  data  para  a
realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital.

19.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original,  reabrindo-se o prazo  inicialmente estabelecido,  exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.5.  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  subsequente,  no mesmo horário  e  local  anteriormente  estabelecido,  desde que  não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.

19.6.  É  facultada  ao  Pregoeiro  ou  à  Autoridade  Superior,  em qualquer  fase  da  licitação,  a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

19.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.8. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.

19.9. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço Rua
Crispim Mira, 421, CEP: 88020-540 nos dias úteis, no horário das 13 horas às 18:30 horas. 

19.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Subseção Judiciária
Federal de Florianópolis, com exclusão de qualquer outro.
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ANEXOS

 ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do
artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002)

ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação

ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99)

ANEXO V - Minuta do contrato 

Florianópolis, 04 de junho de 2018.

Karen Berenice Denez

Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

Página 13 de 26



ANEXO I – Termo de Referência

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa seguradora para cobertura dos
bens imóveis pertencentes ao Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina - CRF/SC, bem
como para bens móveis, integrantes do patrimônio e alocados nos referidos imóveis, pelo período de
12 (doze) meses, cobrindo riscos derivados de incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natu-
reza, danos elétricos, furto e roubo de bens, quebra de vidros, vendaval, furacão, ciclone, tornado,
granizo, queda de aeronaves, impacto de veículos terrestres, fumaça, recomposição de registros e
documento, e perdas ou despesas de aluguel, conforme especificações definidas no Edital e neste
Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Tendo em vista a mudança ocorrida para a nova Sede do CRF/SC (Crispim Mira/Florianópolis),
a  alteração  da  ocupação  e/ou  atividade  desempenhada  na  antiga  Sede  (Travessa
Olindina/Florianópolis), a continuidade dos serviços de seguro na sala de arquivo morto (Nunes
Machado/Florianópolis)  e  no  escritório  localizado  na  Cidade  de  Chapecó,  faz-se  necessária  a
contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de seguro predial, uma vez
que, a instituição pretende garantir  a segurança do Patrimônio Público a fim de resguardar,  por
intermédio de indenização, os possíveis danos/prejuízos, caso ocorram, para o perfeito desempenho
das atividades da Autarquia. 

3. DOS BENS, VALORES E COBERTURAS

3.1. A cobertura por seguro destina-se aos bens elencados na tabela referencial I, com limite máximo
de garantia a ser contratado na forma de risco relativo;

3.2.  As  coberturas  adicionais  deverão  ser  contratadas  por  risco  absoluto,  conforme  a  tabela
referencial II;

TABELA REFERENCIAL I

Nº ENDEREÇO ATIVIDADE/
COBERTURA

ÁREA
TOTAL (m2)

IMPORTÂNCIA
SEGURADA

EXTINTOR HIDRANTE REDE
SPRINKLER

BRIGADA
INCÊNDIO

1 R. Crispim Mira,
421, Centro,
Fpolis/SC

Escritório

(Prédio+Conteúdo)

1421,38

R$ 7.558.906,71 SIM SIM NÃO NÃO

2

Trav. Olindina
Alves Pereira, 35,
Centro, Fpolis/SC

Depósito de
Patrimônio/Arquivo

de processos e
documentos

(Prédio+Conteúdo)

450

R$ 2.700.000,00 SIM NÃO NÃO NÃO

3 R. Nunes
Machado, 94, SL

82, Centro,
Fpolis/SC

Arquivo Morto

(Sala)

32,61

R$ 300.000,00 SIM SIM NÃO NÃO

4 Av. Porto Alegre,
173-D, SL 05,

Centro,
Chapecó/SC

Escritório

29,53

R$ 300.000,00 SIM NÃO NÃO NÃO
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(Sala+Conteúdo)

R$ 10.858.906,71

TABELA REFERENCIAL II

COBERTURAS RISCO LIMITE MÁX. INDENIZAÇÃO FRANQUIAS

Incêndio, queda de raio e explosão
de qualquer natureza

Relativo R$ 10.858.906,71 Sem franquia

Danos elétricos Absoluto R$ 100.000,00 10% dos prejuízos indenizáveis,
com mínimo de R$ 500,00

Furto e roubo de bens Absoluto R$ 100.000,00 Sem franquia

Quebra de vidros Absoluto R$ 50.000,00 10% dos prejuízos indenizáveis,
com mínimo de R$ 500,00

Vendaval, furacão, ciclone,
tornado, granizo, queda de

aeronaves, impacto de veículos
terrestres e fumaça

Absoluto R$ 500.000,00 10% dos prejuízos indenizáveis,
com mínimo de R$ 1.000,00

Recomposição de registros e
documentos

Absoluto R$ 50.000,00 Sem franquia

Perdas ou despesas de aluguel Absoluto R$ 200.000,00 Sem franquia

3.3. As empresas participantes da licitação, caso desejem, poderão realizar minuciosa vistoria no
patrimônio mobiliário e imobiliário do CRF/SC, com vistas ao conhecimento das reais condições
dos equipamentos e das proteções existentes dos bens a serem assegurados, para apresentação de sua
proposta. Não serão admitidas em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos
serviços e de dificuldades técnicas não previstas;

3.4. A vistoria deverá ser previamente agendada junto ao Presidente da Comissão do Patrimônio,
através do telefone 48-3298-5914 ou do e-mail  patrimonio@crfsc.gov.br, e poderá ocorrer até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública.

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. A natureza dos serviços objeto desta contratação é comum nos termos do parágrafo único do art.
1º  da  Lei  10.520  de  2002.  Os  serviços  de  seguro  a  serem  prestados  são  conhecidos,  suas
metodologias de prestação serão facilmente predeterminadas; 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 2.271 de 1997,
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos
que constituem área de competência legal do órgão ou entidade licitante.  

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A empresa contratada obrigar-se-á:

  a)  Obedecer  rigorosamente  as  condições  Gerais  de  Seguro,  Normas  e  Especificações
Técnicas  pertinentes  e  do  Contrato,  devendo qualquer  alteração  ser  autorizada  previamente  por
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escrito pelo CRF/SC;

  b) Refazer, sem quaisquer ônus para o CRF/SC, os serviços decorrentes da execução do
objeto contratual, porventura inadequadamente executados;

c) Elaborar e enviar ao CRF/SC, quando exigido, relatório dos serviços executados, no
qual  serão  registrados,  de  maneira  mais  detalhada  possível,  os  trabalhos  realizados  e  outras
ocorrências de interesse do CRF/SC;

d) Observar rigorosamente o Código Civil Brasileiro, e as leis e regulamentos pertinentes;

e) Efetuar a liquidação dos sinistros no prazo ajustado;

f) Atender as determinações da fiscalização e prestar informações exatas à mesma, não
criando embaraços;

g)  Manter  contato permanente com a área gestora do contrato para tratar  de assuntos
relativos ao objeto desta contratação;

h)  Apresentar  ao  responsável  pelo  gerenciamento  do  instrumento  contratual,  os
comprovantes de regularidade de débitos expedidas pelas Fazendas Federal (Secretaria da Receita
Federal), Municipal e Estadual (ou do Distrito Federal, se for o caso), bem como do INSS e FGTS,
em  plena  validade,  caso  haja  vencimento  de  qualquer  das  certidões,  durante  a  vigência  da
Contratação;

i) Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação apresentadas
quando da apresentação da proposta;

j) Obedecer rigorosamente o disposto no Inciso XXXIII, do Artigo. 7º da Constituição
Federal.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, assim como:

a) Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser
solicitadas;

b)  Anotar,  em  registro  próprio,  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  o  objeto,
determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados;

c) Atestar no verso do documento de cobrança apresentado pela CONTRATADA, por meio
do fiscal designado, o efetivo fornecimento do objeto contratado;

d) Efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto em até 15 dias úteis, após o atesto pelo
fiscal do contrato;

e)  Comunicar  à CONTRATADA, com a antecedência necessária,  qualquer  alteração no
objeto e propor novo;

f) Cumprir as condições de pagamento estipuladas;

g) Avaliar a execução do Contrato;

h)  Notificar  por  escrito,  à  CONTRATADA,  sobre  qualquer  irregularidade  referente  a
execução de serviços decorrentes do objeto contratado, devendo esta se reportar ao CRF/SC no
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da referida notificação.
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7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTE

7.1. O contrato e a apólice terão o mesmo prazo de início e fim de vigência, de 12 meses, po-
dendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, de acordo
com o inciso II do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

7.2. No caso de prorrogação do contrato, fica a contratada obrigada a apresentar nova apólice de
seguro, a viger a partir do dia e do horário imediatamente seguintes à expiração da apólice anterior; 

7.3. A Contratante apresentará à contratada o Valor em Risco Declarado (VRD), para fins da
apresentação da nova apólice; 

7.4. O VRD, a ser calculado, incorporará a atualização de valores com base na variação do Índi-
ce Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna (INCC-DI), mantido pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), apurada no período de 12 (doze) meses, contados, para o primeiro reajuste;  

7.5. A atualização dos valores dos bens móveis e imóveis a serem segurados na prorrogação
contratual incluirá pesquisa de preço previamente à celebração do apostilamento, para fins de verifi-
cação da compatibilidade do prêmio do seguro com os valores de mercado;

7.6. A taxa de prêmio – também denominada taxa comercial ou taxa de tarifa –, obtida mediante
a divisão do prêmio pela importância total segurada, a cada prorrogação, não deverá exceder o per-
centual fixado na proposta vencedora, incorporada ao contrato inicial.

8. ENDOSSO

8.1. Qualquer alteração na apólice deverá ser formalizada através de endosso.

9. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

9.1. Comissão de Patrimônio do CRF/SC.
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL CRFSC Nº 001/2018.

A  empresa.....................................................,  com  sede.......................................................,  CNPJ
nº................................................,  por  seu  representante  Sr.  ............................................................,
Carteira  de Identidade  nº  ...................................................  e  CPF nº................................................,
DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

..........................................,................de...........................de 2018.

...................................................................................

Empresa:

Representante Legal:
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL CRFSC Nº 001/2018.

...........................................................inscrito no CNPJ no ..................................., por intermédio de
seu  representante  legal  o(a)  Sr.(a)  .......................................................,  portador  da  Carteira  de
Identidade no .............................. e do CPF no ................................... DECLARA, sob as penas da
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

...................................................

(Local e Data)

....................................................................

(representante legal)
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO – PROIBIÇÃO DO EMPREGAR
MENOR

PREGÃO PRESENCIAL CRF Nº 001/2018.

A  empresa  ............................................................................  inscrita  no  CNPJ
nº..........................................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr.
(a).................................................,  portador  da  Carteira  de  Identidade
nº.....................................e   do  CPF  nº..................................,  DECLARA,  para  fins  do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
9.854 de  27 de outubro  de  1999,  que  não emprega menor  de dezoito  anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

___________________________________

Local e data

___________________________________

Representante Legal
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N.º ______/2018 REFE-
RENTE À AQUISIÇÃO DE SEGURO DOS BENS
MÓVEIS  E  IMÓVEIS  -  PREGÃO  PRESENCIAL
001/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSE-
LHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE SANTA CA-
TARINA, 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 Rua Crispim Mira nº
421, Florianópolis, SC, neste ato representado por sua Presidente Farmacêutica Karen Berenice De-
nez e seu Tesoureiro Farmacêutico Marco Aurélio Thiesen Koerich.

CONTRATADA: ................................................................................................................................,

representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expe-
dida pela (o) .................., e CPF nº ........................., 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  Presencial  01/2018,  pelos  termos  da  proposta  da  Contratada  datada
de .............................................. e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obriga-
ções e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa seguradora para cobertura dos bens
imóveis, pertencentes ao Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina – CRF/SC, bem como
para bens móveis, integrantes de seu patrimônio e alocados nos referidos imóveis, pelo período de
12 (doze) meses, cobrindo riscos derivados de incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natu-
reza, danos elétricos, furto e roubo de bens, quebra de vidros, vendaval, furacão, ciclone, tornado,
granizo, queda de aeronaves, impacto de veículos terrestres, fumaça, recomposição de registros e
documentos, e perdas ou despesas de aluguel, conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas neste Edital e seus anexos.

1.2.Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora.

TABELA REFERENCIAL I

Nº ENDEREÇO ATIVIDADE/
COBERTURA

ÁREA
TOTAL(m2)

IMPORTÂNCIA
SEGURADA

EXTINTOR HIDRANTE REDE
SPRINKLER

BRIGADA
INCÊNDIO

1 R. Crispim Mira,
421, Centro,
Fpolis/SC

Escritório

(Prédio+Conteúdo)

1421,38

R$ 7.558.906,71 SIM SIM NÃO NÃO

2

Trav. Olindina
Alves Pereira, 35,
Centro, Fpolis/SC

Depósito de
Patrimônio/Arquivo

de processos e
documentos

(Prédio+Conteúdo)

450

R$ 2.700.000,00 SIM NÃO NÃO NÃO
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3 R. Nunes
Machado, 94, SL

82, Centro,
Fpolis/SC

Arquivo Morto

(Sala)

32,61

R$ 300.000,00 SIM SIM NÃO NÃO

4 Av. Porto Alegre,
173-D, SL 05,

Centro,
Chapecó/SC

Escritório

(Sala+Conteúdo)

29,53

R$ 300.000,00 SIM NÃO NÃO NÃO

R$ 10.858.906,71

TABELA REFERENCIAL II

COBERTURAS RISCO LIMITE MÁX. INDENIZAÇÃO FRANQUIAS

Incêndio, queda de raio e explosão
de qualquer natureza

Relativo R$ 10.858.906,71 Sem franquia

Danos elétricos Absoluto R$ 100.000,00 10% dos prejuízos indenizáveis,
com mínimo de R$ 500,00

Furto e roubo de bens Absoluto R$ 100.000,00 Sem franquia

Quebra de vidros Absoluto R$ 50.000,00 10% dos prejuízos indenizáveis,
com mínimo de R$ 500,00

Vendaval, furacão, ciclone,
tornado, granizo, queda de

aeronaves, impacto de veículos
terrestres e fumaça

Absoluto R$ 500.000,00 10% dos prejuízos indenizáveis,
com mínimo de R$ 1.000,00

Recomposição de registros e
documentos

Absoluto R$ 50.000,00 Sem franquia

Perdas ou despesas de aluguel Absoluto R$ 200.000,00 Sem franquia

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO 

2.1. O valor total contratado é de R$ ______________.

2.2. No preço cotado deverão estar incluídos todas as demais despesas que incidam na contratação
do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa decorrente do presente Contrato será efetuada às contas do seguinte recurso financei-
ro do Orçamento Programa do exercício de 2018: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 – Seguros em geral.

3.2.  O  prazo  para  pagamento  será  de  15  (quinze)  dias  úteis,  contados  a  partir  do  atesto  do
recebimento do documento de cobrança, constando de forma discriminada a efetiva realização do
objeto contratado. 

3.3. Antes do pagamento o CRFSC providenciará a emissão, através de consulta online ao Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de certidão da situação de regularidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DA LICITAÇÃO

Página 22 de 26



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 mo-
dalidade PREGÃO, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, e, subsidiariamente, pela
Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações, demais legislações pertinentes, devidamente instruí-
dos no procedimento nº 001/2018, fazendo parte integrante do presente contrato todas as condições,
obrigações e direitos constantes do respectivo instrumento convocatório.

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA 

5.1. O contrato e a apólice terão o mesmo prazo de início e fim de vigência, de 12 meses, podendo
ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, de acordo com o in-
ciso II do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1.  No caso de prorrogação do contrato, fica a contratada obrigada a apresentar nova apólice de
seguro, a viger a partir do dia e do horário imediatamente seguintes à expiração da apólice anterior. 

6.2.A Contratante  apresentará  à  contratada  o  Valor  em  Risco  Declarado  (VRD),  para  fins  da
apresentação da nova apólice. 

6.3.O VRD, a ser calculado, incorporará a atualização de valores com base na variação do Índice
Nacional  de Custo da Construção – Disponibilidade Interna (INCC-DI),  mantido pela  Fundação
Getúlio Vargas (FGV), apurada no período de 12 (doze) meses, contados, para o primeiro reajuste.  

6.4.A atualização  dos  valores  dos  bens  móveis  e  imóveis  a  serem  segurados  na  prorrogação
contratual  incluirá  pesquisa  de  preço  previamente  à  celebração  do  apostilamento,  para  fins  de
verificação da compatibilidade do prêmio do seguro com os valores de mercado.

6.5.A taxa de prêmio – também denominada taxa comercial ou taxa de tarifa –, obtida mediante a
divisão  do  prêmio  pela  importância  total  segurada,  a  cada  prorrogação,  não  deverá  exceder  o
percentual fixado na proposta vencedora, incorporada ao contrato inicial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1.  Durante  a  vigência  da  contratação,  a  fiscalização  será  exercida  por  um  representante  da
Contratante,  ao  qual  competirá  registrar  em  relatório  todas  as  ocorrências  e  as  deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência
à Administração.

7.2.  A execução  do  objeto  será  acompanhada,  fiscalizada  e  avaliada  pelo  CRFSC,  através  do
Presidente  da  Comissão  de  Patrimônio,  a  quem  competirá  comunicar  as  falhas  porventura
constatadas;

7.3. A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do CRFSC;

7.4.Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto, deverão ser prontamente atendidas
pela adjudicatária, sem ônus para o CRFSC;

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, assim como:

a) Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicita-
das;

b) Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com o objeto, determinando o
que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados;
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c) Atestar no verso do documento de cobrança apresentado pela CONTRATADA, por meio do
fiscal designado, o efetivo fornecimento do objeto contratado;

d) Efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto até 15 dias úteis, após o atesto pelo fiscal do
contrato.

e) comunicar à CONTRATADA, com a antecedência necessária, qualquer alteração no objeto e
propor novo;

f) cumprir as condições de pagamento estipuladas;

g) avaliar a execução do Contrato;

h) notificar por escrito, à CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade referente a execução de
serviços decorrentes do objeto contratado, devendo esta se reportar ao CRF-SC no prazo máximo
de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da referida notificação;

e) Acompanhar, fiscalizar e supervisionar a execução dos serviços.

 CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A empresa contratada obrigar-se-á:

a)  obedecer  rigorosamente  as  condições  Gerais  de  Seguro,  Normas  e  Especificação  Técnica
pertinentes e do Contrato, devendo qualquer alteração ser autorizada previamente por escrito, pelo
CRF-SC;

b) refazer, sem quaisquer ônus para o CRF-SC, os serviços decorrentes da execução do objeto
contratual, porventura inadequadamente executados;

c) elaborar e enviar ao CRF-SC, quando exigido relatório dos serviços executados, no qual serão
registrados, de maneira mais detalhada possível, os trabalhos realizados e outras ocorrências de
interesse do CRF-SC;

d) observar, rigorosamente, o Código Civil Brasileiro, e as leis e regulamentos pertinentes;

e) efetuar a liquidação dos sinistros no prazo ajustado;

f) atender as determinações da fiscalização e prestar informações exatas à mesma, não criando
embaraços;

g) manter contato permanente com a área gestora do contrato para tratar de assuntos relativos ao
objeto desta contratação;

h) apresentar ao responsável pelo gerenciamento do instrumento contratual, os comprovantes de
regularidade  de  débitos  expedidas  pelas  Fazendas  Federal  (Secretaria  da  Receita  Federal),
Municipal e Estadual (ou do Distrito Federal,se for o caso), bem como do INSS e FGTS, em plena
validade, caso haja vencimento de qualquer das certidões, durante a vigência da Contratação.

i) manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação apresentadas quando
da apresentação da proposta.

j) obedecer rigorosamente o disposto no Inciso XXXIII, do Artigo. 7º da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de
2000, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de
validade da proposta;

b) Apresentar documentação falsa;
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c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaração falsa;

h)  Ensejar o retardamento da execução do certame.

10.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do objeto licitado;

c)  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

10.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

10.5. Na aplicação desta sanção administrativa serão admitidos os recursos previstos em lei.

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o  dano  causado  à  Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

10.7. As multas serão recolhidas em favor do CRF/SC, no prazo máximo de 10 dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for
o caso, inscritas em Dívida Ativa e cobradas judicialmente.

10.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e da Lei no 8.666/93, e dos princípios ge-
rais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– 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 es-
critos, 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 testemu-
nhas que também o assinam, para que produza todos os efeitos legais, inclusive contra terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da Subseção Judiciária Federal de Florianópolis para dirimir dúvidas ou ques-
tões oriundas do presente Contrato.

Florianópolis,  ____/____ de 2018.

Farm. Karen Berenice Denez 

Presidente do Conselho Regional de Farmá-
cia de Santa Catarina

Marco Aurélio Thiesen Koerich

Tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia
de Santa Catarina

XXXXXXXXXXXXXX

Responsável Empresa Contratada
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