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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2019 

 

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- SC, por intermédio do Pregoeiro e sua equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados que, através do site eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, fará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica 

tipo Menor Preço por item nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, Decreto 3.555 de 2000, Decreto nº 

5.450 de 2005 e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 1993, consoante às disposições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada no ramo de plano privado 

de assistência odontológica, em âmbito estadual, para atendimento do quadro de pessoal do CRF/SC 

e seus respectivos dependentes, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

 

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. 

 

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 18 de junho de 2019. 

 

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 

previamente 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 

regulam; 

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 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 Fornece-

dores - 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 

Edital. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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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 Empresa cujo Estatuto ou Contrato Social não inclua o objeto deste Pregão; 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

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

vés 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. 

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. 

4.1.4 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. 

 

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 dfc.compras@crfsc.gov.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 res-

pectivas 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 Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas. 

 

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 
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conformidade 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 produtos 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 os 

produtos ofertados. 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, 

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, 

naturalidade, nacionalidade, estado civil e e-mail. 

6.7 A Proposta resultante da etapa de lances, contendo a especificação detalhada do produto ofertado 

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.), 

informando os respectivos valores atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofer-

tados, para o seguinte endereço: CRF/SC, Crispim Mira, 421 – Centro – Florianópolis/SC, CEP 

88.020-540 ou para o e-mail dfc.compras@crfsc.gov.br, a critério do pregoeiro. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO 

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

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

cado no DOU de 01 de junho de 2005, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 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 acom-

panhamento 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 aberta da etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por 

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

pectivo horário de registro e valor. 

9.1.1 O valor do lance deverá corresponder ao MENOR PREÇO, em moeda nacional com no má-

ximo 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 

despesas com impostos, taxas, seguros, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indireta-

mente 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. 

9.7 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que trans-

correrá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será auto-

maticamente encerrada a recepção de lances. 

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

ces 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. 
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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. 

 

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1 Os licitantes devem possuir os níveis I, II e III validados no Sistema de Cadastramento Unifi-

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

análise e julgamento da Proposta. 

12.1.1 Os licitantes também deverão possuir regularidade fiscal Estadual/Municipal, cuja confirma-

ção será efetuada mediante consulta, após a análise e julgamento da Proposta. 

12.1.2 A habilitação será verificada pelo pregoeiro, por meio de consulta ao SICAF on line. 

12.2 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 Ca-

dastro 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; 

c) junto ao portal do Tribunal Superior do Trabalho, em atendimento a Lei 12.440/2011, para veri-

ficação de pendências trabalhistas por meio de emissão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhis-

tas. 

12.2.1 A existência de qualquer registro nas consultas previstas acima implicará na inabilitação da 

empresa. 

12.2.2 Será verificado ainda a certidão de inexistência de débitos trabalhistas CNDT, junto ao sítio 

www.tst.jus.br. 

12.2.3 Se a consulta cadastral indicar alguma documentação com o prazo de validade vencido, a 

empresa deverá enviar, pelo e-mail dfc.compras@crfsc.gov.br, as certidões válidas, que terão sua 

veracidade confirmada junto ao site do emissor. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 

ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regulari-

dade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
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12.2.3.1 Havendo alguma restrição à licitante ME/EPP 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 declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Admi-

nistração Pública, para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do dé-

bito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

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

decadência 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 clas-

sificação para a assinatura do contrato ou a revogação da licitação. 

12.3 Em campo próprio do Sistema, os licitantes deverão declarar a inexistência de fato superveni-

ente impeditivo de sua habilitação, que não empregam menores e elaboração independente de pro-

posta. 

12.4 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. 

12.4 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) consti-

tuirá meio legal de prova. 

12.4.1 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, sendo os originais, ou cópias autenticadas apresentados no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis contados do encerramento da sessão pública do pregão. 

12.4.2 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 prego-

eiro 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 

Pregoeiro ou Equipe de Apoio deste Pregão. 

12.4.3 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. 

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

12.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dis-

positivo deste edital e seus anexos, ou, ainda, não for apresentada no prazo estabelecido conforme 

o sub-item 12.4.1, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo 

com vistas a possíveis penalidades. 

12.6 A documentação será anexada ao processo, sendo inabilitados aqueles licitantes cuja documen-

tação esteja em desacordo com o disposto neste edital e/ou apresente irregularidades. 

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

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

12.8 O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do licitante sem pre-

juízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

12.9 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. 

12.10 declaração em papel timbrado do licitante, de que possui suporte técnico/administrativo, apa-

relhamento e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a 

execução dos serviços objeto desta licitação. 

12.11 Serão exigidos ainda: 

a) Certidão de registro da empresa junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; 
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b) Comprovação de Registro no Conselho Regional de Odontologia, nos termos do art 8º da Lei 

9656/98. 

 

13. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

13.1 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 in-

dispensáveis à defesa dos seus interesses. 

13.2 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. 

13.2.1 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. 

13.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveita-

mento. 

13.4 Os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Com-

pras e Licitações do CRF/SC, com endereço na Rua Crispim Mira, 421 – Centro – Florianópolis/SC, 

CEP 88.020-540, de Segunda a Sexta-feira, das 10h às 18h. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. 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. 

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

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

 

15. DA DOTAÇÃO E DO PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será no prazo de até 15 (dez) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal 

pela contratada no endereço sede do CRF/SC. 

15.2 A indicação orçamentária para este certame será 6.2.2.1.1.01.04.01.004 – Plano Odontológico. 

15.3 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 dedu-

zidos 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. 

15.4. O não atendimento às condições parágrafo acima, acarretará a não-liquidação do empenho até 

que se apresente a nota fiscal conforme legislação vigente (Lei n°8.212/91, Lei n°10.833/2003, Lei 

n°9.317/96, Lei n°8.213/91 e IN n°118/2005, IN n° 3/2005 da Previdência Social, IN n°1234/2012 

da SRF, LC n°116/2006 e LC n°126/2003, Decreto n°3.048/99). 

15.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito mediante depósito em 

conta-corrente da emitente da Nota Fiscal/Fatura, na agência e estabelecimento bancário, indicado 

pela Contratada, ou outro meio previsto na legislação vigente; 

15.6. A empresa poderá optar pela apresentação de boletos bancários com a apresentação das notas 

fiscais, entretanto, nos boletos bancários deverão constar as retenções e ou deduções que a lei vi-

gente determina, não sendo possível sua liquidação sem esta observação. 

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

para o endereço eletrônico dfc.compras1@gmai.com, ficando ainda obrigada a enviar os demais 

documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional, boletos, etc. 
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15.8. 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. 

15.9. As despesas para atendimento do objeto são encargos exclusivos da contratada. 

15.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado 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. FISCALIZAÇÃO 

16.1 - A execução do CONTRATO será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por 

parte da CONTRATANTE, por meio de servidor designado, a quem competirá comunicar as falhas 

porventura constatadas na execução dos serviços e solicitar a correção das mesmas.  

 

17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

17.1 Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para 

assinatura do contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

17.2 O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pelo CRF/SC. 

 

18. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

18.1 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. 

18.2 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). 

18.3 A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regu-

lamentares 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. 

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

apresentadas aquelas que estiverem registradas quando da abertura do certame. 

18.5 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 

expressa do Pregoeiro em sentido contrário. 

18.6 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. 

18.7 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. 

18.8. Quaisquer dúvidas existentes sobre o disposto no presente Edital poderão ser dirimidas no 

Conselho Regional de Farmácia CRF-SC, na Rua Crispim Mira, nº 421, Centro, em Florianópo-

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

mailto:dfc.compras@gmai.com
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18.9. 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. 

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

polis/SC, com exclusividade. 

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

a) Anexo I – Termo de Referência – Projeto Básico; 

b) Anexo II –Modelo de Proposta. 

c) Anexo III – Minuta do Contrato 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinado eletronicamente por Karen Berenice Denez, 

Presidente do CRF/SC, com fundamento no Decreto nº 
8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 

 

Assinado eletronicamente por Everaldo Amaral, 

Presidente da CCL do CRF/SC, com fundamento no Decreto 
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO 

PREGÃO CRF nº 09/2019. 
 

1. OBJETO 

Contratação de empresa operadora de serviço de saúde de assistência odontológica (plano odontológico) sem 

carência para o quadro de funcionários do CRF-SC, bem como seus dependentes, com cobertura no Estado 

de Santa Catarina com emergência e urgência em todo o território nacional, na forma da legislação vigente, 

conforme especificações deste termo de referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O direito de assistência à saúde médica e odontológica é assegurado aos funcionários do CRF/SC e seus 

dependentes conforme Plano de Cargos e Salários e em Acordo coletivo do CRF/SC.  Assim, os funcionários 

e dependentes do CRF/SC necessitam de um plano odontológico que proporcione uma cobertura abrangente, 

em território catarinense, em razão de existência de dependentes de funcionários espalhados por diversas 

cidades do estado de Santa Catarina. Assim, a Administração deve buscar suprir, ao máximo e da melhor 

forma possível, a demanda por profissionais da área de saúde bucal, nas mais variadas especialidades 

odontológicas, com facilidades para execução de exames complementares e demais procedimentos 

necessários à integral reabilitação do beneficiário. 

Considerando que trata-se de serviço comum, vez que detém características estabelecidas e padronizadas em 

Lei (lei n° 9.656, de 03/06/1998) e em Resoluções Normativas do Órgão Regulador (Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS), e está disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio e estável, composto 

por diversos fornecedores, cujos serviços são comparáveis entre si, de modo que permite a decisão de 

aquisição com base no menor preço. 

A contratação pretendida encontra justificativa também na necessidade de proporcionar segurança e 

tranquilidade aos funcionários do CRF/SC e seus dependentes, já que o acesso à saúde, ainda que seja 

garantia constitucional, não se traduz integralmente dessa forma na realidade de nosso país. 

 

3 – DA FORMAÇÃO DE PREÇOS 

A formação do preço para esta licitação deu-se junto ao nicho de mercado nas condições mínimas descritas 

neste termo de referência, observando a quantidade de 119 vidas a serem atendidas pelo plano odontológico. 

A quantidade é estimativa considerando o histórico atualmente. 

 

Pesquisa de mercado 
Referência de Mercado - 119 vidas 

Valor Unitário Valor Mensal Valor Global 

OdontoPrev R$ 24,93 R$ 2.966,67 R$ 35.600,04 

Uniodonto R$ 23,54 R$ 2.801,26 R$ 33.615,12 

DentalPrev R$ 27,90 R$ 3.320,10 R$ 39.841,20 

Valor médio R$ 25,46 R$ 3.029,34 R$ 36.352,12 

 

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a cada 12 (doze) 
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meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma 

simultânea, e desde que autorizado formalmente pela autoridade competente: 

• Quando os serviços forem prestados regularmente; 

• A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária, exceto a decorrente 

do não cumprimento do prazo de entrega da garantia contratual; 

• A  Administração ainda tenha interesse na realização dos serviços; 

• O contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 

• A CONTRATADA concorde expressamente com a prorrogação. 

 

5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 A despesa terá suporte orçamentário no Elemento da Despesa – 6.2.2.1.1.01.04.01.004 Plano 

Odontológico. 

 

6. LOCAIS DE ATENDIMENTO: 
 Os locais de atendimento acontecerão no estado de Santa Catarina, obrigatoriamente nas cidades de 

Florianópolis, Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Joinville e Lages. 

 

7. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATUAIS E LOTAÇÃO: 

Local de Atendimento 
N° de 

Funcionários 

Sede CRF/SC (Florianópolis) 

Rua Crispim Mira, 421 – Centro – Florianópolis/SC – CEP 88020.540 
43 

Seccional Vale do Itajá - Blumenau/SC 

R. Dr. Luiz de Freitas Melro, 395 - Ed. Columbia Center - Sl 307 - Centro –  

CEP 89010-310 

02 

Seccional Meio Oeste - Caçador/SC 

R.Osório Timermann, esq.Vitor Batista Adami, 18 - Edif. Ouro Verde (Sala 22)- 

CEP 88500-000 

02 

Seção Oeste - Chapecó/SC 

Av. Porto Alegre, 173-D  Sala 5 - Centro - CEP 89802-130 
02 

Seccional Sul - Criciúma/SC 

R. Cel. Pedro Benedet, 190 - Ed. Catarina Gaidzinski - Sala 509 - Centro - CEP 88801-250 
02 

Seccional Norte - Joinville/SC 

R. Mario Lobo, 61 - Ed. Terraço Center - Sala 907 - Centro - CEP 89201-330 
02 

Seccional Serrana - Lages/SC 

R. Marechal Deodoro, 71 - Ed Cotia - Sala 401 - Centro - CEP 88501-000 
02 

TOTAL 55 

 

8.1. Beneficiários 

Serão considerados beneficiários desta contratação os funcionários do CRF/SC e respectivos dependentes 

legais, como tal a seguir definidos: 

• Cônjuge ou companheiro(a) que comprove união estável com o(a) funcionário(a), nos termos da 

legislação vigente; 

• Filhos(as) e enteados(as) até 21 (vinte e um) anos completos ou de qualquer idade quando 

incapacitado física ou mentalmente para o trabalho e até 24 (vinte e quatro) anos completos, 

se  cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau; 

• Filhos(as) e enteados(as) maior de 24 (vinte e quatro) anos, desde que o titular assuma o custeio total 

das mensalidades; 

• Menor sob guarda judicial ou tutela equiparado aos filhos até 21 (vinte e um) anos completos; 

8.2 Quantitativo 

Atualmente, o quantitativo de usuários que utilizam o plano odontológico existente é composto por 50 

titulares e 69 dependentes = 119 usuários. 

Fica a critério exclusivo do CRF/SC a definição e a estipulação dos quantitativos de usuários a serem gerados 

durante a vigência do contrato, inseridos no valor global da verba orçamentária disponível. 
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8.3. Inclusão de Usuário 

A inclusão do funcionário e de seus dependentes no Plano Odontológico far-se-á mediante manifestação 

expressa. 

8.3.1. Os funcionários que já estiverem em exercício no CRF/SC, na época da celebração do contrato, 

disporão do prazo de 30 (trinta) dias, contados da contratação do serviço, para solicitar a sua inclusão e dos 

seus dependentes, ficando isentos de carência para usufruírem os serviços contratados. Após esse prazo, os 

beneficiários cumprirão as carências estabelecidas no item 4 deste Anexo. 
8.3.2. Os funcionários contratados após a data a que se refere o subitem anterior disporão do prazo de 30 

(trinta) dias ininterruptos, contados da data em que entrarem em exercício, para solicitarem a sua inclusão e 

dos seus dependentes no Plano Odontológico, ficando, nesse caso, isentos de carência para usufruírem os 

serviços abrangidos. Após esse prazo, os beneficiários cumprirão as carências estabelecidas no item 4 deste 

termo. 
8.3.3. Os dependentes que adquirirem tal condição após a inclusão de funcionário no Plano Odontológico, 

seja por casamento, nascimento, adoção, guarda ou reconhecimento de paternidade, terão prazo máximo de 

30 (trinta) dias, ininterruptos, após o fato gerador, para serem incluídos sem o cumprimento da carência 

prevista no item 4 deste Anexo. 
8.3.4. Os beneficiários, titulares e dependentes, receberão gratuitamente carteira de identificação 

personalizada a ser fornecida pela contratada que será usada exclusivamente quando da utilização dos 

serviços cobertos pelo Plano Odontológico. 
 

9. CARÊNCIA 

9.1 Não haverá carência de nenhuma natureza. 
 

10 . ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
10.1  Os serviços objeto deste termo serão prestados por empresa operadora de Plano Odontológico através 

de clínicas e rede de profissionais conveniados, por ela indicados. 
10.2 A operadora do Plano Odontológico contratada deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, 

lista completa dos prestadores de serviço contemplando o item 074 deste termo de referência. 
10.3.  A operadora do Plano Odontológico contratada que não possuir rede própria ou credenciada em algum 

das nas localidades exigidas no 07 deste termo de referência, poderá prestar os serviços através de rede 

parceira, desde que mantidos todas as cláusulas contratuais, arcando com todas as responsabilidades, 

incluindo sistema equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o usuário. 
10.4 Coberturas que deverão obrigatoriamente ser incluídas no plano odontológico: 
Estão inclusas todas as coberturas estabelecidas na Lei nº 9.656 de 03/06/1998 (atualizada pelas RN nº 192, 

de 27 de maio de 2009, RN nº 167, de 9 de janeiro de 2008, RN nº 154, de 5 de junho de 2007, as Resoluções 

do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU), assim como a Resolução Normativa - RN Nº 211, DE 11 

DE JANEIRO DE 2010, em vigor desde 7 de junho de 2010, - a Resolução Normativa - RN Nº 261, DE 28 

DE JULHO DE 2011 em vigor desde 01 de janeiro de 2013, com atendimento nas localidades listadas no 

item 02 deste termo de referência, abrangendo entre outros, os serviços/especialidades abaixo relacionados 

no rol de procedimentos odontológicos abaixo: 

 

ROL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

 
DIAGNÓSTICO 

Consulta odontológica 

Consulta Odontológica de Urgência 

Consulta Odontológica de Urgência 24 horas 

Consulta Odontológica Inicial 

Consulta Odontológica para Avaliação Técnica de Auditoria 

 
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

Consulta Odontológica de Urgência 

Consulta Odontológica de Urgência 24 horas 

Colagem de Fragmentos Dentários  

Controle de Hemorragia com Aplicação de Agente Hemostático em região Buco-maxilo-facial  

Controle de Hemorragia sem Aplicação de Agente Hemostático em região Buco-maxilo-facial  

Imobilização Dentária em Dentes Decíduos  
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Imobilização Dentária em Dentes Permanentes  

Incisão e Drenagem Extra Oral de Abscesso, Hematoma e/ou Flegmão da Região Buco-Maxilo-Facial  

Incisão e Drenagem Intra Oral de Abscesso, Hematoma e/ou Flegmão da Região Buco-Maxilo-Facial  

Recimentação de Trabalhos Protéticos  

Redução Simples de Luxação de Articulação Têmporo-Mandibular (ATM)  

Reimplante Dentário com Contenção  

Remoção de Dreno Extra-Oral  

Remoção de Dreno Intra-Oral  

Sutura de Ferida em região Buco-Maxilo-Facial  

Tratamento de Abscesso Periodontal agudo  

Tratamento de Alveolite  

Tratamento de Odontalgia Aguda  

Tratamento de Pericoronarite  

 
CONDICIONAMENTO 

Condicionamento em Odontologia  

Condicionamento em Odontologia para pacientes com necessidades especiais  

Estabilização de Paciente por Meio de Contenção Física e ou Mecânica  

Estabilização de Paciente por Meio de Contenção Física e ou Mecânica em pacientes com necessidades 

especiais em odontologia  

 
RADIOLOGIA 

Levantamento Radiográfico (Exame Radiodôntico) 

Radiografia Interproximal - Bite-Wing 

Radiografia Oclusal 

Radiografia Panorâmica de Mandíbula / Maxila (ortopantomografia) 

Radiografia Periapical 

 
TESTES E EXAMES DE LABORATÓRIO 

Diagnóstico Anatomopatológico em Citologia Esfoliativa na região Buco-maxilo-facial 

Diagnóstico Anatomopatológico em Material de Biópsia na Região Buco-maxilo-facial  

Diagnóstico Anatomopatológico em Peça Cirurgica na Região Buco-maxilo-facial  

Diagnóstico Anatomopatológico em Punção na Região Buco-maxilo-facial  

Teste de Fluxo Salivar  

Teste de PH da Saliva  

 
PREVENÇÃO / ATIVIDADE EDUCATIVA 

Aplicação de Cariostático - por arcada 

Aplicação de selante - técnica invasiva 

Aplicação de Selante de Fóssulas e Fissuras - por elemento  

Aplicação Tópica de Flúor - por arcada  

Aplicação Tópica de Verniz Fluoretado  

Atividade Educativa em Saúde Bucal  

Atividade Educativa em Odontologia para Pais e/ou Cuidadores de Pacientes com Necessidades Especiais  

Atividade Educativa para Pais e/ou Cuidadores  

Controle de Biofilme (Placa Bacteriana)  

Dessensibilização Dentária - incluído no procedimento aplicação de verniz fluoretado 

Profilaxia + Polimento Coronário - arcada superior + inferior  

 
ODONTOPEDIATRIA 

Aplicação de Cariostático - por arcada  

Aplicação de selante - técnica invasiva  

Aplicação de Selante de Fóssulas e Fissuras - por elemento  

Aplicação Tópica de Verniz Fluoretado  

Condicionamento em Odontologia  

Condicionamento em Odontologia para pacientes com necessidades especiais  

Coroa de Acetato em Dente Decíduo  

Coroa de Acetato em Dente Permanente  
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Coroa de Aço em Dente Decíduo  

Coroa de Aço em Dente Permanente  

Coroa de Policarbonato em Dente Decíduo  

Coroa de Policarbonato em Dente Permanente  

Exodontia Simples de Decíduo  

Pulpotomia em dente decíduo  

Remineralização Dentária  

Restauração Atraumática em Dente Decíduo  

Restauração em Ionômero de Vidro - 4 faces  

Restauração em Ionômero de Vidro - 1 face  

Restauração em Ionômero de Vidro - 2 faces  

Restauração em Ionômero de Vidro - 3 faces  

Tratamento Endodôntico em Dente Decíduo  

 
DENTÍSTICA 

Adequação do meio bucal  

Faceta Direta em Resina Fotopolimerizável  

Núcleo de Preenchimento  

Restauração Atraumática em Dente Decíduo  

Restauração Atraumática em Dente Permanente  

Restauração em Ionômero de Vidro - 1 face  

Restauração em Ionômero de Vidro - 2 faces  

Restauração em Ionômero de Vidro - 3 faces  

Restauração em Ionômero de Vidro - 4 faces  

Restauração de Amálgama - 4 faces  

Restauração de Amálgama - 1 face  

Restauração de Amálgama - 2 faces  

Restauração de Amálgama - 3 faces  

Restauração em Resina Fotopolimerizável 1 face  

Restauração em Resina Fotopolimerizável 2 faces  

Restauração em Resina Fotopolimerizável 3 faces  

Restauração em Resina Fotopolimerizável 4 faces / ângulo  

Restauração Temporária/Tratamento Expectante  

 
ENDODONTIA 

Capeamento Pulpar Direto  

Curativo de Demora em Endodontia  

Pulpectomia  

Pulpotomia  

Pulpotomia em dente decíduo  

Remoção de Corpo Estranho Intra-Canal  

Remoção de Material Obturador Intracanal para Retratamento Endodôntico  

Remoção de Núcleo Intra-Radicular  

Remoção deTrabalho Protético  

Retratamento Endodôntico Birradicular em dentes permanentes  

Retratamento Endodôntico Multirradicular em dentes permanentes  

Retratamento Endodôntico Unirradicular em dentes permanentes  

Tratamento de Perfuração Endodôntica  

Tratamento Endodôntico Birradicular em dentes permanentes  

Tratamento Endodôntico de Dente com Rizogênese Incompleta  

Tratamento Endodôntico em Dente Decíduo  

Tratamento Endodôntico Multirradicular em dentes permanentes  

Tratamento Endodôntico Unirradicular em dentes permanentes  

 
PERIODONTIA 

Ajuste Oclusal por Acréscimo  

Ajuste Oclusal por desgaste seletivo  

Amputação Radicular com Obturação Retrógrada  

Amputação Radicular sem Obturação Retrógrada  
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Aumento de Coroa Clínica  

Cirurgia Odontológica a Retalho  

Cirurgia Periodontal a Retalho - por segmento  

Cunha Proximal  

Dessensibilização Dentária  

Enxerto Gengival Livre - por segmento  

Enxerto Pediculado - por segmento  

Gengivectomia - por segmento  

Gengivoplastia - por segmento  

Odonto-Secção  

Raspagem Sub-gengival e Alisamento Radicular - por SEXTANTE  

Raspagem Supra-gengival (incluído Polimento Coronário) – por SEXTANTE  

Remoção dos Fatores de Retenção do Biofilme Dental (Placa Bacteriana)  

Tunelização  

 
PROTESE 

Coroa de Acetato em Dente Decíduo  

Coroa de Acetato em Dente Permanente  

Coroa de Aço em Dente Decíduo  

Coroa de Aço em Dente Permanente  

Coroa de Policarbonato em Dente Decíduo  

Coroa de Policarbonato em Dente Permanente  

Coroa Provisória com Pino  

Coroa Provisória sem Pino  

Coroa Total em Cerômero  

Coroa Total Metálica  

Núcleo de Preenchimento  

Núcleo Metálico Fundido  

Pino Pré Fabricado  

Preparo para Núcleo Intrarradicular 

Provisório para Restauração Metálica Fundida (RMF)  

Reembasamento de Coroa Provisória  

Remoção de Núcleo Intra-Radicular  

Remoção deTrabalho Protético  

Restauração Metálica Fundida - inclui a peça protética  

 
CIRURGIA 

Alveoloplastia - por segmento  

Amputação Radicular com Obturação Retrógrada  

Amputação Radicular sem Obturação Retrógrada  

Apicetomia Birradiculares com Obturação Retrógrada  

Apicetomia Birradiculares sem Obturação Retrógrada  

Apicetomia Multirradiculares com Obturação Retrógrada  

Apicetomia Multirradiculares sem Obturação Retrógrada  

Apicetomia Unirradiculares com Obturação Retrógrada  

Apicetomia Unirradiculares sem Obturação Retrógrada  

Aprofundamento/Aumento de Vestíbulo (Sulcoplastia ) – por arcada 

Biópsia de Boca  

Biópsia de Glândula Salivar  

Biópsia de Lábio  

Biópsia de Língua  

Biópsia de Mandíbula  

Biópsia de Maxila  

Bridectomia - por arcada  

Bridotomia - por arcada  

Cirurgia Odontológica a Retalho  

Cirurgia para exostose maxilar  

Cirurgia para Tôrus Mandibular – Bilateral  

Cirurgia para Tôrus Mandibular - Unilateral  
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Cirurgia para Torus Palatino  

Coleta de Raspado em Lesões ou Sítios Específicos da Região Buco-maxilo-facial 

Exérese de Lipoma na região buco-maxilo facial  

Exérese ou Excisão de Cálculo Salivar  

Exérese ou Excisão de Cistos Odontológicos  

Exérese ou Excisão de Mucocele  

Exérese ou Excisão de Rânula  

Exodontia a Retalho  

Exodontia de Permanente por Indicação Ortodôntica/protética  

Exodontia de Raiz Residual  

Exodontia Simples de Decíduo  

Exodontia Simples de Permanente  

Frenulectomia Lingual  

Frenulectonia Labial  

Frenulotomia Labial  

Frenulotomia Lingual  

Odonto-Secção  

Punção Aspirativa na Região Buco-maxilo-facial  

Reconstrução de Sulco Gengivo-labial  

Redução Cruenta de Fratura Alvéolo Dentária  

Redução Incruenta de Fratura Alvéolo-Dentária  

Remoção de Dentes Inclusos / Impactados  

Remoção de Dentes Semi-inclusos / impactados  

Remoção de Odontoma  

Retirada de corpo estranho oroantral ou aronasal da região buco-maxilo facial  

Tratamento Cirúrgico das Fístulas Buco-nasal  

Tratamento Cirúrgico das Fístulas Buco-sinusal  

Tratamento Cirúrgico de Hiperplasias de Tecidos Moles na Região Buco-maxilo-facial  

Tratamento Cirúrgico de Hiperplasias de Tecidos Ósseos / Cartilaginosos na Região Buco-maxilo-facial  

Tratamento Cirúrgico de Tumores Benignos de Tecidos Ósseos / Cartilaginosos na Região Buco-maxilo-

facial  

Tratamento Cirúrgico dos Tumores Benignos de Tecidos Moles na Região Buco-maxilo-facial  

Tratamento Cirúrgico para Tumores Odontogênicos Benignos - sem reconstrução  

Tratamento conservador de luxação da articulação temporo mandibular (ATM)  

Ulectomia  

Ulotomia 

 
10.5  A cobertura é baseada no rol de procedimentos odontológicos previstos na Lei 9656/98 e suas 

atualizações e deve possuir atendimento de urgência e emergência com plantão 24 (vinte e quatro) 

horas. 
10.6  Estão EXCLUÍDOS da cobertura: 

• Tratamento clínico experimental; 

• Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto odontológico, ou não reconhecidos 

pelas autoridades competentes; 

• Casos de cataclismos, guerras, comoções internas e epidemias, quando declarados pela autoridade 

competente; 

• Consultas domiciliares; 

• Novos tratamentos e exames que venham a ser desenvolvidos e que não constituam parte da prática 

atual; 

10.7 Eventuais alterações na legislação durante a vigência do contrato deverão ser observadas e respeitadas 

quando da prestação dos serviços. 
10.8  A Rede apresentada poderá ser própria, ou credenciada, devendo neste caso existir necessariamente, 

um vínculo contratual ou associativo entre o prestador e a Empresa Licitante. 
10.9 Nos casos excepcionais de reembolso de despesas quando da impossibilidade de utilização pelo usuário 

do plano na rede credenciada da CONTRATADA por não haver prestador na localidade em que aquele se 

encontra, a CONTRATADA procederá ao ressarcimento das despesas experimentadas pelo usuário de acordo 

com sua tabela de procedimentos, que deverá ser disponibilizada no ato da assinatura do contrato. 
10.10  O ressarcimento das despesas a que alude o presente item 10.8 será efetuado no prazo máximo de 10 
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(dez) dias após a entrega à CONTRATADA, pela CONTRATANTE, da documentação pertinente. 
10.11 A CONTRATADA se obriga a dar completa assistência e orientação à CONTRATANTE para a correta 

utilização dos planos de benefícios contratados. 
10.12 A CONTRATANTE se obriga a esclarecer, plenamente, os usuários no ato de sua adesão, sobre as 

condições de utilização do Plano contratado, visando prevenir erros de expectativa e interpretação. 
10.13 Os atendimentos de emergência e/ou urgência dar-se-ão imediatamente, sem necessidade de marcação 

de horário, em qualquer dos prestadores integrantes da rede credenciada da CONTRATADA. 
 

 

 

 

 

ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA 

Edital de Pregão Eletrônico 09/2019 

 

Ao CRF/SC 

 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para prestação de serviço de plano odontológico aos 

funcionários e dependentes do CRF/SC, nos termos do Edital e Anexos. 

 

Valor unitário por vida: R$ .... 

 

 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 

abertura da licitação. 

O prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Anexo I - Termo de Referência. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 

Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de 

Referência. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, 

fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, 

impostos, gastos com transportes, seguros ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da 

empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descon-

tos eventualmente concedidos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determi-

nado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de poste-

rior pagamento, fornecemos os seguintes dados: 

 

Dados da Empresa: 

Razão Social: 

CNPJ 

Endereço Completo e Telefone: 

Email: 

 

Dados Bancários: 

Banco – Agência – Conta corrente 

 

Dados do representante da empresa para assinatura do contrato 

Nome – CPF – RG 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

Edital de Pregão Eletrônico 03/2019 

 

CONTRATO Nº. 

TERMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO 

REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA E A 

EMPRESA …………………………………….. 

 

CONTRATANTE: O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica 

de direito público, localizado na Rua Crispim Mira nº 421, Florianópolis, SC, neste ato representado 

por sua Presidente Farm. Karen Berenice Denez, CPF 537.596.219-53 e seu Tesoureiro Farm. Marco 

Aurélio Thiesen Koerich, CPF 507.389.179-15. 

CONTRATADA:  ………………………, CNPJ ………………………….., pessoa jurídica de 

direito privado, localizada…………………………, neste ato representada por representante legal, 

Sr.(a) ………………………… CPF………………………..,  

 

 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 09/2019, pelos termos da proposta da Contratada datada de XX/XX/2019 e pelas 

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

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços serviço de saúde de assistência odontológica 

para o quadro de funcionários do CRF-SC, bem como seus dependentes, com cobertura no Estado 

de Santa Catarina com emergência e urgência em todo o território nacional, na forma da legislação 

vigente 

1.1.1 O plano, objeto do presente contrato, é do tipo “livre adesão” e “mensalidade fixa”, assim 

entendido aquele em que não há garantia para a Contratada quanto ao número mínimo de usuários, 

bem como aquele em que o usuário titular contribui com parcela(s) mensal(is) fixa(s) por usuário(s) 

titular e dependente(s). 

1.1.2 – O contrato será classificado como coletivo empresarial na forma da legislação vigente, não 

havendo carência de qualquer natureza. 

 

1.2. Das abrangências 

1.2.1. O plano deverá ter cobertura estadual no estado de Santa Catarina, em especialmente nas 

cidades: Florianópolis, Chapecó, Criciúma, Joinville, Lages, Caçador e Blumenau. 

 

1.3. Das coberturas 
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1.3.1. O plano deverá cobrir, no mínimo, as despesas referentes aos serviços e especialidades listadas 

no termo de referência anexo ao edital. 

1.3.2. Todos os procedimentos novos que eventualmente sejam inclusos no rol de procedimentos 

previstos da ANS, durante a vigência contratual, serão abrangidos pela cobertura aqui contratada.  

 

1.4. Das inclusões, exclusões e alterações dos usuários 

1.4.1. A Contratada deverá providenciar o cadastramento dos usuários beneficiários constantes de 

lista encaminhada pelo CRF/SC 

1.4.2. Serão aceitos como beneficiários pela Contratada, sem limite de idade. Os beneficiários será 

integrantes do quadro funcional do CRF/SC, bem como seus dependentes na forma das normas 

vigente 

 

 

1.4.3. Deverão ser aceitos no plano de assistência odontológica os beneficiários portadores de 

doenças e lesões preexistentes, crônicas ou congênitas em igualdade de condições com os demais 

integrantes do grupo. 

1.4.4. O ingresso dos beneficiários dependentes dependerá da participação do beneficiário titular no 

contrato de plano privado de assistência à saúde. 

1.4.5. O cadastramento de beneficiários dependerá da apresentação de Certidão de Nascimento ou 

RG, CPF, para os maiores de 18 anos, e Comprovante de Endereço e, conforme o caso, 

Comprovação de Vínculo com o CRF/SC, Comprovação do Vínculo Familiar. 

1.4.6. As hipóteses abaixo discriminadas constituem exclusões dos beneficiários: a) falecimento; b) 

divórcio; c) dissolução de união estável; d) demissão; e) perda da condição de dependente; e i) 

desligamento voluntário pelo beneficiário titular. 

1.4.7. O usuário excluído do plano de saúde no decorrer do mês terá seu nome constante da relação 

nominal anexa à fatura, com o valor correspondente à sua participação até o dia de sua exclusão, 

caso não haja utilização relativa àquele mês e ainda não tenha sido fechado a fatura do mês. 

 

1.5. Da garantia de atendimento e do Reembolso 

1.5.1. A garantia de atendimento e o reembolso aos beneficiários seguirão as regras previstas na 

Resolução Normativa – RN n. 259, de 17 de junho de 2011, da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, e as eventuais alterações, as quais fazem parte do presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1. A Contratante pagará à Contratada, pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, o valor 

unitário mensal de …........... (….............) por usuário 

2.2. O valor mensal deverá ser per capita, independente de sexo e idade, e expresso em moeda 

corrente nacional. 

2.3. Não poderá haver distinção quanto ao valor da contraprestação pecuniária entre os beneficiários 

que venham a ser incluídos no Contrato e aqueles já vinculados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR ANUAL ESTIMADO 

3.1. O presente Contrato tem como valor anual estimado a importância resultante da multiplicação 

do valor previsto neste contrato por 119 usuários, considerados nesse montante o orçamento do 

CRF/SC e a participação dos usuários vinculados ao plano. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1. O presente Contrato terá vigência de 12 meses contados a partir de ...../....../2019, podendo, no 

interesse da Administração, ser prorrogado por meio de Apostilamento ou Termos Aditivos, até o 

limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.666/1993. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 

da Lei n. 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE CUSTEIO DOTAÇÃO 

6.1. O custeio mensal será efetuado pela Contratante conforme de sua dotação orçamentária anual 

destinada aos serviços odontológicos. A complementação do valor mensal será paga pelos 

servidores por intermédio de consignação em folha de pagamento e repassada à Contratada. 

6.2. A reserva orçamentária do CRF/SC ocorrerá na conta 6.2.2.1.1.01.04.01.004 – Plano 

Odontológico. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Relacionar os beneficiários, até 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato com a Contratada, 

com todos os dados necessários para fins de cadastramento. 

7.2. Comunicar, por escrito ou via eletrônica, à Contratada as inclusões, exclusões de beneficiários, 

bem como os casos de perda, por qualquer motivo, do direito ao atendimento. 

7.3. Promover, por intermédio da Departamento de Recursos Humanos do CRF/SC, frequentes 

avaliações da manutenção da capacidade operacional da licitante contratada, em especial de suas 

reais condições de execução dos serviços objeto desta licitação, bem como o acompanhamento e 

fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, devendo o responsável pela 

fiscalização do contrato anotar em registro próprio as falhas detectadas, comunicando as ocorrências 

ao Gestor do Contrato, com vistas à adoção das medidas que se façam necessárias. 

7.4. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo fixados neste 

Contrato. 

7.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução deste Contrato consistem na verificação, pelo 

Contratante, da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, e serão exercidos por meio do fiscal do Contrato 

qual seja, o funcionário titular da função de Chefe do Departamento de Recursos Humanos e de 

Pessoal, ou seu substituto, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993. 

8.2. O Fiscal do Contrato promoverá o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.  

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada ficará obrigada a: 

9.1.1. executar o objeto proposto nas condições estipuladas no Projeto Básico (Termo de referência) 

anexo I ao Edital do Pregão 09/2019 e em sua proposta; 

9.1.2. Disponibilizar Manual/Orientação para utilização do plano odontológico; 

9.1.3. Fornecer aos beneficiários, sem custo adicional, para acesso aos serviços, de cartões de 

identificação constando seus nomes e o plano a que pertencem, observado o prazo máximo de 30 

(trinta) dias para encaminhamento dos cartões quando da inclusão de usuários e da emissão de 

segundas vias, e antecedência mínima de 30 (trinta) dias quando da substituição dos cartões 

vincendos; 

9.1.4. fornecer ao Contratante o número de identificação de beneficiário cadastrado quando da 

inclusão de novo usuário, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a fim de possibilitar o acesso aos serviços 

enquanto pendente o encaminhamento do cartão de utilização; 

9.1.5. fornecer um guia impresso ou acessível por internet, constando nome, telefone e endereço dos 

profissionais, consultórios, clínicas e serviços auxiliares credenciados, conforme o domicílio do 

beneficiário; 
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9.1.6. manter a rede de atendimento credenciada em número igual ou superior ao apresentado no 

ato da contratação, e, caso haja descredenciamento de qualquer serviço, credenciar outro de mesmo 

porte e com a mesma capacidade técnica e abrangência; 

9.1.7. manter atualizado o cadastro dos prestadores de serviço contratados ou credenciados; 

9.1.8. os profissionais cirurgiões-dentistas deverão possuir o conhecimento e a prática necessária 

para o desempenho das especialidades previstas, sendo essa averiguação de responsabilidade da 

Contratada; 

9.1.9. Manter a constante evolução na qualidade da prestação do serviço; 

9.1.10. encaminhar, mensalmente ao Contratante, listagem atualizada dos beneficiários titulares e 

dependentes cadastrados, constando os seguintes itens: nome, código do cadastro, data de 

nascimento, CPF, tipo de plano inscrito, data da inclusão e valor da mensalidade; 

9.1.11. remeter, mensalmente, relação contendo as alterações cadastrais realizadas, contendo na 

relação das movimentações as seguintes informações dos beneficiários: nome, código do cadastro, 

tipo de plano, data da inclusão e exclusão, conforme o caso, para possibilitar conferência e controle 

por parte do fiscal do contrato; 

9.1.12. disponibilizar ao Contratante um sistema informatizado que possibilite, via internet, o 

encaminhamento da movimentação diária e mensal dos beneficiários, quais sejam: os formulários 

de inclusão, exclusão ou alteração cadastral; 

9.1.13. providenciar a imediata correção das deficiências nos serviços contratados, apontadas pelo 

Contratante, responsabilizando-se pelos fatos advindos da ineficiência, morosidade e 

irregularidades praticadas por seus empregados e prepostos; 

9.1.14. demonstrar, durante toda a vigência do Contrato, a manutenção da qualidade na prestação 

dos serviços especificados neste Contrato e na legislação em vigor; 

9.1.15. realizar as demais obrigações previstas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; 

9.1.16. resguardar o sigilo dos dados e documentos que lhe sejam confiados para o desempenho dos 

serviços ora contratados; 

9.1.17. Manter um profissional na qualidade de preposto, responsável pelos serviços contratados; 

9.1.18. disponibilizar Central Telefônica de Atendimento 24 horas e/ou canal de contato online 

disponível em site da Internet para usuários com prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para 

resposta a dúvidas específicas, e com o propósito de fornecer, no mínimo, informações a respeito 

dos produtos, serviços e rede referenciada/contratada/cooperada oferecidos pelo plano de assistência 

odontológica e informando eventuais alterações; 

9.1.19. manter a rede de atendimento com credenciados/conveniados em número igual ou superior 

ao apresentado em sua proposta, de maneira atender aos beneficiários nas condições exigidas neste 

Contrato; 

9.1.22. responsabilizar-se por débitos trabalhistas, seguro acidentes e tributos, entre outros, 

referentes a profissionais que atuem na execução dos serviços objetos do presente Contrato; 

9.1.23. emitir Nota Fiscal devidamente preenchida de acordo com as descrições dos itens; 

9.1.24. comunicar ao fiscal do contrato a ocorrência de qualquer fato impeditivo à execução fiel do 

contrato; 

9.1.25. comunicar, por escrito, ao fiscal do contrato qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos que julgue necessários; 

9.1.26. proporcionar ao fiscal do contrato todos os esclarecimentos e informações que sejam 

considerados necessários para a utilização dos serviços contratados; 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. O atraso injustificado na efetivação dos serviços, objeto desta licitação, sujeitará a contratada 

à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do presente contrato por dia de atraso, 

até 30 (trinta) dias. 

10.2. Após o decurso do prazo de 30 (trinta dias), além da aplicação da multa prevista no item 

anterior, a Administração poderá aplicar outras sanções, como: 
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A) Advertência; 

B) Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do presente contrato; 

C) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

10.3. A sanção prevista na letra C do sub-item anterior poderá também ser aplicada às empresas ou 

aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 

A) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

B) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

C) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

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

10.5. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor do 

Contrato atualizado, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor que venham a 

ser causados ao erário, e/ou rescisão. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

11.1 Pela contratação, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor constante do item 2.1 

deste contrato, já computados os impostos, taxas, transporte, seguro, encargos sociais e todas as 

demais despesas necessárias à execução dos serviços decorrentes deste Contrato. 

11.2. O pagamento será à vista até o 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega da respectiva nota 

fiscal ao CRF-SC. 

11.3- 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. 

11.4. O não atendimento às condições parágrafo acima, acarretará a não-liquidação do empenho até 

que se apresente a nota fiscal conforme legislação vigente (Lei n°8.212/91, Lei n°10.833/2003, Lei 

n°9.317/96, Lei n°8.213/91 e IN n°118/2005, IN n° 3/2005 da Previdência Social, IN n°1234/2012 

da SRF, LC n°116/2006 e LC n°126/2003, Decreto n°3.048/99). 

11.5. O pagamento se dará à contratada exclusivamente por meio do sistema bancário eletrônico já 

computadas as deduções e retenções que a legislação determina. 

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

para o endereço eletrônico informado na contratação, ficando ainda obrigada a enviar os demais 

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

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 

12.1. Para as ações que possam surgir em decorrência do presente termo, fica eleito a Subseção 

Federal de Florianópolis/SC, com exclusividade. E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o 

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinadas pelas partes 

CONTRATANTES e testemunhas. 

  

Florianópolis, xx de xxx de 2019. 

   

_______________________ 

Presidente do CRF/SC 

  

____________________________ 

Tesoureiro do CRF/SC 

  

_______________________ 

Empresa 
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