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DOCUMENTO DE FORMALIZA^AO DA DEMANDA

eONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE
Departamento Requisitante: DEPTO DE INFRAESTRUTURA
Responsavel pela Demanda: Jhonatan Alberto Costa
Matricula: 254
E-mail: coordenador. licitacao@crcsaorg.br______ Protocolo n0.: 2020/000049

^ L DescrRao detalhada do ob jeto / seryipo:

:

Contrata9ao de seguro predial para sede do CRCSC.
2. Justificativa da necessidade da aquisicao do material c/ou contratagao de servico: '

■

A contrata?ao do seguro visa a protepao do patrimonio da sede do CRCSC. A apolice preve
cobertura de gastos em itens pre-determinados, tais como:
- Incendio/Raio/Explosao/Implosao;
- Danos Eletricos;
- Impacto Veiculos/Queda Aeronaves;
- Perda/Pagamento de Aluguel;
- Quebra de Vidros;
- Recomposi9ao de Documentos;
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- Vendaval e Granizo;
- Responsabilidade CiviltOpera96es.

>•

Tal aquisi9ao faz-se necessaria para garantir ao segurado, ate o Limite Maximo de Lndenizagao
contratado para cada cobertura especificada na Apolice, de acordo com as conduces contratuais
do seguro, o pagamento de indenizaijao por prejuizos ocorridos e devidamente comprovados,
decorrentes dos riscos cobertos.

1 (um)
>4. Local e.previsao de data em que deve ser entregue o material e/ou iniciada a prestafad' f $
Sede CRCSC em Florianopolis com previsao de entrega ate dia 01/07/2020.
I^Llndica^addds.:.i;espdiuaveis-i^la:fiScaii^9adi^d-:cdiitratd://7,-7/ijp77"777|;7^r:7-7>li$tli§iSlli!
Fiscal

Fiscal substituto

Nome: Anilson Generoso do Nascimento

Nome: Renan Guilherme Sefrim

Matricula: 87

Matricula: 232

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral. l.OOO - Florianopolis/SC - CIlI* S8015-7I0 - Four (48) 3027-7007 - E-mail; cpltaicrcsc.orP.hr - www.crc.sc.ore.br
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Caracten'sticas complementares (opcional):
Marcas e/ou links de referencia (opcional):
A juntada de or^amentos e obrigatoria.

Florianopoli
$

qe junho de 2020

/

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900-FloriaodpolWSC - CEP 88015-710 - Fone (48) 5027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.orP.hr - www.crcsc.org.hr
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Re: Seguro predial CRCSC
• \

■-ik

Ivan Krug <ikrug1313@gmail.com>
Qui, 18/06/2020 09:43
Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
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1 anexos (60 KB)
Outlook-2xtpe5be.png;

Ok, ficam mantidas as cota^oes apresentadas.
Pois hidrantes e extintores eram os protecionais essenciais para a precificagao do seguro.
Ivan Krug
47 991251310
Em qui, 18 de jun de 2020 9:37 AM, Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1(a)crcsc.org.br> escreveu:
| Ivan bom dia,

CRC possui extintores, hidrantes, detector de fumaga e alarme de incendio.

Atenciosamente,
Pamela Duart Araujo Parizotto
Auxiliar Administrative

i ■

+55 (48) 3027-7003
licitacao1@crcsc.orQ.br | httD://www.crcsc.ora.br
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis - SC - CEP: 88015-710

) De: Ivan Krug <ikrugl313@gmail.com>
£nviado: quarta-feira, 10 de junhp de 2020 09:03
| Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
j Assunto: Re: Seguro predial CRCSC
Bom dia Pamela,
Tudo bem?
Confirma por gentileza se o predio do CRC-SC possui os seguintes protecionais de combate a incendio:
|
j
I
1

Extintores
Hidrantes .
Sprinklers (chuveiro automatico que dispara ao detectar foco de incendio)
Brigada de incendio (equipe treinada de colaboradores para combater incendio)
Detector de Fumaga
Alarme de incendio
Precise dessas informagoes para ser mais acertivo na negociagao com as seguradoras.

/

| Ivan Krug
| 47 991251310
Em ter, 2 de jun de 2020 9:30 AM, Ivan Krug <ikrug1313@gmail.com> escreveu:
Bom dia Pamela,
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Claro, estou providenciando.
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Ivan Krug
47 991251310
Em ter, 2 de jun de 2020 9:26 AM, Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@rrr<;r nrn hr> escreveu:
Ivan bom dia,
!

Precisamos iniciar o processo para renovagao do seguro predial do CRCSC.

! Voce consegue nos encaminhar 3 cota^oes?
Atenciosamente,
i

Pamela Quart Araujo Parizotto
Auxiliar Administrative
+55 (48) 3027-7003
licitacaol @crcsc.orq.br | http://www.crcsc.ora br
|

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis - SC - CEP: 88015-710
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Liberty Escritorios

Seguros

Cota?ao

i tflpb §

Uma empresa do grupo Liberty Mutual.

Cota^ao N°

Vigencia
01/07/2020 a 01/07/2021

11060165

Versao
VI0420

,

Impresso em
18/06/2020 08:37

W ')

Filial
BLUMENAU

■Viste-

DADOS DO PROPONENTE
Nome do Proponente
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDDE DE SC
DADOS DO CORRETOR
Corretor
INTEGRITY CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Telefone
(47)3397-4488

Codigo LS
99023774

Participagao
100,00 %

DEMONSTRATIVO DE PREMIO
Premio Liquido (R$)
3.845,30

Custo de Apdlice (R$)

Adic. Fracionamento (R$)

FORMAS DE PAGAMENTO (Periodicidade Mensal)
■

i

IOF (R$)

Premio Total (R$)

Juros (%)

DIA PREFERENCIAL DE PAGAMENTO: 0
Carne
Ddbito em Conta
Valor das Pamelas (R$)
Valor das Pamelas (R$)

Came

Ddbito em Conta

Descrigao

Valor das Pamelas (R$)

Valor das Pamelas (R$)

Descrigao

A VISTA

4.129,08

4.129,08

A VISTA

4.129,08

4.129,08

1 + 1

2.064,54

2.064,54

0+2

2.064,54

2.064,54

1 +2

1.376,36

1.376,36

0+3

1.376,36

1.376,36

1+3

1.032,27

1.032,27

0+4

1.032,27

1.032,27

1 +4

825,82

825,82

0+5

825,82

825,82

1 +5

688,18

688,18

0+6

688,18

688,18
589,87

1 +6

589,87

589,87

0+7

589,87

1 +7

516,14

516,14

0+8

516,14

516,14

1 +8

458,79

458,79

0+9

458,79

1 +9

458,79

412,91

412,91

0 + 10

412,91

ITEM 1 - DADOS DO LOCAL DO RISCO
Enderego

Bairro
CENTRO

AVENIDA OSVALDQ RODRIGUES CABRAL, 1900
Rubrica
197-10

Cidade
FLORIANOPOLIS

Ocupagao
ESCRITORIO - Andar terreo

Regiao de Tarifagao
300

Valor em Risco Danos Materials (DM)
10.000.000,00
Renova Apdlice N°
1411000002918
Classes de Ocupagao
Incendio
1

412,91

__________ 0570000000002300002300000
050000002000100003000010000000001000
UF

CEP

SC

88015-710

Tipo de Construgao
Superior S6lida sem IsoPainel

LMG (R$)
9.654.000,00

Coeficiente

1,22

Seguradora
(623)Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
Danos Eletricos
1

Penodo de Vigencia Anterior
5 anos consecutivos e acima.

Roubo de Bens
2

Descontos Protecionais (Incendio)
JMntores - Sim
^Hrantes - Sim
Sprinklers - Nao

Roubo de Valores
1

Sinistralidade
Ate 30 %
Vendaval
1

Descontos Protecionais (Roubo de Bens e Valores)
Alarme Monitorado - Nao
Vigilancia Particular Armada • Nao
Alarme Monitorado e Vigilancia Particular Armada 24h - Nao

Demais Descontos
Progressivo
Nao

Renovagao
Sim

Fidelidade
Nao

Desconto Promocional(R$)
___________ 0,00

Fator Regional
Danos Eletricos: AN(Nivel 40), Vendaval, Furacao, Ciclone, Tornado, Granizo, Impacto de Veiculos Terrestres: XQ(Nfvel 641), Responsabilidade Civil
Estabelecimentos Comerciais e Industrials: E(Nivel 5), Demais coberturas: BI(Nivel 61)
Periodo Indenitario
Risco localizado em andar superior (acima do 2° andar)? Nao
Risco localizado em condominio comercial fechado? Nao
Premio Liquido do Item (R$) 3.845,30
DADOS DO SEGURO/COBERTURA
Coberturas Contratadas
Incendio / Queda de Raio / Explosao / Implosao
Acidental / Fumaga / Queda de Aeronaves - Pr6dio e
Conteudo (L0,48)
Anuncios Luminosos (L1.00)
Danos Eletricos (L0,93)
Perda ou Pagamento de Aluguel a Terceiro (L1.00)
Quebra de Vidros (L1,00)

Criado por:

grityebz

-10/06/2020 00:10

LMI (R$)

9.500.000,00

Premio (R$)
2.372,72

21.600,00

250,34

10% dos prejuizos indenizaveis com minimo de R$
300,00

50.000,00

264,42

10% dos prejuizos indenizaveis com minimo de R$
1.150,00

100.000,00
21.330,00

29,27
393,32

120 boras a contar do inicio da paralisagao
10% dos prejuizos indenizaveis com minimo de R$

. Atualizado por: grityebz

Participagao Obrigatoria do Segurado
Queda de Raio, 10% dos prejuizos indeniz^veis com
minimo de R$ 1.150,00

- 18/06/2020 00:30

Mb' Liberty
s—
Seguros

11060165

3? ----- FE

Cota^ao

Uma empresa do gaipp Liberty Mutual.

Cotagao N°

2/2

Liberty Escritorios

I \&D %

Vigencia
01/07/2020 a 01/07/2021

Recomposigao de Registros e Documentos (L1,00)
Vendaval, Furacao, Ciclone, Tornado, Granizo, Impacto
de Veiculos Terrestres (L1,86)
Liberty Assistencia 24 Horas (L1,00)
Responsabilidade Civil Estabelecimentos Comerciais e
Industriais (L1,0Q)

Versao
V10420 ''

Impress© em

•

18/06/2020 08:37

10.000,00
100.000,00

46,36
407,45

0,00
54.000,00

53,88
27,54
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300,00
Sem participagao obrigatoria.
10% dos prejuizos indenizaveis com minimo de R$
1.150,00
Sem participagao obrigatoria.
Sem participagao obrigatoria.

SERVigOS COMPLEMENTARES
Liberty Assistencia 24 Horas (0800 702 5100)

OBSERVAgdES
£ obrigatoria entrega da copia da apolice anterior junto a esta proposta.
As condigoes desta cotagao e a aceitagao do risco dependerao de previa analise da Matriz, mediante inspegao de risco.
INFORMAgdES GERAIS
1. LMI: Limite Maximo de Indenizagao.
2. Cobertura Basica Incendio e Lucres Cessantes
A cobertura basica de INCENDIO (INCLUSIVE DECORRENTE DE TUMULTOS, GREVES E LOCKOUT) / QUEDA DE RAIO / EXPLOSAO / IMPLOSAO
ACIDENTAL / FUMAQA / QUEDA DE AERONAVES / DEMOLIQAO / DESENTULHO / REMOgAO DE ESCOMBROS / PERDA DE LUCRO LfQUIDO E
DESPESAS FIXAS, sera considerada a PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO, isto 6, sem aplicagao de rateio, respondendo a Seguradora, atendidas as demais
disposigoes deste seguro, pelos prejuizos cobertos, ate o limite maximo de indenizagao, desde que, o valor em risco apurado ATUAL, no momento do sinistra,
flt° exceda a R$ 2.500.000,00 (dois milhoes e quinhentos mil reais). No entanto, na hipbtese do valor em risco apurado ATUAL pela Seguradora exceder a R$
^500.000,00 (dois milhoes e quinhentos mil reais), o segurado sera considerado, para todos os fins e efeitos, como responsavel pela insuficiSncia do limite
maximo de indenizagao em relagao ao valor em risco apurado ATUAL, participando da indenizagao em rateio.
Cada verba se houver mais de uma na apblice, ficara separadamente sujeita a esta condigao, nao podendo o segurado alegar excesso de Valor em Risco
Declarado numa verba para compensagao de insuficiencia de outra.
3. Demais Coberturas
Para as demais coberturas, a Seguradora respondera integralmente pelos prejuizos cobertos, independentemente dos Valores em Risco dos objetos garantidos
pela apolice, ate o respectivo Limite Maximo de Indenizagao estabelecido no presente contrato, observadas as demais Clausulas e Condigoes deste seguro.
4. Bens e mercadorias ao ar livre estao excluidos da cobertura do seguro.
5. Construgoes abertas e semi-abertas nao estao cobertas na garantia de Vendaval.
6. Tipo de Construgao ’‘Mista/lnferior: Paredes externas construfdas de madeira ou telhados com cobertura combustlvel (exemplo: telhas pISsticas e similares).
7. Construgoes tipo "Mista/lnferior” nao estao amparadas nas coberturas deste seguro.
8. A Seguradora reserva-se o direito de inspecionar o(s) local(is) segurado(s), podendo fazer recomendagbes, alterar a cotagao e/ou declinar a aceitagao do
risco, caso sejam constatadas na inspegao informagoes divergentes das prestadas anteriormente e/ou fatores que venham a agrav<Mo de forma significativa. Por
ocasiao da inspegao, poderao ser indicadas medidas a serem adotadas para ajuste na seguranga e/ou arrumagao e/ou manutengao do estabelecimento
segurado.
9. O presente documento e uma simples cotagao, cujos valores, independentemente da oferta de garantia ou cobertura, estao expresses em Reais e tern a
validade de 5 (emeo) dias corridos, podendo sofrer alteragao ate a data da efetivagao. A proposta de seguro deve ser elaborada separadamente e em formulario
prdpno, por Corretor de Seguros devidamente habilitado perante a SUSEP, contendo os dados constantes desta cotagao e eventuais alteragoes ocorridas no
risco ate a data da efetiva contratagao do seguro.
m O registro deste piano de seguro na SUSEP nao implica, por parte daquela autarquia, incentivo ou recomendagao £ sua comercializagao.
Wm As Cond|S°es Contratuais e o Manual de Servigos deste seguro estao disponlveis no portal da Liberty Seguros (www.libertyseguros com br) Para sua
vlsuahzagao, posic.one o mouse sobre o menu Para Empresas, selecione o link Pequenas e Medias Empresas, acesse o menu Seguros de Riscos
Patrimomais, selecione o praduto Liberty Escritdrios e clique no botao Conhega, clique em Manuals e Condigoes e, em seguida, clique no link dos manuals
vigentes disponlveis.
12. O Kit de boas-vindas composto por Apolice de Seguro, Cartao do Segurado e boleto de pagamento serao enviados ao e-mail do Sequrado e/ou seu
representante legal.

Criado por:

grityebz

-10/06/2020 00:10

. Atualizado por: grityebz

- 18/06/2020 00:30
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NrdaCota^ao: 54532064749191042
Tipo dc cdlculo: Anual

Versao: 1651803.182
CNPJ: 61.074.175/0001 -38
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Data da Cota^ao: 18/06/2020

Validade da Cota^ao: 03/07/2020
6rgdo Publico: Nao

Vigencia: 01/07/2020 a 01/07/2021

ft]

Nome do Segurado: consclho regional de contabilidadc crc s
Telefone: 0

Tipo Pessoa: Jundica

CPF/CNPJ: 83.901.983/0001-64

Banco de Maior Relacionamento: Nao Informado

idi
le
LOCAL A LOCAL
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O(s) local(is) desta cota^ao possui(em) uma das caracterfsticas abaixo:
-IM6VELEPATR[M0NIOHIST6RICO,ARTfSTICOOU CULTURAL?

Resposta: NAO

- AS PAREDES EXTERNAS POSSUEM MA1S DE 25% DE MADEIRA E/OU ISOPAINEL? Resposta: NAO
-VALOR EM R1SCO DE UM DOS LOCAIS £ MAIOR QUE RS 15.000.000,00 Resposta: NAO

Protegees de combate a Incendio:
Local
1 .

Protecionais de combate d Incendio existentes
Extintores, Hidrantes

ATIVIDADE: E6.40 - DEMAIS ESCR1T6R10S
(TERREOS/SOBRADOS)
TIPO DE SEGURO: Renovatjao Outra Seguradora SEM sinislro
CONG&NERE: LIBERTY PAUL1STA SEGUROS
S/A
GRUPO: E6-ESCRITORIOS

VALOR EM RISCO: RS 15.000.000,00
TEMPO DE SEGURO: 5 anos ou mais
CEP: 88015701

LOCAL DE RISCO: Av Jom Rubens de A Ramos NUMERO: 1900
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: FLORIANOPOLIS
LOCALIZACAO: T^rreo
LOCALIZADO EM SHOPPING: Nao

COMPLEMENT©: crc sc
UF: SC

4 - Declaro que a informado da quantidade de renovates do objeto deste seguro £ verdadeira e que nao ocorreram interludes nas respectivas
vjgcncias. Estou cicnte que de acordo com a Clausula de Pcrda de Dircitos das Condipocs Gerais, quaisquer Dcclara?6cs Incxatas ou omissao de
circunstancias que possam influenciar na aceita?ao da proposta ou no valor do premio, Heard prejudicado o direito d indeniza9ao.
O Segurado participara de parte dos prejuizos indenizdveis advindos de cada sinistro, em percentual ou valor, conforme especiHcado na
Ap6hce/Certificado, para cada cobertura contratada. A franquia / participacao da cobertura bdsica serd aplicada em Queda de Raio.

;

•ei
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1

Coberturas Bdsicas/Adicionais
Incendio, Raio e Explosao
Anuncios
Assistencia Empresarial
Danos Eldtricos
Impact© Veiculos Terrestres e Queda
Aeronaves
Perda ou Pagamento de Aluguel
Vidros
Responsabilidade Civil - Opcracocs
Recomposi9ao de Documentos (Extensive
ao Escritdrio do Contador)
Vendaval e Granizo

IS(

Lim. Max. Ind.

Premio RS

P.O.S.(%)

Franquia

Desconto por Multiplica^do de
Franquias

10.000.000,00

R$ 2.039,17
R$ 391,24

15
20

R$ 1.200,00
R$ 2.000,00

1
I
1

. 21.600,00
Contratada
50.000,00

R$ 549,06

20

RS 1.000,00

1

1.000.000,00

RS 313,60

20

RS 1.000,00

I

100.000,00

RS 32,00
RS 217,96
RS 42,67

20.
20

RS 500,00
RS 2.000,00

I
1

RS 157,01

20

RS 2.000,00

21.330,00
50.000,00

1

10.000,00
100.000,00

1

Primelro Risco Relative: Estc Seguro 6 contratado cm Primeiro Risco Rclativo, isto 6, a Seguradora responderd intcgralmcntc pclos prejuizos
cobertos, ate o Limitc Mdximo de Indcniza9ao (LMI) contratado, desdc que o Valor cm Risco Dcclarado (VRD) quando da contrata9ao da apbliee seja
igual ou superior ao Valor cm Risco Apurado (VRA) quando da ocorrcncia de urn sinistro. Caso contrdrio, corrcrd por conta do Segurado a parte
proporcional dos prejuizos conrcspondcntcs d difcrcn9a entre o Valor cm Risco Dcclarado c o Valor em Risco Apurado.
| PREMIO LIQUIDO - LOCAL 01 :

RS 3.742,71
*A

Premio Liquido: 3.742,71
Custo: 0,00
Condi9des:
Ddbito cm Conta • I Ddbito Sem Juros

i

FIs,

Of

5 N° P

Nro. Processo Susep:
ia<

X.

Cota^ao de Seguro MAPFRE Empresarial - 390

IOF: 276,21

Premio Total: 4.018,92
’ Primeira Parc:
4.018,92

Demais Parc:
0,00

o
n
o’,

yO

D£bito cm Conta - 2 D6bitos Sem Juros
D6bito cm Conta • 3 D^bitos Sem Juros
D6bito em Conta - 4 Ddbitos Sem Juros
D6bito em Conta - Deb CC 7 pare
D6bito em Conta • Deb CC 8 pare
D6bito em Conta • Deb CC 9 pare
D^bito em Conta - Deb CC 10 pare
Dlbito em Conta • 5 D6bitos Sem Juros
D^bito era Conta • 6 D^bitos Sem Juros
Entrada (Boleto) + Debitos em conta • 1 Boleto + 1 debito
Entrada (Boleto) + Debitos em conta • 1 Boleto + 2 debitos
Entrada (Boleto) + Debitos em conta - 1 Boleto + 3 debitos
Entrada (Boleto) + Debitos em conta • 1 Boleto + 6 debitos
Entrada (Boleto) + Debitos em conta -1 Boleto + 7 debitos
Entrada (Boleto) + Debitos em conta -1 Boleto + 8 debitos
Entrada (Boleto) + Debitos em conta -1 Boleto + 9 debitos
Entrada (Boleto) + Debitos em conta -1 Boleto + 4 debitos (sem juros)
Entrada (Boleto) + Debitos em conta • 1 Boleto + 5 debitos (sem juros)
Entrada (Boleto) + Boletos - 1 Boleto
Entrada (Boleto) + Boletos -1 Boleto + 1 Boleto
Entrada (Boleto) + Boletos-1 Boleto + 3 Boletos
Entrada (Boleto) + Boletos • 1 Boleto + 4 Boletos
Entrada (Boleto) + Boletos • 1 Boleto + 5 Boletos
Entrada (Boleto) + Boletos -1 Boleto + 6 Boletos
Entrada (Boleto) + Boletos-1 Boleto + 7 Boletos
Entrada (Boleto) + Boletos - I Boleto + 8 Boletos
Entrada (Boleto) + Boletos -1 Boleto + 2 Boletos
Boletos (Sem entrada) -1 Boleto - s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) • 2 Boletos- s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) • 3 Boletos- s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada)-4 Boletos - s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) - 5 Boletos- s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) - 6 Boletos- s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) - 7 Boletos- s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) • 8 Boletos- s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) - 9 Boletos- s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) - 10 Boletos - s/ entrada (sem juros)

2.009,46
1.339,64
1.004,73

574,13
502,36
446,55
401.89
803,78
669,82
2.009,46
1.339,64
1.004,73

634,19
573,05
518,80
475,52
803,78
669,82
4.018,92
2.009,46
1.004,73
859,24
727.89
634,19
573,05
518,80
1.339,64
4.018,92
2.009,46
1.339,64
1.004,73
803,78
669,82
574,13
502,36
446,55
401.89

2.009,46
1.339,
1.004/3

S7f,y

505|36
44

&
tom

803^
669,82
2.009,46
1.339,64
1.004,73
634,19
573,05
518,80
475,52
803,78
669,82
0,00

2.009,46
1.004,73

859,24
727,89
634,19
573,05
518,80
1.339,64
0,00

2.009,46
1.339,64
1.004,73

803,78
669,82
574,13
502,36
446,55
401,89

Observafocs e Clausulas
Clausula Particular
As dedara?6es efetuadas nesta proposta no campo: "Quesitos para aceita?ao do seguro / concessao de descontos? podem conduzir a reducao do custo
do prem.o de seguro. A qualquer tempo, se constatado que nao foram verdadeiras as declara?6es prestadas, o Segurado participant dos prejuizos
apheando a proporcionalidade no valor da indeniza5ao, calculada em fun<;ao do coeficiente obtido entre o premio pago e o premio devido conforme
os arttgos 765 e 766 do C6digo Civil Brasileiro. Em caso de dolo ou m* fe, o Segurado podeni perder direito k indeniza<?ao do seguro
Somente serao indenizados os bens com apresentapao de Nota Fiscal em nome do Segurado e/ou relacao de bens protocoladas pela Seguradora antes
do sinistro
Grupo- Edifica9des: Fica entendido e acordado que, independente do que constam nas Conduces Gerais e Especiais do presente seguro estarao
mcluidos nas garantias contratuais da cobertura b£sica (Incendio / Raio / Explosao / Implosao) somente os danos que venham a ocorrer ao IM6VEL PREDIO ou que deles venham ocasionar danos a outros bens do Segurado. Ratificam-se os dizeres das Condipoes Gerais e Especiais que nao foram
alteradas pela presente clausula particular.
Declaragao:

Em caso de danos a mercadorias e/ou materias-primas cobertas pelo presente seguro, faz-se necessario que o segurado possua controle de estoque
com notas fiscais de entrada e saida das mercadorias, sob pena de perda de indeniza9ao em caso de eventual sinistro. AI6m destes, a seguradora
desteprod^o011^05 d0CUment0S’ de aCOrd° com 0 que consta na cMusula 15 ' Documentos Necessarios em Caso de Sinistro, do Manual do Segurado

IMPORTANTE:
Em se tratando de 6rgao Publico, a 0013930 e/ou proposta nao poderao ser efetivadas, sob pena de tomar suas conduces nulas e sem efeilo para fins
de cobertura securitaria. Contate sua sucursal para obter maiores detalhes de como poderci efetivar este seguro.
Somente serao indenizados os bens com apresenta9ao de Nota Fiscal em nome do Segurado e/ou rela9ao de bens protocoladas pela Seguradora antes
do sinistro
SAC (Servi9o de Atendimento ao Cliente)
0800 775 4545
0800 775 5045: Deficiente auditivo ou de fala
24 boras, sete dias da semana.
Ouvidoria
0800 775 1079
0800 962 7373: Deficiente auditivo ou de fala
De segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h as 18:00h (exceto feriados) ou pelo site: www.mapfrc.com.br/ouvidoria
A Ouvidoria podera ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores e para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos nao atendidos
pelos canais de atendimento habituais.
Banco de Maior Relacionamento: 000 - Nao Informado
lnstitui9ao Financcira ondc o Segurado realiza a maior parte das suas transacoes bancarias.
Cod. Corretor: 64749
Cod. Susep: 00000100665827
Cod. Sucursal: 80
Corretor: INTEGRITY CORRETORA DE SEGUROS
Telefone: 47 33974488

Endere^o: REGENTE FEIJO, 251 APTO 1301
Cidade: BLUMENAU
UF:
Operador:
DATA/HORA DA IMPRESSAO:' 18/06/2020 00:06:32

CEP: 89035-410
CD25 DEOAGOOFT20,2

HDI

HDI PROTECAO EMPRESARIAL
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Segurado: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SC
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Informapoes de Cobranya
End. Cobranpa:
Bairro:
CEP:
Data de Nasc.:
Natureza / Nro.Doc.:

Compl:
Cidade:
Celular: (47) 99196-7676
CPF/CNPJ: 83.901.983/0001-64
Organ Expedidor:

UF:
Fone: (47)9196-7676
Email: integritycorretoradeseguros@gmail
Data Expedipao:

Informacoes Gerais do Orpamento
Vigencia: 01/07/2020 ate 01/07/2021
Periodo: 365 dias
Tipo de Calculo:
Anual
Filial: BLUMENAU
Ramo: COMPREENSIVO EMPRESARIAL
Orpamento: 07759429
Produto: HDI PROTECAO
Cod. Produto: 423
Cod. da Versao:
20200606
I)ata do Calculo: 09/06/2020 - Esta cotapao tem validade de 15 dias.
•nforme SUSEP: O registro deste piano na SUSEP nao implica, por parte da Autarquia, incentive on
recomendapao a sua comercializapao.
Informacoes de Corretores
Corretor: INTEGRITY CORRETORA DE SEGUROS
Cod SUSEP: 00000100665827

Cod. Interno: 500024737
Participapao:

LOCAL EM RISCO -1

100,00%
0/2000/-47000/M

Enderepo: AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS
Contato para Inspepao do Risco:
Risco em Shopping: Nao

Nro:
CEP: 88015-710
UF: SC
Fone:

^TALHES DO LOCAL
Ocupapao: 197088 - ESCRITORIOS - SOBRADO, TERREO E 10. PAVIMENTO
Construpao: ALVENARIA
Tipo de verba contratada:

Predio e Conteudo

Cia de Renovapao:

MAPFRE VERA

Numero da apolice anterior: 1411000002918

Valor em risco D. Materiais: R$ 15.000.000,00

Classe da Ocupapao do
Local:

Classe Danos Eletricos:

1

1

COBERTURAS CONTRATADAS
Coberturas
Incendio/Raio/Explosao/Queda de Aeronave
Anuncios Luminosos.
Danos Eletricos
Perda ou Pagto. de Aluguel a Terceiros
Quebra de Vidros
Recomposicao de Documentos
TDI Seguros - CNPJ 29.980.158/0001-57

L.M.I (R$)

Premios (R$)

13.500.000,00
21.600,00
50.000,00
100.000,00
21.330,00
10.000,00

1.818,96
114,07
79,74
15,82
202,76
7,07

Process© SUSEP nro.:

Periodo indenitario

06 MESES

15414.000533/2005-10
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Orpamento: 07759429
Visto

Segurado: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SC
COBERTURAS CONTRATADAS
Coberturas
Responsabilidade Civil Operacoes
Vendaval/Fumaca C/ Impacto de Veiculos
Assistencia 24 boras
Clausula Especifica de Valor de Novo
PRfMIO LiQUlDO DO LOCAL - RS
It...

i

1 n

ti

•i'.'i.M. '-i

'

"

i i'i i

'

L.M.T (R$)

Premios (R$)

54.000,00

31,24
115,86
22,80

100.000,00

Penodo indenitario

240,83
j:

CUSTO - RS

0,00

I.O.F.

0,00%

PARTICIPACAO OBRIGATORIA
Coberturas
^jacendio/Raio/Explosao/Queda de
^eronave
Anuncios Luminosos
Danos Eletricos
Perda ou Pagto. de Aluguel a Terceiros
Quebra de Vidros
Recomposicao de Documentos
Responsabilidade Civil Operacoes
Vendaval/Fumaca C/ Impacto de Veiculos

Franquias Obrigatorias
10.00% sobre os prejuizos indenizaveis com minimo de R$ 800,00
para Queda de Raio
10.00% sobre os prejuizos indenizaveis com minimo de R$ 380,00
10.00% sobre os prejuizos indenizaveis com minimo de R$ 1.000,00
Sem Franquia
10.00% sobre os prejuizos indenizaveis com minimo de R$ 500,00
Sem Franquia
20.00% sobre os prejuizos indenizaveis com minimo de R$ 1.000,00
10% prej. indeniz min. 1500,00 p/ Indust/Post Serv e 1000,00
p/Com/Ser

Assistencia 24 boras
BENEFICIOS
Beneficios 24 boras .
^JESCONTOS DO LOCAL
renova9ao 05 anos.
30,00%
Desconto de Experiencia:
"Declare que estou renovando a Apolice n° 1411000002918 da Seguradora MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A e que possuo este seguro ha 05 ano (s) sem interrup?6es. Estou ciente que de acordo
com a Clausula Perda de Direitos das Condi^oes Gerais, quaisquer Declara?oes Inexatas ou omissao de
circunstancias que possam influenciar na aceita^ao da proposta ou no valor do premio, ficara
prejudicado o direito a indeniza^ao."
FATORES DE PROTECAO
Por Prote^ao de Risco:
Extintores - Incendio
Hidrantes - Incendio
OBSERVANCES
A Seguradora se reserva o direito de realizar as diligencias que entender necessarias para melhor analise
do local segurado, sejam estas durante a analise da Proposta e/ou durante a vigencia da Apolice, devendo o
Segurado viabilizar tais medidas, bem como, disponibilizar quaisquer documentos e esclarecimentos que
4DI Seguros - CNPJ 29.980.158/0001-57

Process© SUSEP nro.:

15414.000533/2005-10

3/4

HDI PROTECAO EMPRESARIAL

HDI
S^iuTOs

O

73

Or¥amento: 07759429
..v
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OBSERVANCES
venham a ser solicitados.
Op95es de Pagamento (R$)
Carne

Debito

Plano

Cartao de
Credito

la no Ato

la a 30 dias

lx

2.649,15

2.649,15

2x

1.324,58

3x

V no Ato

la a 30 dias

2.649,15

2.649,15

2.728,63

1.324,58

1.324,58

1.324,58

1.384,45

883,05

883,05

883,05

883,05

936,56

4x

662,29

662,29

662,29

662,29

712,69

W

529,83

529,83

529,83

578,47

578,47

6x

441,53

441,53

441,53

489,03

489,03

7x

425,19

425,19

425,19

425,19

425,19

8x

377,40

377,40

377,40

377,40

377,40

9x

340,24

340,24

340,24

340,24

340,24

lOx

310,56

310,56

310,56

310,56

310,56

EDI Seguros - CNPJ 29.980.158/0001-57

Melhor Data

Processo SUSEP nro.:
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Or^amento: 07759429
Segurado: CONSELHO REGIONAL DE CONTABlEIDADE DE SC
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Para os devidos fins e efeitos, informamos que este orsamento somente tera validade de cobertura de
seguro apos efetiva^ao do mesmo como proposta.
- A aceitagao do seguro estara sujeita a analise do risco.
- O(s) Valor(es) em Risco declarado(s), bem como o(s) Limite(s) Maximo(s) de Indeniza^ao, sao de inteira
responsabilidade do Segurado, ficando a Seguradora Isenta de qualquer responsabilidade que possa advir de
avalia^oes incorretas.
- O registro deste piano na SUSEP nao implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendagao a sua
comercializa^ao.
- O segurado podera consultar a situagao cadastral do corretor no site www.susep.gov.br por meio do numero
de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
^pervi^o de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Exclusive para informa9oes institucionais, de produtos e reclama9oes.
0800 722 7149
0800 772 1825 - para deficientes auditivos
Ouvidoria Independente HDI
Canal de comunica9ao com a HDI Seguros S/A.
Para Informa96es sobre finalidade e forma de utiliza9ao acesse o site: www.hdi.com.br
0800 775 4035
0800 775 4036 - para deficientes auditivos
Horario de atendimento: segunda a sexta das 8h as 18h.

■f

BLUMENAU, 18 de Junho de 2020.

4DI Seguros - CNPJ 29.980.158/0001-57

Processo SUSEP nro.:

15414.000533/2005-10

PODER JUDICIARIO
JUST I v.A DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: HDI SEGUROS S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.980.158/0001-57
Certidao n°: 14081376/2020
Expedigao: 18/06/2020, as 10:56:22
Validade: 14/12/2020 -.180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

Certifica-se que HDI SEGUROS S.A. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o n° 29.980.158/0001-57, NAO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011..
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.
INFORMA£AO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalhistas. inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Duviclas e sugesLoes: end. :Ctsc . jus ..or

■;

im MINIST^RIO DA FAZENDA
Hp Secretaria da Receita Federal do Brasil
Smr', Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DM DA ATIVA DA UNIAO
Nome: HDI SEGUROS S.A.
CNPJ: 29.980.158/0001 -57
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:
1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determine sua
desconsideragao para fins'de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e
2. nao constam inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa. ■
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
. sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

,

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 16:00:46 do dia 20/05/2020 <hora e data de Brasflia>.
Valida ate 16/11/2020.
Codigo de controle da certidao: BE89.2A8C.C7AF.0FEF
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

*
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Imprimir

CAIXA

CAIXA ECOIM6M1CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

29.980.158/0001-57
Inscrigao:
Razao Social: hdi seguros sa
AV DAS NACOES UNIDAS
Enderego:

14261 CJ2101 BCJB2201B / B BROOKLIN PAULISTA/
SAO PAULO / SP / 04578-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situagao regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer
debitos referentes a contribuigdes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigagbes com o FGTS.
Validade:08/03/2020 a 05/07/2020
Certificagao Numero: 2020030803430246758414
Informagao obtida em 18/06/2020 10:59:25
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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3.
ST* ENC: DFD: CONTRATAgAO DE SEGURO PREDIAL PARA SEDE DO CRCSC
Cleber Dias - CRCSC <diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Qui. 18/06/2020 15:30

% 'T*; \ v.

Para: CPI - CRCSC <cpl@crcsc.org.br>; Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>; Hermelindo Soares - CRCSC
<coordenador.contabil@crcsc.org.br>; Jhonatan Costa - CRCSC <coordenador.licitacao@crcsc.org.br>

| 9 anexos (2 MB)
certidao. HDI TST.pdf; Certidao-HDI.pdf; Consults Regularidade do Empregador HDl.pdf; Cotagao CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SCHDl.pdf; Cotacao CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SC-LIBERTY.pdf; Cota<;ao CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SC-MAPFRE.pdf;
Email - seguro predial.pdf; DFD seguro predial.pdf; Plano Anual de Contratacao -PAC_2020.pdf;

Bom dia.
Autorizo abertura do processo mediante justificatiya da Srea demandante e parecer da Coordenagao do departamento de
Governanga e Conformidade. Para providencias. A disposigao.

CRCSC

Cieber Dias
Diretor Administrative e de Infraestrutura
+55 (48) 3027-7041
diretor.administrativo@crcsc.orQ.br | httD://www.crcsc,orQ.br

C9£DX)fl£C)0WALC£C0NUmUD8
aeSMRftOTMN*

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro • Floriandpolis - SC - CEP: 88015*710

De: Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>
Enviado: quinta-feira, 18 de junho de 2020 15:15
Para: Cleber Dias - CRCSC <diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Cc: Hermelindo Soares - CRCSC <coordenador.contabil@crcsc.org.br>
Assunto: ENC: DFD: CONTRATACAO DE SEGURO PREDIAL PARA SEDE DO CRCSC
Sr. Diretor
Considerando prevista respectiva contratagao nos Pianos de Trabalho e Anual de Contratagoes de 2020
(anexo), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade;
Considerando planejamento da contratagao adequada as necessidades efetivas para o atingimento dos objetivos da
Entidade;
Considerando realizagao de processo legal para a devida contratagao;
Considerando acompanhamento financeiro e orgamenterio; visando respeito aos principios da anualidade ou
periodicidade, legalidade e equiiibrio financeiro-orgamentario;
Com propdsito de agregar valor ao processo interno de contratagoes, apoiando assim a gestao do CRCSC.
Registramos ACOLHIMENTO da respectiva solicitagao no que se refere a motivagao, justificativa e disponibilidade
orgamenteria;
Ato continue, segue para analise e deliberagao desta Diretoria, encaminhando decisao para o Depto de
Infraestrutura com cbpia a esta Coordenagao de Governanga.
Valor m6dio proposto = R$ 3.599,05
Contabilidade (Junior), conhecimento e consideragoes.

https://outlook.office.com/mail/cpl@crcsc.org.br/inbox/id/AAQkADg1MjZjMWFhLTViYzktNDM4NS1hMDAxLTAOMDI3NWQwMzFjNgAQAPrgXdl2 ...
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Orfamento Intcial

Oescripo

Conta

Ajuttea

Orftmento Atwl

6.3.1.3.01.01.011

MATCWflJS B^RAHAHUT. DE ffiMS M6VES

2,000.00

0,00

2.000.00!

6.3.U.01.01.012

MATERyyS WRA hlAHUT.DE SENS W6VEIS

8.000,00

0.00

6.3.1^.02.01.008

SERV.OE U4PE2A, COI4SERV. E JARDIIAGEM

136.000,00

6.3.1.3.<0.01.009

► 8.3.1.3.02.01.024

O

-ar

-fnlormafdes Or^amenlarias'

SERV. OE SEGURAHCA PREDIAL E PREVEWTTVA

SgurosoTbehsmSves

70

2T

n

5
Reaervtdo

Empentudo

0,00

0,00]

8.000,00

2.957,00

2.9S7.00]

0.00

136.000,00

135.600.00

iMmoo

0,00

198000,00

95.423,98

135,800.00
B3.666^s|

""TTwoof

0,00

4.000.00

0,001

0.001

SaMo Or^&mento

X

LiquklBdo

ZOOO.OOj

iqo'ooT "
_

Pr^ #

0,00

0J
2.6S7.00 49^8

3,043,00

200.00 ]

49.190.58 36.17

88^09,42

102.578.021"

63.666,25 42,26

114.333,75

dcc:cc|

0,00

0,00

8.3.1.3.02.01.028

LOC. DE BEHS MOVES, UAOUWAS E EQ1JP.

130.000,00

20 000.00

150.000,00

119.074,63

119.074.63i

30.925.17

64.630,54 43,09

6.3.15.02.01.027

LOCA^AO DC 6EHS MOVES

111.500,00

0.00

111.500,00

72,621,95

72,82155)

38.678,051

44.926.86 4059

85369,46
66573,14

6.3.1-3.02.01.028

COHOOW'MQS__________________________

76.000,00

0,00

76.000,00

76,000,00

76.000,001

0,00

44.007,42 57,90

3199258

6.3.1.3.02.01.029

MAWHEWgAO E COMSERVA^AO BENS MtiVES

4,000.00

0,00

4000.00

953,50

953,50j

3.046,50]

953,50 23,64

6 3.1.3.0501.030

HAWTEW^AO E COMSERV. DOS BEHS MOVES

97 000,00

.8319.00

68681.00

16.174,20

16.17450]

'75506,80 i

6.40

3,04650
83.006,80

176 000,00

0.00

176 000,00

176.000,00

176.000.00

63.919.32 3852

112.080.68

____ jjjpm

.w

21500.00

21500,00

5.7397oof 26,69

15.78100

6 3155501.032

SERVAgOSOE EMEROtAEliTRCA___________

6.3.1.3.02,01,033

~SERV1gOS OE AGUA E E5GOTO_____________

□

Observaglo

0,00

______

5.67450

X

INVIOUWEl SEGURANCA 24 H0RAS LTD A E 0RCALI SERVIQOS DE SEGURANQA LTDA.
SERVIQO DE SEGURANCA PREDIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO
SERV. DE SEGURANCA PREDIAL E PREVENTIVA:
VALOR MENSAL = R$ 16.000,00
R$ 16.000,00 x 12 (JAN A DEZ/2020) = R$ 192.000,00
COBERTURA DE FERIADOS = R$ 3.000,00

*

I

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO ELETRONICO
VALOR MENSAL = R$ 250,00
250,00X12 = 3.000,00
TOTAL = 192.000,00 + 3.000,00 + 3.000,00 = R$ 198.000,00
SEGURO PARA 0 PREOIO SEDE E MACRODELEGACIAS DO CRCSOl
SEGUROS DE BENS IMOVEIS
I
VALOR ESTIMADO PARA 0 EXERClCIO DE 2020: R$ 4.000,00
J
VANTUTA PRESTAQAO DE SERVICES LTDA.
ALUGUELDE IMPRESSORAS.
LOC. DE BENS MClVEIS, MAQUINAS E EQUIP.

v

S

QK

]

X Cancelar j

Atenciosamente,
Martlnho Nunes Santana Neto
Coordenador de Govemanga e Conformidade

gj CRCSC
COMEBMO RUOWH DC CSNUKBOB

De&«>mocrAfl»u

Contador CRCSC 021513/0
+55 (48) 3027-7022
coordenador.QOvemanca@cfcsc.orQ.br
| hHp://www.crcsc.ora.br

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Floriandpolis - SC - CEP: 88015-710
T-5’

m
De: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
Enviado: quinta-feira, 18 de junho de 2020 11:10
Para: Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>
Assunto: DFD: CONTRATACAO DE SEGURO PREDIAL PARA SEDE DO CRCSC
Martinho bom dia,
Seguem documentos referentes ao protocolo 2020/000049.
Atenciosamente,
Pamela Quart Araujo Parizotto

gj CRCSC

Auxitiar Administrative
+55 (48) 3027-7003
licitacao1@crcsc.ora.br | http://www.crcsc.orQ.br

CONEUOMSIOIMLOeCOWUKOAM
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Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Floriandpolis • SC • CEP: 88015-710
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Florianopolis, 22 de junho de 2020.
De: Comissao Permanente de Licitagoes
Para: Diretoria de Administragao e Infraestrutura do CRCSC
Assunto: CONTRATAQAO DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DO CRCSC
Senhor Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC,
Conforme solicitagao do Departamento de Infraestrutura, analisada pelo
Coordenador de Governanga e Conformidade, e tendo em vista o valor da contratagao, e
todos os recursos que seriam dispendidos para execugao de um processo licitatorio, com
intuito de salvaguardar os recursos humanos e fmanceiros desta casa, sugerimos a
elaboragao de Processo Administrativo de DISPENSA DE LICITAQAO, nos termos do art.
24, inciso II da Lei 8.666/93, que estabelece ser dispensavel a licitagao para outros
servigos e compras, que nao sejam obras e servigos de engenharia, de valor ate 10% (dez
por cento) do previsto na alfnea “a”, inciso II do art. 23 da mesma lei, valor este
estabelecido em R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), para a aquisigao em
questao.
Cumpre observar a IN MPDG 05/2014, a qual dispoe sobre o procedimento
administrativo para a realizagao de pesquisa de pregos para a aquisigao de bens e
contratagao de servigos em geral.
O Setor solicitante encaminhou pesquisa de prego que se enquadra no inciso IV,
art. 2°, da IN MPDG 05/2014, atendendo, concomitantemente, o art. 3° da supracitada IN,
motivo pelo qual considera-se apta a referida pesquisa.
Cabe ressaltar, que os tres orgamentos foram solicitados, atraves de corretora de
seguros, utilizando-se apenas da pesquisa direta com fornecedor, visto que a contratagao
em questao e cotada de acordo com as especificagoes do patrimonio e com as coberturas
pre-determinadas pela Contratante.
Ainda, os orgamentos possuem as mesmas coberturas e seus valores sao
relativamente equivalentes, sendo que a Administragao optou por contratar a empresa que
apresentou o menor valor e a maior cobertura de incendio, a qual tambem possui
Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal.
Assim, solicitamos autorizagao para abertura de processo de DISPENSA DE
LICITAQAO, nos termos acima citados.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Flonanopolis/SC - C.P. 7<i - CEP 88015-710 - Fonu (48) 3027-7007 - E-mnii: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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CDNSEtMOBEGJOWL OtCWtAfiSJOAOC
DC SANTA CATAF0NA
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N° Promso

...

Visto

DESPACHO
Tendo em vista a analise do Coordenador de Governanga e Conformidade desta casa,
somado ao comunicado da Presidente da Comissao Permanente de Licitagoes, referente
a CONTRATAQAO DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DO CRCSC; AUTORIZO abertura
de Processo Administrative de DISPENSA DE LICITAQAO, nos termos do art. 24, inciso II
da Lei 8.666/93.
Florianopolis, 22fle junho de 2020.

CLEBEfft DIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - FlorianOpolis/SC- C.P. 76- CEP 88015*710 - Font (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br

(

PROCESSO ADMINISTRATIVO 54/2019 - DISPENSA DE LICITAQAO 33/2019
Certifico, para os devidos fins que se fizerem necessaries, que nesta data autuei o
presente Processo de Dispense de Licitagao n° 40/2020, conforme autorizagao do Diretor
de Administragao e Infraestrutura do CRCSC.
Florianopolis, 22 de junho de 2020.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Auxiliar Administrative do Setor de Compras/Licitagoes

f ■

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, J900 - Florianopolis/SC- C.P. 76-CEP 88015-710 - Fone (48) 5027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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N° Pro

Vlsto

Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Departamento de Contabilidade
PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 29/2020
Senhor Contador,
Favor realizar reserva orgamentaria para atender solicitagao do Departamento de
Infraestrutura, devidamente autorizada pela Diretoria de Administragao e Infraestrutura do
CRCSC e conforme objeto e mapa de pregos.

COMPARATIVO DE PREQOS
Objeto: CONTRA!AQAO DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DO CRCSC
PRESTADOR

VALOR TOTAL

HDI SEGUROS

R$ 2.649,15

MAPFRE

R$ 4.018,92

LIBERTY SEGUROS

R$ 4.129,08

classificaqAo
:..

2°
:.cS

3°

Vencedor: HDI SEGUROS

Florianopolis, 22 de junho de 2020.

______________i____________________________

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900- Plori«n<5pftlis/SC-C.P. 76-CEP 88015-710 - Fonc (4813027-7007 - E-mail: cp|@crcsc.org.br - wmv.crcsc.org.br
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Sistema de Controle'Orgament^rio
°
O

NOTA DE RESERVA ORQAMENTARIA
'S ''

Of}
:

22/06/2020

MIX) B ra :
N° Proe&ss .Co

<R ita

13:18

O

Visto .

-s

Numero da Reserva

Ano do Exercicio

Data da Reserva

Processo

361

2020

22/06/2020

PA40DL29/20

6.3.1.3.02.01.024

Projeto

Descrigao da Conta

Conta de Despesa

SEGUROS DE BENS IMOVEIS

SubProjeto

5008-MODERNIZAQAO E

Valor Total da Reserva

Historico da Reserva
DESPESA COM RENOVAQAO DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DO CRCSC.

R$ 2.649,15

#

Valor por Extenso
Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Move Reals e Quinze Centavos

Dotagao Atualizada

Reserves Acumuladas

Valor desta Reserva

R$ 4.000,00

R$ 0,00

R$ 2.649,15

Saldo Atual
R$ 1.350,85
A

, 22 de Junho de 2020

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Preslde/te do CRCSC

CLEBERDIAS
Diretor Adm e de limaestrutura do CRCSC

hermEli'ndo Junior scares

rf^ntador CfAsC 033374/0

i

^Qi'oraC^KciwftBUIMpE
tx.swThcauam•r**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 29/2020

Consideragoes:
Considerando a necessidade descrita, foi feita a Nota de Reserva Orgamentaria na conta
6.3.1.3.02.01.024 - SEGllfcO DE BENS IMOVEIS, N° 361 no valor de R$ 2.649,15,
podendo prosseguir o proc©sso de contra^igao.

y JO ■

ERMELInDC JUNfOR SOARES
\
Sefor ^ontabilidade
22/06/2020

Encaminhamento a Vice-Presidente de Administragao e Finangas:

11 pfhrfe

RAQUEL DE CfSSlA SOUZA^OUTO
Vice-presidente de\j\dhft7-ennangas
De acordo 22/06/2020

Av. Osvaldo Rodrigues Cahrsil, 1900- Florianopolis/SC-C.F. 76-CEP 88015-710- Fone (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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3CRCSC
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P0RTAR1A CRCSC M.* 020r OC 09 DB JANEIRO 0E 2020*
EjUMtc* o« IntoQMim da ComltaAo da
Uctta^Oa# do CRCSC para o ano do 2020.
A PRESIDENTS DO CON8CLHO REGIONAL DE CONTABUJOADE OE
SANTA CATARINA, no mo do «ua« atribuioflaa laoalt a raglmontNa,
RESOLVE;
Art* 1* Oadlonar oa ampragadoa Pamtla Ouart AraOJo Parttotto, maotcua
307, Jhonttin Albtrto Cotta, matrfoula 264 a irtnt Boaooa dot
matHoUt 60, lot a
PfHidtocla da pNmatna, para OOmpora ComNaAo da UoltagOaa do CRCSC,
Art 2* Na ausinda da PreNdanta da ComiMio, Jhonilan Albarto Coata*
maWcuia 264. aaaumlrt at fdnpftaa da Praaldanta da Comtofto da Uottaplo.
Ait 3* Dtalgnar oa flindonArloi Eduardo Samoa OlvatrA matrfcula 262 a
Uandro Ptnhatro, matrroula 236. oomo auplantaa.
Ait 4*0* trabalho* raaKzadoa am aaaiAo aarto aaoratarladoa por umdoa
mamtroa da ComNOo, daNgnado palo PraNdanta.
Ait 0* Compata A ComlsUo a habiMtapio praUmlnar, a Inaortpfto am
rapiitro cadaatrN, a iua altaraplo oo eanoalamaoto^ o pfooaaiamcnto ajutoamanto daa
propoatat.
Ait 6* Bats portaiia antra am vigor a pardr daata data, taodo vlgAoda *46
31 da dazambro da 2020, podartdo aer aliarada on ravogada a quaFomr tampo, pat*
Praaldanla do CRCSC, oonfomna oonmllnoia admlnfatrattva,
Ait T° Pleam ravogadaa aa Portadta qua tratam do atinnto da forma
eontrtda.
D6-«a oHoeta aoa imaracaadoa a onmpra^aa.
3blaJ^faMa|
Contfldora Rdbla
araMagalhSaa
Prupldanta

m OtyiiM *e*w CUAMWO

P mMOWMC

teMnw. (4* W99f^soo fik

Merkow
crtieOotsacrgJV - wn/pacor^tt

W0t«^10

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - FlnrianOpolis/SC -C.P. 70- CEP 88015-710 - Pone (48) 3027-7007 - E-mail: cpl6rcrc.sc.org.br - wwss.crcsc.org.br

t.'

r
:

•i
V

CRCSC

•v?
i-

aiCTiCS€

i

i

S;

i

'M

;.:'5

i

. ... , •:’S. . .

""II
•:::

lilllllipllilitll*
‘ *............................... ........ •

iSi#®!

k”:

: d:PRE^DENTE ^ CONSECHO REGtONAL OE Cdt^A^KUOiUDE 0^ '
SAfTTA CATARINA nousodeGuasatribuip^tegalseresimcntais.
r:-.

(^skJcrandoodispcstoTOanigoMdaLeiSeee/Meoa^^^

Vx

/,:■■,<'-r^ry-iir.-,<,:: rwv^vti ;>4.*i:r:>:-»^:\r: :iA«iisaiSji<>a1j;o:.»r:..-:i

i:?-,
Consklorandoanacessxladodop^ntearprocedrmcntosofirarfimltase

;t:

IS

MSW^i

•if •’

!4

'

', r

••

•

•

*•'*..,

,,? ,,...

..

^.. .. ?1*. ." •

•»..«.*»'

•* •’ • «• •- X. t, *, ». . .P,*>. » .*.

..S*t4 ./»••

.-*..tp-»

iH
mm

!
;
)

’

,

t QuaSquerVaJof

-/•:IhfmestivSu'na■-r:: •

OuaiquerVaJorf;

;:■

CRCSC?

YXMi

il-: :'.I'.4:':'-L

:<!;.;.;.;.;.r-:'1::-::^::'
:•••>•: k

•; • •

f-v;

:::.::.::::'W

:.:::'“-':i-:;::t+ :'■*:•'*•.«

"'SiKSSshSiWBfi
;:f

mK &:
li

:*;

• Av. OsvHldo Rodrigues Cahral, J900 — Florian<jpolis/SC - C.P. 76 — CEP 880IS-710 - Fone (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br ” \v>vw.cresc.org.br

i

•

'’'jit

E
OWSOHo'HEGitWAL KOwiaMMX

1

i

!
..... ••*•••! •:

v.-

WreSorde^

i:

’

: ocmr^Ja bcas o
' ......... :.

S

art. 2A Ca Ld 8S6&93)

i

::... ;•. WMmmi

^jS.

:

:i

a

?!

""

£j
•Hi!

wmmmm i

in

' tnfraBBtrotursi

.:

Presltfcmedo
^
...

a’i
t_______ r>:--y. ::•»•;/A: :v.................

CRCSC

1 ............................;•

>v::

>;6ed(Jir:.recu»so«':,

k£\ i-:

ki:

y\:

Presttertodo

\ i<5uaJ<prvator^;i

: ::

>:

Presicfentodo

; IQuakjuor valof V
!

:

t.<:

a

;•

"

^

i:

k

?i!-

amitarfieaacaes':

ArfmMtetracao©

n

^mm

^Ratificsrodispetsatfo

:

• VtoifJiBaitfemBtfo r"

Pr^dentedo
CRCSC

:crcsc :

" ;i

.i

'mmm

\

Lmmsmm. ; mmmm i

;
L.
Hnancss
.,wi!pt»t?(E%f;:'':! :EDireaif'ltelinjeionaie

iJy ........ .......................
P-

;l ¥m§BS&8*

WSiigl*:^
\
f* . . . t

». ..

^

„ .

' . A**.*' ’. ! I

: po RS i17.6<K)100 ^

Iriftaestrutura'
Vioo-pre$i<teflte co

cwnoPrirffesJonat
:I.......l.r:i-t:''1:
vCorrtrolalntorno^
;
'-':-;--:i>.-,-:r, '■ .•. ,

\ RS1,mOOO.(H)

t

i RSI.430.000,00:
r»mm.
:

i

m^V: • VM'iV?''; >'<'7/1 r-: .•<

AdmDde:r
R$ 17.600,0) Si!

ty-

>Qwilu»rwfer .
•i.

*r:»
.*r .-.'r.*i

fV::0^^deV::'::V1
MministratSoo

otmt^tRstr^cdonal e
deRelocWnonto
corribj

PreskJemado

FE'crtcs®;::

- ' Admtnfe&Bgioe'

PresldentBdo

- yte^presWento de

rci»^

- h:;..

Admintetroffloo
- ■ Financas- ^
,:.;^;,,yvr--

-u-.vrr.-: r.v f , .vr

m'rr: S i**'**»».'

i:;
i;.1

::'

^R$17^6o!p6l-

F Row^o Controtiat

Vto^residonteda

Pmskleatedo
CRCSC ■

r:5*

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

fr‘\

r.x-i.

m

-<?■ •

.ir

m’I:

Av. OsvHldy Rodrigues Cahral, 1900- FloriunOpolis/SC- C.P. 76-CEP 88015-710 - Fone (48) .Hi27-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br

)

mom

aNSOHD QEG«MAL KCOKnSLXMDC
' ' •'DeSMffACAIAIW*- .............

!

':-£i

: r::.
L-:

-r-H

i

. 0*m «8

;sassa«i
Magaai) i
■I

:'

rv;
“t!?

•

:

I^PS
Autocar as Nosaa da

#

. .

ft»8tofi^klorKil;e: ::

I

icbm^PrefiMienai^i.
VteeijmsfeJentecto- i

PrcsUentBdo
CRCSC ■

.immm \ I.:jsasEi^
i|>
P
H

:^‘:-

"x

Qu^uc valor.

Admtnfstrafdoo
tnfreestinjt^ '
, metor.de P

.!:
^ Dtoor Ins&uctona) o
<Jo Rstacioremcftto"
;i ^oProfissional.,
;

’gagas:

“ .^ESquarwtof-

.

• TiTTnFini
“
* TOJttD

l!
n

;i :%

ContAbjt-Pinanccfe

P
k

i

S!:

GRC^iKrear^
y-: : FAdmlrUsIra^oe :
;:!■

: nm^MBSSm
L

..~mmr

.1:1

;

k';:

....Direter da ■

i;

;&&&&&£ i
tnfraesmjtura

■O^troUludonaJo !

i'-;:

~

!

k
I i^SEBasSP'
: i.;SS2Si85si -

ri.p

DcmonstrocCes

InSSSialoda

Ji

W

; ;fAd,ovaro‘tWha(fe,;

l O^etorda
A^nWs&acSo©
IhlrewsSutufa1

.:•: i

OudoucfA^aSor,

•:■

C<ml4S>9-F«ancetro'

:!
I

;

Admtnfetrocaoo: i ■'doRalaeJonomei^i

..J:

:.;:i»e!ar'de;:...
Atfn^rw^oe ; j
Infra^tnituro
■

Atestadb doCcpacidada

r^ji

amm

p

:

i
I

i

Cbntdbd<fIndneiro ^

vator-llmitepor ’
suoddb "

•■'”.”7................... '"t"1'''

P

RelaeionafTwnteebm:
.. *. .

#

1

^SSKP'1!
-SmSmm. f: Cw^MKFInajtb^ro,"
i
;

: ^•.O^paat^wio^. ■

;;
cr^amentirtocnSro

inst'^udonal otfe |ii
Retadenamento cmn 1
;l

^cftStroKSofSISr

!

i

xx/

fc;i

:•!:;
^^QB«^rfbKm» C«ic* t»oci'Pc«i^:ft5dn^o^^'--C£^

1m

!

rl!

■ :i.!MiaQMaeH^

'

•:;.:

PI

P,

Av. Osvalclo Rodrigues Cahral, 1900- FlorianOpolis/SC -C.P. 76-CEP 88015-710 - Tone (48) 3027-7007 - E-mail: col@crcsc.org.hr - www.crcsc.org.br

CRCSC

coNsamisGnuiocooNMaubMC
KSAMTAOIAWM

3CRCSC
nil — 1111 mmitiih

ri «— m nil~*

Art 4° O preaktente, Vloa-presldente ou fuodonirio nfio poda aprovar as
despesas emtUdaa etn aeu nome. *
na

Art. 5° Etta portorie
#

da sua asainatura.

Art6°Rcaravofla<l a PortartqfCRCSC n|» 073, tie 19dejunhod«2019.
i.
4 ♦

\n

#

Av. Osvaldu Rodrigues Cabral, J900- h'lorianopolis/SC- C.P. 76-CEP 88015-710- Font (48) 3027-7007 - E-mail: CDl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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Dispensa de licitaqao/lnexigibilidade - Baixo valor
SERVigO
PRESTAgAO DE SERVigO SEM DISPONIBILIZAgAO DE MAO DE OBRA
OBS:ELABORADO DE ACORDO COM O MODELO DE CONTRATO DA AGU (PREGAOCONTRATO ■ servicos)

MODELO
TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVigOS N°..... ENTRE O CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA E A EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, com sede no Avenida
Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro, na cidade de Florianopolis/SC, inscrito(a) no CNPJ
sob o n° 83.901.983/0001-64 neste ato representado(a) pelo seu Diretor Sr. CLEBER DIAS,
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o

doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)

n°

., sediado(a) na .....................

em

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
Identidade n°

expedida pela (o)

que consta no Process© n°

............ doravante designada
portador(a) da Carteira de

e CPF n° .................. , tendo em vista o
e em observancia as disposiqoes da Lei n° 8.666,

de 21 dejunho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 dejulho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990
- Codigo de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da dispensa de licitagao n° 37/2020, mediante as clausulas e condigoes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1.

O objeto do presente instrumento e a contratagao de servigos de SEGURO PREDIAL

DA SEDE DO CRCSC, que serao prestados nas condigoes estabelecidas:

/fw*>
i k<Mj;

N°Proc4^3 S?
O

1.1.1

0 Segurado participara de parte dps^xejpjzos indenizaveis advindos de cada sinistro,

em percentual ou valor, conforme especificado na Apolice/Certificado, para cada cobertura
contratada. A franquia / participagao da cobertura basica sera aplicada em Queda de Raio.
1.1.2

Coberturas Basicas de acordo com a tabela abaixo:

COBERTURAS CONTRATADAS
Coberturas
Incendio/Raio/Explosao/Queda de Aeronave
Ammcios Luminosos
Danes Eletricos
Perda ou Pagto. de Aluguel a Terceiros
Quebra de Vidros
Recomposicao de Documentos

L.MJ (R$)

Premies (R$)

13.500.000,00
21.600,00
50.000,00
100.000.00
21.330,00
10.000,00

1.818,96
114,07
79,74

Periodo iiideuitario

.15,82

06 MESES

202,76
7,07

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1.

O prazo de vigencia deste Termo de Contrato e de 12 meses contados da assinatura

do contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREgO
3.1.

O valor total da contratagao e de R$ 2.649,15 (dois mil seiscentos e quarenta e nove

reals e quinze centavos).
3.2.

No valor acima estao inclutdas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas

decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessaries ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.

CLAUSULA QUARTA - DOTAgAO ORgAMENTARIA

4.1.

As despesas decorrentes desta

contratagao estao programadas em dotagao

orgamentaria propria, prevista no orgamento do CRCSC para o exercicio de 2020, na
classificagao abaixo:
Conta: 6.3.1.3.02.01.024

5.
5.1.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis,

contados da data da apresentagao da No.ta Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei
n° 8.666, de 1993.

Visto

5.2..

A apresentaqao da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no.prazo de 2 (dois) dias,

contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagao a que aquela
se referir.
5.3.

O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor

competente, condicionado este ato a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagao aos servigos efetivamente prestados e aos materiais empregados.
5.4.

Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes

a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como por
exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplencia,
o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao
da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
5.5.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera

providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a criterio da contratante.
5.6.

Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a

contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal
quanto a inadimplencia da contratada, bem como quanto a existencia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus creditos.
5.7.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a

rescisao contratual nos autos do processo administrative correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
5.8.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,

ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao
junto ao SICAF.

5.9.

Somente por motive de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico

de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante, nao sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no
SICAF.
5.10.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao

aplicavel.
5.11.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a retengao

tributaria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o

Visto

o

I iftfl '

pagamento ficara condicionado a apresentaqao de comprovagao, por meio de documentors

oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei ^
Complementar.
5.12.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, e calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = (6/100)
365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAQOES

6.1

O presente contrato nao sofrera reajuste pelo prazo de 12 (doze) meses contatados

da data da assinatura, a excegao das situagoes previstas no art. 65, I, d da lei 8.666/93.
6.1.

Em caso de prorrogagao da vigencia do presente ihstrumento contratual podera ser

aplicado o INPC, para corregao do valor, ou outro que venha substitui-lo.
6.2.

A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os

acresdmos ou supressoes que se fizerem necessaries, ate o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.3.

As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.

CLAUSULA SETIMA - EXECU^AO DOS SERVINGS E SEU RECEBIMENTO

7.1.

A execugao dos servigos sera iniciada a partir da data de assinatura do contrato.

7.2.

Os servigos serao recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a)

responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior
verificagao de sua conformidade com as especificagoes constantes na proposta.

N° Proi

Visto

O

7.3.

Os servigos poderao ser rejeitados,.np ;todo pu em parte, quando em desacordo com

as especificagoes constantes na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substitufdos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagao de
penalidades.
7.4.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do

recebimento provisorio, apos a verificagao da qualidade e quantidade do servigo executado e
materials empregados, com a consequente aceitagao mediante termo circunstanciado.
7.4.1.

Na hipotese de a verificagao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida

dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitive
no dia do esgotamento do prazo.
7.5.

O recebimento provisorio ou definitive do objeto nao exclui a responsabilidade da

Contratada pelos prejufzos resultantes da incorreta execugao do contrato.

8.

CLAUSULA OITAVA- FISCALIZAgAO

8.1.>

Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorrencias relacionadas com a execugao e determinando o que for necessario a regularizagao
de falhas ou defeitos observados.
8.2.

A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigoes tecnicas ou vlcios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.3.

O representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorrencias

relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providencias cabiveis.

9.

CLAUSULA NONA - OBRIGAgOES DA CONTRATANTE

9.1.

Sao obrigagoes da Contratante:

9.1.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialmente

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem

9>
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como o nome dos empregados eventualmente enyolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providencias cabiveis;

9.3.

Notificar a Contratada por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeiqoes no curso

da execuqao dos serviqos, fixando prazo para a sua correqao;

9.4.

Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso

de comprovada necessidade de serviqo, formalmente justificada pela autoridade do orgao
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagao trabalhista;

9.5.

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, no prazo e condigoes

estabelecidas neste contrato;

9.6.

Efetuar as retengoes tributarias de acordo com a legislagao.

10.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA

101.

Executar os servigos conforme especificagoes constantes na proposta, com a alocagao

dos empregados necessaries ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, alem de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensdios necessaries, na qualidade e
quantidade especificadas em sua proposta;
10.2.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SAN^OES ADMINISTRATIVAS
11.1.

Comete infragao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em decorrencia da
contratagao; ensejar o retardamento da execugao do objeto; fraudar na execugao do contrato;
comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou nao mantiyer a proposta;
11.2.

A Contratada que cometer qualquer das infragoes acima discriminadas ficara sujeita,

sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
11.2.1. Advertencia por faltas |eves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;
11.2.2. Multa moratoria de ate 0,2% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, ate o limite de 15 dias;
11.2.2.1.As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.
11.2.2. Multa compensatoria de ate 25% sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto;

VisCo
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11.2.2.1.Em caso de inexecuqao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obriga^ao inadimplida;
11.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administraqao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
ate dois anos;
11.2.4. Declaraqao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqao Publica,
enquanto perdurarem os motives determinantes da puniqao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apos decorrido
o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;
11.3.

A aplicagao de multa nao impede que a Administragao rescinda unilateralmente o

Contrato e aplique as outras sangoes cabiveis.
11.4.

A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente

convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, equivale a inexecugao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
11.5.

A aplicagao de qualquer penalidade nao exclui a aplicagao da multa.

11.6.

A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em process©

administrative que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
11.7.

A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.
11.8.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores

a serem pages, ou recolhidos em favor da Uniao, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos
na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.
11.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade
competente.
11.9.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.10. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

O. n° Pr,
O

Visto

tOi

2 O

12.1.

O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no a® £ N° Pr
'

'A.-,;;

'

'I

78 da Lei n° 8.666( de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejirizo das sangoes aplicaveis.
12.2.

E admissivel a fusao, cisao oil incorporagao da contratada com/em outra pessoa

jundica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurldica todos os requisites de
habilitagao exigidos para a contratagao; sejam mantidas as demais clausulas e condigoes do
contrato; nao haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.
12.3.

Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a

CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.
12.4.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.5.

O termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicative dos seguintes aspectos,

conforme o caso:
12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizagoes e multas.

13.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDA^OES

13.1.

E vedado a CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;
13.1.2. Interromper a execugao contratual sob alegagao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLICA^AO

14.1.

Em virtude dos principios da economicidade e eficiencia, a publicidade sera feia por

meio do Portal Transparencia.

15.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1.

Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes

contidas na Lei n° 8.666, de 1993, Codigo de Defesa do Consumidor e normas e principios
gerais dos contratos.

16.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO

vT

g;

16.1.

0 Foro para solucionar os litigios que. decorrerem da execugao

O
2
uoto
s
deste Termo devS

Contrato sera o da cidade de Florianopolis.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Florianopolis, de julho de 2020

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

FIs.

Q N° Proctes^b &
Visto
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Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Depto. Juridico CRCSC
PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 29/2020
Assunto: Parecer Juridico.
Senhor Assessor JundicO,
Encaminhamos o Processo Administrativo 40/2020, tipo Dispensa de Licitagao N° 29/2020,
que tem por objeto a CONTRA!AQAO DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DO CRCSC, a
fim de que seja emitido o competente parecer sobre o referido processo, nos termos do
art. 24, inciso II, da Lei 8666/93.
Florianopolis, 22 de junho de 2020.
Atenciosamente,

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av, Osvaklo Rodrigues Cabral, 3900 - Rorianupnhs/SC - C.P. 7<»-C£P 88015-710 - Pone (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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Florianopolis, 29 de junho de 2020
De: Depto. Juridico CRCSC
Para: Comissao Permanente de Licita9ao

REF.: Parecer Processo Licitatorio N°. 40/2020
Dispensa de Licitagao N° 29/2020

Este Departamento Juridico foi solicitado a emitir parecer
relativo ao processo em epigrafe, cujo objeto e a “CONTRATAQAO DE SEGURO
PREDIAL DA SEDE DO CRCSC”.
Importante salientar que o exame dos autos processuais se
restringe aos seus aspectos juridico-formais, excluidos, portanto, aqueles de natureza tecnica
e aqueles relatives a fmalidade do ato (correspondencia entre a pretensao da Administra^ao
e o interesse publico primario ou secundario). A premissa pressuposta aqui e a de que o a
autoridade competente age em adequa^ao as necessidades da Administrate e as atribui^oes
conferidas legalmente a este ente autarquico. Ou seja, cabe a este departamento consultivo
opinar EXCLUSIVAMENTE sobre a forma de contratagao a ser utilizada pela
Administrate. Foge ao escopo deste parecer questoes relativas a fmalidade do ato
administrativo, em favor do qual ha presunto de legitimidade/legalidade.
No que tange a forma, a contrata^ao pode ser realizada por
dispensa da licitato, uma vez que o valor do servi$o contratado e inferior aos limites
estabelecidos no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, permitindo sua escolha pautada nos
principios da economicidade e celeridade.
Quanto a minuta do instrumento de contrato, apesar de
facultativa no caso em apre?© (Lei 8.666/1993, art. 62, caput), a sua redagao contempla os
requisitos expostos nos incisos do art. 55 da Lei 8.666/1993, alem de nao apresentar vicio
que possa turbar a validade do negocio. Salienta-se, no entanto, que os valores das multas
aplicaveis no caso de inexecuto total ou parcial do objeto deveriam ser previamente
determinaveis por ambas as partes do negocio juridico. Nesse sentido, recomenda-se que os
percentuais aplicaveis sejam exatos (exemplo: “multa moratoria de 0,2% por dia de atraso”
ou“ multa compensatoria de 25% sobre o valor total do contrato”), e nao variaveis (exemplo:
“multa moratoria de ate 0,2% por dia de atraso” ou “multa compensatoria de ate 25% sobre
o valor total do contrato”).
Enfim, ratifica-se, no que couber, os argumentos utilizados no

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral. 1900 -Centro- Florian6polis/SC-CEP:88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
crcsc@crcsc.org.br- www.crcsc.org.br

4

* CRC

a

CONSELHO REGIONAL DECONT^tUDADE
E>£ SANTA CATARINA

documento de solicita^ao de abertura deste processo, elaborado pela Presidente da Comissao
Permanente de Licita^ao desta Casa, de modo a evitar tautologia.
Do exposto, com as considera^Ses/retifica^oes formuladas
neste parecer, o processo em analise e de ser aprovado pelo Departamento Juridico.
E o parecer^"2

Ji

ardoso de Mello
Advogado
OAB/SC 38.535
•n
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 29/2020
ATO DE DISPENSA DE LICITAgAO E ADJUDICAQAO
Objeto: CONTRATAgAO DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DO CRCSC
Prego total: R$: 2.649,15
Fundamentagao: art. 24, inciso II.
Conforme consta o parecer juridico, o caput do art. 62 da Lei n° 8.666/93 institui que o
instrumento do contrato e obrigatorio nos casos de concorrencia e de tomada de pregos,
bem como nas dispenses e inexigibilidades cujos pregos estejam compreendidos nos
limites destas duas modalidades de licitagao, e facultative nos demais em que a
Administragao puder substitui-lo por outros instrumentos habeis, tais como carta contrato,
nota de empenho de despesa, autorizagao de compraou ordem de execugaode servigo.
Importante destacar tambem o § 3° inciso I do art. 62 que institui:
Art. 62. O instrumento de contrato e obrigatorio nos
casos de concorrencia e de tomada de pregos, bem
como nas dispenses e inexigibilidades cujos pregos
estejam compreendidos nos limites destas duas
modalidades de licitagao, e facultative nos demais em
que a Administragao puder substitui-lo por outros
instrumentos habeis, tais como carta-contrato, nota de
em penho de despesa, autorizagao de com pra ou ordem
de execugao de servigo.

(...)
§ 3° Aplica-seodisposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei
e demais normas gerais, no que couber: I - aos contratos
de seguro, de financiamento, de locagaoem queo Poder
Publico seja locatario, e aos demais cujo conteudo seja
regido, predominantemente, por norma de direito
privado;

For tratar-se de uma dispensa que nao se enquadra nos limites dos valores
estabelecidos no caput do art. 62 da Lei n° 8.666/93 e nao ultrapassa o valor previsto no
art. 24 inciso II da mesma lei, alem de apresentar caractensticas proprias
predominantemente regidas por normas do direito privado e no caso em tela pela
DECRETO 60.459, DE 13 DEMARQODE1967, oTermode contrato sera substituido pela
Apolice.
Conforme autorizagao para abertura do process© do Sr. Diretor de Administragao
e Infraestrutura do CRCSC e de conformidade com o Parecer Juridico, a comissao
permanente de licitagao conclui que a contratagao dos servigos possui fundamentagao
legal, assim, fica DISPENSADA A LICITAQAO E ADJUDICADOo objeto do presente
certamepara aempresa, HDI SEGUROS-CNPJ: 2.980.158/0001-57.
Criterios de Publicidade do Ato:
Publicagao ratificagao (DOU): Desobrigado conforme Art. 26 da Lei 8666/93.

Av. OsvaIdo Rodrigues Cabral, 1900 — l-loriaii6polis/SC — C.P. 76 ~ CEP 88015-7 10 — Kone (48) 5027-7007— E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.hr
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Visto

Publicagao do contrato (DOU): Mirando o principio da economicidade, observados os
custos de contratagao do objeto e publicagao no DOU, a publicagao esta dispensada
(conformeacordao 1336/2006, plenario, relator ministro Ubiratan Aguiar, DOU 07/08/06).
Publicagao site institucional: Conformeart. 16 da lei 8666/93.
Submeto a autoridade superior para ratificagao e devida publicidade.

Florianopolis, 29 de junho de 2020.

PAMELA QUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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Visto

AC6RDAO N° 1336/2006 -TCU-PLENARIO
1. Processo n.° TC - 019.967/2005-4.
2. Grupo II - Classe: VII - Representagao.
3. Interessada: Secretaria de Material, Patrimonio e Comunicagao Administrativa SEMAT/TCU
4. 6rgao: Tribunal de Contas da Uniao
5. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar.
5.1. Revisor: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministerio Publico: nao atuou.
7. Unidade Tecnica: Conjur.
8. Advogado constituido nos autos: nao consta.
9. Acordao:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representagao da Secretaria de
Material, Patrimonio e Comunicagao Administrativa do TCU- SEMAT, contestando
orientagao da Secretaria de Controle Interne doTCU -SECOl.Secoi Comunican0 6/2005,
no sentido de que “a eficacia dos atos de dispensa ou inexigibilidade de licitagao a que se
refere o art. 26 da Lei n° 8.666/93 (art. 24, incises Hi a XXIV e art. 25 da Lei n. 8.666/93),
independentemente do valor do objeto, esta condicionada a sua publicagao na Imprensa
oficiaL.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Uniao, reunidos em Sessao
Plenaria, em:
9.1. com fundamento no art. 237, inciso VI, conhecer da presente representagao,
para, no merito, considera-la procedente;
9.2. determinar a Secretaria de Controle Interno do TCU que reformule o “SECOI
Comunica n° 06/2005”, dando-lhe a seguinte redagao: “a eficacia dos atos de dispensa e
inexigibilidade de licitagao a que se refere o art. 26 da Lei 8.666/93 (art. 24, incisos III a
XXIV, e art. 25 da Lei 8.666/93), esta condicionada a sua publicagao na imprensa oficial,
salvo se, em observancia ao principio da economicidade, os valores contratados estiverem
dentro dos limites fixados nos arts. 24,1 e II, da Lei 8.666/93”.
10. Ata n° 31/2006 - Plenario
11. Data da Sessao: 2/8/2006 - Ordinaria
12. Codigo eletronico para localizagao na pagina do TCU na Internet: AC-133631/06-P
13. Especificagaodo quorum:
13.1. Ministros presentes: Adylson Motta(Presidente), Marcos ViniciosVilaga,Valmir
Campelo, Walton Alencar Rodrigues, Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar (Relator),
Benjamin Zymlere Augusto Nardes.
13.2. Auditor convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.
13.3. Auditor presente: Marcos Bemquerer Costa.
ADYLSON MOTTA
Presidente

UBIRATAN AGUIAR
Relator

Fui presente:
LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2020- DISPENSA DE LICITAQAO 29/2020

DESPACHO

Ratifico o ato da Comissao Permanente de Licitagao, que dispensou licitagao com
fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, para a contratagao da empresa HDI
SEGUROS- CNPJ: 2.980.158/0001-57, no valor de R$ 2.649,15 (dois mil seiscentos e
quarenta e nove reais e quinze centavos), para atender o Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina, vez que o processo se encontra devidamente instruido.

Florianopolis, 29 dejunho de 2020.

CLEBBR DIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC

Av.Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - l:lorimu>polis/SC - C.P. 76- CEP88015-710- Forte (48) 3027-7007- E-mail: CDl@crcsc.org.br ~ www.crcsc.org.br
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Visto

PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2020 - DISPENSA DE LICIT AQ AO 29/2020

Consideragdes:
Tendo em vista a declinagao da empresa HDI SEGUROS, e-mail anexo ao
processo, alegando nao firmarem mais contrato com orgaos publicos, uma nova cotagao
foi realizada com as seguradoras Mapfre e Libert, devido aos orgamentos iniciais estarem
desatualizados, apresentando a Liberty a proposta mais vantajosa para a Administragao,
anexas ao processo.
Abaixo novo mapa de pregos.
COMPARATIVODEPREgOS

1 ^

f-

l

Obje'o: CONTRATA5AO DOSEGURORREDIAL DA SEDE DO CRCSC
PRESTADOR

VALORTOTAL

REGULARIDADE
FISCAL

CLASSIFICAgAb

HDI SEGUROS

R$ 2.649,15

REGULAR

DECLINbU

LIBERTY SEGUROS

R$ 3.905,22

REGULAR

MAPFRE

R$ 5.516,82

NAO
CONSULTADA

V-

:,x

v<

Vencedor: LIBERTY SEGUROS
Florianopolis, 02 de julho de 2020.

*uca'
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

CLEBERDIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC
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Renova^ao Seguro Predial
lvanvK|ug'<ikrug1313@gmail.com>
Qui, 02/07/2020 11:37

&

Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
i 3 anexos {929'KB)

ViSto

e-mail HDl.pdf; Outlook-pglvetcb.png; Outlook-nivpgu4i.png;
Bom dia Pamela,
Tudo bem?
' Ontem fui surpreendido pela HDI Seguros, pois a seguradora acabou declinando a aceitagao do seguro para o CRC-SC apos
ordem,firme que passamos para contratagao, conforme e-mail em anexo.
Tentei de varias formar reverter a recusa, pois fica claro que houve uma falha grave da seguradora ja que todos bs detalhes
sobre o negocio foram informados no nosso pedido, alegam que nao estao fazendo seguro para orgaos publicos, mesmo
estando devidamente escrito no pedido mencionam falha na interpreta$ao.
u voltando a consultar outras seguradoras do mercado para rapidamente realizarmos a contrata^ao do seguro do
Iron
ovel do CRC-SC, aguarde por gentileza nosso retorno durante o dia de hoje.

i:

Abrades,/

j

Ivan Krug

j

Seguros e Previdencia
47 99125-1310

- —: Forwarded message.—-—
De: Ivan Krug <ikrug1313@gmail.conn>
Date: ter, 30 dejun de 2020 20:03
Subject: Re: Renovagao Seguro Predial
Ip: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>

; Boa noite Pamela,

' b seguro pela MAPFRE tem vigencia ate a meia noite de amanha 01/07.
Estouprovidenciando junto a HDI a nova contrataqao e Ihe aviso
Ivan Krug .
'

47 991251310

■

J

%

Ivan boa.tarde,
\

IO -iiS©
S
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o

so So

r>

| tudo certo com a contratagao do seguro pela HDI, fico no aguardo com a Nota Fiscal e o boleto para paga
j como da apolice.

ntioS

Estou terminando o contrato que devera ser assinado.

Voce consegue me encaminhar os documentos (ultima alteragao contratual e documentos dos representantes legais)
da empresa para que possamos preencher o contrato.

Estamos assegurados pela mapfre ate hoje, entao colocarei a data do contrato para amanha dia 01/07/2020.

So preciso que voce me confirme que estaremos segurados.

s
Atenciosamente,

I
Pamela Quart Araujo Parizotto
Auxiliar Administrativo
+55 (48) 3027-7003
licitacaol @crcsc.ora.br j httD://www.crcsc.ora.br
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Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis - SC - CEP: 88015-710

De: Ivan Krug <ikrugl313@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 18 de junho de 2020 09:33
Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol(5)crcsc.org.br>
Assunto: Renovagao Seguro Predial

Bom dia Pamela,

Seguem cotagoes para renovagao do seguro predial do CRC-SC que tera vencimento da apolice em 01/07.

;

..
extintores e hidrantes, pe^o por gentileza confirmar se existem esses equipamentos instalados no predio.
»
Para
as
seguradoras
Liberty e MAPFRE o limite maximo de aceitapao apresentadas para as coberturas de
!
incendio foram de R$ 9.500.000,00 e R$ 10.000.000,00 respectivamente f ja a seguradora HDI apresesto?
valor pretendido de R$ 13.500,000,00.
o.

!

IIS's

^ N° Pro

| Qualquer duvida me avise.
!

Abracos,

; Ivan Krug
Seguros e Previdencia
l 47 99125-1310

Paula boa tarde,

| MM 8]

i.

Conforme conversamos orgao publico nao temos aceitagao.
Visto
*

l

Infelizmente nao podemos manter a proposta.

Agradego o contato, pego desconto pelos transtornos.

j"-

Tassia Gisela Schmitz Magalhaes
____ _ HDl Seguros
Executiva de Contas - CAD Celula Atendimento Digital SC
Cei. +55.47.99291-2032
Tel. +55.47.2102-7317
f

#
Ligacao sem custo: 0800.777.6401
tassia.magaihaes(Shdi.com.br
www.hdi.com.br

El El EE EBB

De: Integrity Corretora de Seguros [mailto:intefiritvcorretoradeseguros@gmail.com]
Enviada em: terga-feira, 30 de junho de 2020 16:41
Para: Tassia Gisela Schmitz Magalhaes
Assunto: Fwd: Desconto Seguro Empresarial CRC-SC

m
Boa tarde Tassia,
Tudo bem?
Boas noticias, o orgao aprovou a renovagao do seguro com a HDl, porem tentei fazer a efetivagao no site e a cotagao
esta vencida. Consegue liberar pra mim com o prego ajustado?
Fiz uma nova cotagao conforme segue em anexo sob n9 07859213. Como a vigencia e amanha, se voce puder me ajudar
liberando o quanto antes seria otimo.
Outro detalhe importante e que precisamos que fosse ajustado o premio fechado de R$ 2.649,15 na forma de
pagamento came com a primeira a 30 dias em lx, pois como se trata de urn orgao publico precisa seguir internamente
com urn tramite burocratico e irao fazer o pagamento somente com a apolice emitida.
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Ivan Krug
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o
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visto

Assunto:
Anexos:

ENC: Desconto Seguro Empresarial CRC-SC
image006.png

--------- Forwarded message--------De: Tassia Gisela Schmitz Magalhaes <Tassia.Magalhaes@hdi.com.br>
Date: qui, 2 de jul de 2020 11:09 AM
Subject: RES: Desconto Seguro Empresarial CRC-SC
To: Integrity Corretora de Seguros <integritvcorretoradeseguros@gmail.com>

Paula bom dia
Em complemento ao e-mail enviado anteriormente, por urn erro de analise foi liberada a cotagao indevidamente, um
conjunto de erros que nao foi observado ser orgao publico.
Caso fosse transmitida tenamos o prazo de analise que poderiamos devolver, pois e risco sem aceita^ao.

Pe<;o desculpas pelo ocorrido,

Abragos.

Tassia Gisela Schmitz Magalhaes
_____ HDI Seguros
Executive de Contas - CAD Celula Atendimento Digital SC
Cel. +55.47.99291-2032
Tel.+55.47.2102-7317
Ligagao sem custo: 0800.777.6401
tassia.magalhaes@hdi.com.br
www.hdi.com.br

HI!® HI!

De: Tassia Gisela Schmitz Magalhaes
Enviada em: quarta-feira, 1 de julho de 2020 16:07
Para: Integrity Corretora de Seguros
Assunto: RES: Desconto Seguro Empresarial CRC-SC
1

Paula boa tarde,

I

8

A Nopfoasso #1

Conforme conversamos orgao publico nao temos aceitagao.
' Visto

Infelizmente nao podemos manter a proposta.

Agradego o contato, pego desconto pelos transtornos.

Tassia Gisela Schmitz Magaihaes
sjjK.'ssrssvff'-

^r-HDI Seguros
Executiva de Contas - CAD Celula Atendimento Digital SC
Cel.+55.47.99291-2032
Tei. +55.47.2102-7317
Ugagao sem custo: 0800.777.6401
•tassia.magalhaes@hdi.com.br
www.hdi.com.br
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De: Integrity Corretora de Seguros [mailto:integritvcorretoradeseguros@gmail.coml
Enviada em: terga-feira, 30 de junho de 2020 16:41
Para: Tassia Gisela Schmitz Magaihaes
Assunto: Fwd: Desconto Seguro Empresarial CRC-SC

Boa tarde Tassia,
Tudo bem?
Boas noticias, o orgao aprovou a renovagao do seguro com a HDI, porem tentei fazer a efetivagao no site e a cotagao
esta vencida. Consegue liberar pra mim com o prego ajustado?
Fiz uma nova cotagao conforme segue em anexo sob n9 07859213. Como a vigencia e amanha, se voce puder me ajudar
liberando o quanto antes seria otimo.
Outro detalhe importante e que precisamos que fosse ajustado o premio fechado de R$ 2.649,15 na forma de
pagamento carne com a primeira a 30 dias em lx, pois como se trata de urn orgao publico precisa seguir internamente
com um tramite burocratico e irao fazer o pagamento somente com a apolice emitida.
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Entre os tramites que o orgao ira seguir e a confecgao de um contrato entre as partes, para isso precise de aleHrr
^ Visto
documentos solicitados por eles, sendo a copia dos doepnie^tos.dos representantes legais da HDI (pelo menos u
pessoa com poderes para assinar pela seguradora) e copia do Estatuto Social com ata de eleigao dando poderes para os
representantes legais assinarem pela empresa. Com esses documentos eles elaboram o contrato e enviam para
assinatura da HDI.

Mas enquanto isso nada impede de seguirmos com a emissao da apolice, por isso o primeiro passo e ajustar a cotagao
para que possamos fazer a efetivagao da proposta o quanto antes, pois inicio de vigencia e 01/07.

Paula

----- Forwarded message----------e: Tassia Gisela Schmitz Magalhaes <Tassia,Magalhaes@hdi.com.br>
ate: qua, 17 de jun de 2020 3:24 PM
Subject: RES: Desconto Seguro Empresarial CRC-SC
To: Integrity Corretora de Seguros <integritvcorretoradeseguros@gmail.com>

4

Paula boa tarde, segue cotagao, disponivel no site para analise e efetiva^ao.

Me mantenho disposi^ao;

Abra^os;

Tassia Giseia Schmitz Magalhaes
HDI Seguros
Executiva de Contas - CAD Celula Atendimento Digital SC
Cel. +55.47.99291-2032
Tel. +55.47.2102-7317
Ligagao sem custo: 0800.777.6401
tassia.magalhaes@hdi.com.br
www.hdi.com.br
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De: Integrity Corretora de Seguros rmailto:integritvcorretbradeseguros@gmail.com1
Enviada em: quinta-feira, 11 de junho de 2020 12:19
Para: Tassia Gisela Schmitz Magalhaes
Assunto: Desconto Seguro Empresarial CRC-SC

n!
M° PTOl^jo
Visto

Bom dia Tassia,
Tudo bem?

Tenho a renovagao do seguro empresarial do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina conforme
copia da apolice em anexo.
O custo da HDI ficou muito alto em relate ao ano passado, voce consegue equiparar ao custo da MAPFRE? A
^^iAPFRE esta apresentando a renova^ao com o mesmo valor do ano passado.
Na MAPFRE trabalhei com 25% de comissao, mas posso abrir mao de 5% e trabalhar com comissao de 20%.
Nao gostaria de fazer MAPFRE neste ano.
Sera necessario tambem excluir o IOF, pois trata-se de orgao publico.
Lembrando que todos os anos o orgao faz a compra direta do service sem necessidade de licita9ao, pois trata
essa compra com Dispensa de Licita^ao.

Obrigada,

Paula

4

Renova^ao Seguro’Predial
Ivan .Krug <ikrug 1313@gmail.com>
Qui; 02/07/2020 18:09
Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
i 2 anexos (475 KB}
Conselho Regional de Contabilidade Liberty Seguros.pdf; 54535064749407328.pdf;
Boa tarde Pamela,

A MAPFRE e a Liberty apresentaram novas cotagoes, pois pelo tempo decorrido em ambas as seguradoras a validade das
propostas estavam expiradas.
Abaixo e em anexo seguem os novos valores, sendo que na MAPFRE aumentou e na Liberty reduziu o prego.

it

Pego avaliar e me dar o ok para seguirmos.

•

;;

^erty Seguros - custo do seguro R$ 3.905,22
MAPFRE Seguros - custo do seguro R$ 5.516,82

Abragos,

Ivan Krug
Seguros e Previdencia
------------ Forwarded message------------De: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
Date: qui, 2 de jui de 2020 1:02 PM
Subject: RE: Renovagao Seguro Predial
Ivan Krug <ikrug1313@gmail.com >

Ivan boa tarde,

Podemos contratar a segunda colocada Mapfre, caso eles tambem nao nos atendam ( podem formalizar por e-mail),
contratamos a liberty.

Atenciosamente,

Pamela Quart Araujo Parizotto
L~.

Auxiliar Administrativo
+55 (48) 3027-7003

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro * Florianopolis - SC - CEP: 88015-710
___-a

De: Ivan Krug <ikrugl313(5)gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 2 de julho de 2020 11:36
Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
Assunto: Renova?ao Seguro Predial

Bom dia Pamela,
Tudo bem? ,
^^tem fui surpreendido pela HDI Seguros, pois a seguradora acabou declinando a aceita$ao do seguro para o CRC-SC apos
ordem firme que passamos para contratagao, conforme e-mail em anexo.
Tentei de varias formar reverter a recusa, pois fica claro que houve uma falha grave da seguradora ja que todos os detalhes
sobre o negocio foram informados no nosso pedido, alegam que nao estao fazendo seguro para orgaos publicos, mesmo
estando devidamente escrito no pedido mencionam falha na interpreta?ao.
Estou voltando a consultar outras seguradoras do mercado para rapidamente realizarmos a contratagao do seguro do
imovel do CRC-SC, aguarde por gentileza nosso retorno durante o dia de hoje.

Abra^os,

. , Ivan Krug
uros e Previdencia

47 99125-1310

------Forwarded message----------De: Ivan Krug <ikrug1313@gmail.com>
Date: ter, 30 de jun de 2020 20:03
Subject: Re: Renovagao Seguro Predial
To: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>

Boa noite Pamela,

"

"

w/

■■

Estou providenciando junto a HDI a nova contrataqao e ihe aviso
Ivan Krug
! ..

47 $91251310
Visto

.. Em ter, 30 dejun de 2020 3:27 PM, Pamela Parizotto - CRCSC <jicitacao1@crcsc.org.br> escreveu:
Ivan boa tarde,

tudo certo com a contratagao do seguro pela HDI, fico no aguardo com a Nota Fiscal e o boleto para pagamento, bem
como da apolice.

I Estou terminando o contrato que devera ser assinado.

Voce consegue me encaminhar os documentos (ultima alteragao contratual e documentos dos representantes legais)
da empresa para que possamos preencher o contrato.

f

Estamos assegurados pela mapfre ate hoje, entao colocarei a data do contrato para amanha dia 01/07/2020.

So preciso que voce me confirme que estaremos segurados.

Atenclosamente,

i

Pamela Duart Araujo Parizotto
Auxiliar Administrativo
+55(48)3027-7003
licitacao1@crcsc.ora.br | http://www.crcsc.ora.br

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis - SC - CEP: 88015-710

De: Ivan Krug <ikrugl313@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 18 de junho de 2020 09:33
Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
Assunto: Renovagao Seguro Predial

Bom dia Pamela,

II
.
Seguem cota^oes para renovaqao do seguro predial; d6'GRC~SC que tera vencimento da apoiice e?
I. Nas cotagoes apresentadas foram contempladas como equipamentos de protegao a combate de.incendio
■

j . extintores e hidrantes, pego por gentileza confirmar se existem esses equipamentos instalados no predio.
Para as seguradoras Liberty e MAPFRE o limite maximo de aceita^ao apresentadas para as coberturas de
incendio foram de R$ 9.500.000,00 e R$ 10.000.000,00 respectivamente , ja a seguradora HDI apresentou o
| .valor pretendido de R$ 13,500.000,00.

Qualquer duvida me avise.

Abracos,

Ivan Krug
Seguros e Previdencia
| 47 99125-1310
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Cota^ao de Seguro MAPFRE Empresarial • 390

P

°
O N° Proc

Nro. Processo Susep:

15414.004672/2004-31;; 15414.004672/2004-3'lV‘;'t^S>p^

Versao: 1651803.182
CNPJ; 61.074.175/0001-38
\ujm

ruradi

Data da Cota^ao: 02/07/2020
Vigencia: 02/07/2020 a 02/07/2021
da*

Nome do Segurado: consclho regional dc contabilidadc crc s
Telefone: ()

W

tH

Tipo Pessoa: Juridica

CPF/CNPJ: 83.901.983/0001-64

J!

Banco de Maior Relacionamento: Nao Informado

WZ

Visto

33!
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'enteJ|
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;:arl
Validade da Cota?ao: 17/07/2020
6rgao Publico: Nao

i&m

Nr da Cota^ao: 54535064749407328
Tipo de cdlculo: Anual

o
73
n

a

LOCAL A LOCAL

O(s) local(is) desta cota^ao possui(em) uma das caracteristicas abaixo:
- IMOVEL £ PATRIMONIO H1ST6RICO, ART1STICO OU CULTURAL?

Resposta: NAO

- AS PAREDES EXTERNAS POSSUEM MAIS DE 25% DE MADEIRA E/OU ISOPAINEL?

Resposta: NAO

- VALOR EM RISCO DE UM DOS LOCAIS £ MAIOR QUE RS 15.000.000,00 Resposta: NAO
Qiiesitos pnra cpn^essao de desconto e andlise deTisco i

A

Protegees de combate a Incendio:
Local
1 ’

Protecionais de combate d IncSndio existentes
Extintores, Hidrantes

*
ATIVIDADE: E6.40 - DEMA1S ESCRIT6RiOS
(TERREOS/SOBRADOS)

GRUPO: E6- ESCR1TORIOS

TIPO DE SEGURO: Renova^o Outra Seguradora SEM sinistro
' CONGfcNERE: LIBERTY PAULISTA SEGUROS
S/A *
LOCAL DE RISCO: Av Jom Rubens de A Ramos NIIMERO: 1900

VALOR EM RISCO: RS 15.000.000,00
TEMPO DE SEGURO: 5 anos ou mais
CEP: 88015701
COMPLEMENTO: crc sc

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FLORIANOPOLIS

LOCALIZACAO: Terreo

LOCALIZADO EM SHOPPING: Nao

UF: SC

4 - Declaro que a informa5ao da quantidade de renova9oes do objeto deste seguro 6 verdadeira e que nao ocorreram interrup^oes nas respectivas
vigcncias. Estou cicnte que dc acordo com a Clausula dc Pcrda dc Dircitos das Conduces Gerais, quaisquer Dcclara^ocs Incxatas ou omissao dc
circunstancias que possam influenciar na aceitapao da proposta ou no valor do premio, ficard prejudicado o direito £ indenizagao.
- O Segurado participara de parte dos prejuizos indenizdveis advindos de cada sinistro, em percentual ou valor, conforme especificado na
Apolice/Certificado, para cada cobertura contratada. A franquia / participagao da cobertura bdsica sera aplicada em Queda de Raio.

Coberturas Bdsicas/Adicionais
Incendio, Raio e Explosao
Anuncios
Assistencia Empresarial
Danos Eldtricos
Impacto Velculos Terrestres e Queda
Aeronaves
Perda ou Pagamento de Aluguel
Vidros
Rcsponsabilidadc Civil - Opcracocs
Recomposiijao de Documentos (Extensive
ao Escritdrio do Contador)
Vendaval e Granizo

Lim. Max. Ind.

Premio RS

P.O.S.(%)

Franquia

10.000.000,00

R$ 2.799,19
RS 537,06

15
20

R$ 1.200,00
RS 2.000,00

RS 753,70

20

RS 1.000,00

1.000.000,00

RS 430,49

20

100.000,00
21.330,00

R$ 43,93
RS 299,19
RS 58,58

20
20

RS 500,00
RS 2.000,00

RS 215,53

20

RS 2.000,00

21.600,00
Contratada
50.000,00

. 50.000,00

'

Desconto por Multiplica^ao de
Franquias

RS 1.000,00

10.000,00
100.000,00

Primeiro Risco Relative: Estc Seguro 6 contratado cm Primciro Risco Relative, isto c, a Seguradora responded intcgralmentc pclos prejuizos
cobcrtos, ate o Limitc Mdximo dc Indenizagao (LMT) contratado, desde que o Valor cm Risco Dcclarado (VRD) quando da contrata^ao da apbliee seja
igual ou superior ao Valor cm Risco Apurado (VRA) quando da ocorrcncia dc urn sinistro. Caso contrdrio, corrcrd por conta do Segurado a parte
proporcional dos prejuizos corrcspondcntcs a diferenea entre o Valor cm Risco Dcclarado c o Valor cm Risco Apurado.______________________
| PRfeMIO LIQUIDO-LOCAL 01 :

1

RS 5.137,66

Premio Liquido: 5.137,66
Gusto: 0,00
Condi^Ses:
D6bito em Conta • 1 D6bito Scm Juros

IOF: 379,16

Premio Total: 5.516,82
Primeira Parc:
5.516,82

Demais Parc:
0,00

D6bito em Conta - 2 Dlbitos Sem Juros
D6bito em Conta - 3 D^bitos Sem Juros
D^bito em Conta • 4 D6bitos Sem Juros
D^bito em Conta - Deb CC 7 pare
D£bito em Conta - Deb CC 8 pare
D6bito em Conta - Deb CC 9 pare
D4bito em Conta - Deb CC 10 pare
D£bito em Conta • 5 D6bitos Sem Juros
D£bito em Conta - 6 D6bitos Sem Juros
Entrada (Boleto) + Debitos em conta • 1 Boleto + 1 debito
Entrada (Boleto) + Debitos em conta • 1 Boleto + 2 debitos
Entrada (Boleto) + Debitos em conta • I Boleto + 3 debitos
Entrada (Boleto) + Debitos em conta -1 Boleto + 6 debitos
Entrada (Boleto) + Debitos em conta • 1 Boleto + 7 debitos
Entrada (Boleto) + Debitos em conta -1 Boleto + 8 debitos
Entrada (Boleto) + Debitos em conta -1 Boleto + 9 debitos
Entrada (Boleto) + Debitos em conta -1 Boleto + 4 debitos (sem juros)
Entrada (Boleto) + Debitos em conta -1 Boleto + 5 debitos (sem juros)
Entrada (Boleto) + Boletos -1 Boleto
Entrada (Boleto) + Boletos • 1 Boleto + 1 Boleto
Entrada (Boleto) + Boletos -1 Boleto + 3 Boletos
Entrada (Boleto) + Boletos -1 Boleto + 4 Boletos
Entrada (Boleto) + Boletos-I Boleto + 5 Boletos
Entrada (Boleto) + Boletos - 1 Boleto + 6 Boletos
Entrada (Boleto) + Boletos - 1 Boleto + 7 Boletos
Entrada (Boleto) + Boletos • 1 Boleto + 8 Boletos
Entrada (Boleto) + Boletos -1 Boleto + 2 Boletos
Boletos (Sem entrada) • 1 Boleto - s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) - 2 Boletos • s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) - 3 Boletos • s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) - 4 Boletos • s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) • 5 Boletos • s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) - 6 Boletos • s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) • 7 Boletos • s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) • 8 Boletos - s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) • 9 Boletos - s/ entrada (sem juros)
Boletos (Sem entrada) - 10 Boletos - s/ entrada (sem juros)
Observances e Ctausulns

2.758,41
1.838,94
1.379,20
788,12
689,60
612,98
551,68
1.103,36
919,47
2.758,41
1.838,94
1.379,20
870,55
786,63
712,16
652,75
1.103,36
919,47
5.516,82
2.758,41
1.379,20
1.179,50
999,19
870,55
786,63
712,16
1.838,94
5.516,82
2.758,41
1.838,94
1.379,20
1.103,36
919,47
788,12
689,60
612,98
551,68
r ■; ■

2.758,41
1.838,94
1.379,20
788,12
689,60
612,98
551,68
1.103,36
919,47
2.758,41
1.838,94
1.379,20
870,55
786,63
712,16
652,75
1.103,36
919,47
0,00
2.758,41
1.379,20
1.179,50
999,19
870,55
786,63
712,16
1.838,94
0,00
2.758,41
1.838,94
1.379,20
1.103,36
919,47
788,12
689,60
612,98
551,68

"T

Clausula Particular
As declara?6es efetuadas nesta proposta no canipo: "Quesitos para aceitanao do seguro / concessao de descontos? podem conduzir a redu^ao do custo
do premio de seguro. A qualquer tempo, se constatado que nao foram verdadeiras as declaragdes prestadas, o Segurado participard dos prejuizos,
aplicando a proporcionalidade no valor da indenizaQao, calculada em funnao do coeficiente obtido entre o premio pago e o premio devido, conforme
os artigos 765 e 766 do C6digo Civil Brasileiro. Em caso de dolo ou md fd, o Segurado poderd perder direito d indenizanao do seguro
Somente serao indenizados os bens com apresenta<?ao de Nota Fiscal em nome do Segurado e/ou relapao de bens protocoladas pela Seguradora antes
do sinistro
Grupo- Edificanoes: Fica entendido e acordado que, independente do que constam nas Condi<;6es Gerais e Especiais do presente seguro, estarao
incluidos nas garantias contratuais da cobertura bdsica (Incendio / Raio / Explosao / Implosao) somente os danos que venham a ocorrer ao IM6VEL PRliDIO ou que deles venham ocasionar danos a outros bens do Segurado. Ratificam-se os dizeres das Condinoes Gerais e Especiais que nao foram
alteradas pela presente clausula particular.
Declaranao:
Em caso de danos a mercadorias e/ou mat^rias-primas cobertas pelo presente seguro, faz-se necessario que o segurado possua controle de estoque
com notas fiscais de entrada e saida das mercadorias, sob pena de perda de indenizanao em caso de eventual sinistro. Alem destes, a seguradora
poder£ exigir outros documentos, de acordo com o que consta na clausula 15 - Documentos Necessaries em Caso de Sinistro, do Manual do Segurado
deste produto.
IMPORTANTE:
Em se tratando de 6rgao Publico, a cota^ao e/ou proposta nao poderao ser efetivadas, sob pena de tomar suas conduces nulas e sem efeito para fins
de cobertura securitaria. Contate sua sucursal para obter maiores detalhes de como poderd efetivar este seguro.
Somente serao indenizados os bens com apresenta^ao de Nota Fiscal em nome do Segurado e/ou rela^ao de bens protocoladas pela Seguradora antes
do sinistro
SAC (Servifo de Atendimento ao Cliente)
0800 775 4545
0800 775 5045: Deficiente auditive ou de fala
24 boras, sete dias da semana.
Ouvidoria
0800 775 1079
0800 962 7373: DeFtciente auditive ou de fala
De segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h as 18:00h (exceto feriados) ou pelo site: www.mapfrc.com.br/ouvidoria
A Ouvidoria poderd ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores e para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos nao atendidos
pelos canais de atendimento habituais.
Banco de Maior Relacionamento: 000 • Nao Informado
Instituipao Financcira ondc o Segurado rcaliza a major parte das suas transagocs banedrias.
Cod. Corretor: 64749
Cod. Susep: 00000100665827
Corretor: INTEGRITY CORRETORA DE SEGUROS

Cod. Sucursal: 80
Telefone: 47 33974488

fi> CO
°
O No Pro
Visto

•
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Endere?o: REGENTE FEIJO, 251 APTO 1301
Cidade: BLUMENAU
UF:
Operador:
DATA/HORA DA IMPRESSAO: 02/07/2020 18:06:01

CEP: 89035-410
CD25DEOAGOOFT65
N° Pr

Liberty-

Liberty Escritorios

Seguros

Cota(_~0

Uma empresa do grupo Liberty Mutual.

Cota$ao N°
11060165

Versao
V10420

Vigencia
02/07/2020 a 02/07/2021

Impresso em
02/07/2020 17:26

ViStO

Filial
BLUMENAU

DADOS DO PROPONENTE
Nome do Proponente
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDDE DE SC
DADOS DO CORRETOR
Corretor
INTEGRITY CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Telefone
(47)3397-4488

Codigo LS
99023774

Participa$ao
100,00%

DEMONSTRATIVO DE PR^MIO
Premio Liquido (R$)
3.636,82

Gusto de Apblice (R$)

Adic. Fracionamento (R$)

FORMAS DE PAGAMENTO (Periodicidade Mensal)
Game
Debito em Conta
Describe
Valor das Pamelas (R$)
Valor das Parcelas (R$)
Avista
3.905,22
3.905,22
1 +1
1.952,61
1.952,61

Descrigao
Avista
0+2

IOF (R$)

Premio Total (R$)

Juros (%)

DIA PREFERENCIAL DE PAGAMENTO: 0
Came
Debito em Gonta
Valor das Parcelas (R$)
Valor das Parcelas (R$)
3.905,22
3.905,22
1.952,61
1.952,61

1 +2

1.301,74

1.301,74

0+3

1.301,74

1.301,74

1 +3

976,30

976,30

0+4

976,30

976,30

1 +4

781,04

781,04

0+5

781,04

781,04

1+5

650,87

650,87

0+6

650,87

650,87

557,89
488,15

557,89

0+7

488,15

0+8

557,89
488,15

557,89
488,15

433,91
390,52

0+9
0 + 10

433,91

433,91

1 +6
1 +7

'

1 +8

433,91

1 +9

390,52

390,52

ITEM 1 - DADOS DO LOCAL DO RISCO
Enderego
AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900
Rubrica
197-10

Bairro
CENTRO

Cidade
FLORIANOPOLIS

Ocupagao
ESCRITORIO-Andarterreo

Regiao de Tarifagao
300

Valor em Risco Danos Materials (DM)
10.000.000,00
Renova Apblice N°

1411000002918
Glasses de Ocupagao
Incendio
1

390,52

0270588170022260071820000
050000002000100003000010000000001000
UF
SC

CEP
88015-710

Tipo de Construgao
Superior Solida sem IsoPainel

LMG (R$)
9.654.000,00

Coeficiente
1,22

Seguradora
(623)Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
Danos Eletricos
1

Perlodo de Vigencia Anterior
5 anos consecutivos e acima.

Roubo de Bens
2

Descontos Protecionais (Incendio)
tores - Sim
__rantes - Sim
Sprinklers - Nao

Roubo de Valores
1

Sinistralidade
Ate 30 %
Vendaval *
1

Descontos Protecionais (Roubo de Bens e Valores)
Alarme Monitorado - Nao
Vigitencia Particular Armada - Nao
Alarme Monitorado e Vigilancia Particular Armada 24h - Nao

ft

Demais Descontos
Progressive
Nao

Renovagao
Sim

Fidel idade
Nao

Desconto Promocional(R$)

ooo

Fator Regional
Danos Eletricos: AN(Nivel 40), Vendaval, Furacao, Ciclone, Tornado, Granizo, Impact© de Veiculos Terrestres: XQ(Nivel 641), Responsabilidade Civil
Estabelecimentos Comerciais e Industrials: E(Nfvel 5), Demais coberturas: BI(Nlvel 61)
Periodo Indenitario
Risco localizado em andar superior (acima do 2° andar)? Nao
Risco localizado em condominio comercial fechado? Nao
Premio Liquido do Item (R$) 3.636,82
DADOS DO SEGURO/COBERTURA
Coberturas Contratadas
Incendio / Queda de Raio / Explosao / Implosao
Acidental / Fumaga / Queda de Aeronaves - Predio e
Conteudo (L0,48)
Anuncios Luminosos (L1,00)
Danos Etetricos (L0,93)
Perda ou Pagamento de Aluguel a Terceiro (L1,00)
Quebra de Vidros (L1,00)

Criado por:

grityebz

-10/06/2020 00:10

LMI (R$)
9.500.000,00

Premio (R$)
2.250,84

21.600,00

235,62

50.000,00

248,87

100.000,00
21.330,00

27,55
370,19

. Atualizado por: grityebz

Participagao Obrigatoria do Segurado
Queda de Raio, 10% dos prejufzos indeniz£veis com
mmimo de R$ 1.150,00
10% dos prejuizos indenizaveis com mmimo de R$
300,00
10% dos prejuizos indenizaveis com mmimo de R$
1.150,00
120 horas a contar do im'cio da paralisagao
10% dos prejuizos indenizaveis com minimo de R$

- 02/07/2020 17:26
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Liberty
Seguros

Liberty Escritorios
Cotagao

Uma empresa do grupo Liberty Mutual.

Cota^ao N°
11060165

^3 N° Proc

Vigencia
02/07/2020 a 02/07/2021

Recomposigao de Registros e Documentos (L1,00)
Vendaval, Furacao, Ciclone, Tornado, Granizo, Impacto
de Vefculos Terrestres (L1,86)
Liberty Assistencia 24 Horas {LI ,00)
Responsabilidade Civil Estabelecimentos Comerciais e
Industriais (LI,00)

Versao
V10420

Impresso em
02/07/2020 17:26

10.000,00
100.000,00

43,63
383,49

0,00
54.000,00

50,71
25,92

Filial
BLUMENAU

Visto

300,00
Sem participagao obrigatoria.
10% dos prejuizos indeniz£veis com mmimo de R$
1.150,00
Sem participagao obrigatoria.
Sem participagao obrigatoria.

SERVIQOS COMPLEMENTARES
Liberty AssistSncia 24 Horas (0800 702 5100)
observaqOes
£ obrigatoria entrega da copia da apolice anterior junto a esta proposta.
As condigoes desta cotagao e a aceitagao do risco dependerao de pr6via an£lise da Matriz, mediante inspegao de risco.
INFORMAQOES GERAIS
1. LMI: Limite Maximo de Indenizagao.
2. Cobertura Basica Incendio e Lucres Cessantes
A cobertura basica de INCENDIO (INCLUSIVE DECORRENTE DE TUMULTOS, GREVES E LOCKOUT) / QUEDA DE RAIO / EXPLOSAO / IMPLOSAO
ACIDENTAL / FUMAQA / QUEDA DE AERONAVES / DEMOLigAO / DESENTULHO / REMOQAO DE ESCOMBROS / PERDA DE LUCRO LlQUIDO E
DESPESAS FIXAS, serS considerada a PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO, isto 6, sem aplicagao de rateio, respondendo a Seguradora, atendidas as demais
disposigoes deste seguro, pelos prejuizos cobertos, ate o limite rrteximo de indenizagao, desde que, o valor em risco apurado ATUAL, no momento do sinistra,
exceda a R$ 2.500.000,00 (dois milhoes e quinhentos mil reals). No entanto, na hipdtese do valor em risco apurado ATUAL pela Seguradora exceder a R$
^^00.000,00 (dois milhoes e quinhentos mil reals), 0 segurado sera considerado, para todos os fins e efeitos, como responsavel pela insuficiencia do limite
maximo de indenizagao em relagao ao valor em risco apurado ATUAL, participando da indenizagao em rateio.
Cada verba se houver mais de uma na apolice, ficate separadamente sujeita a esta condigao, nao podendo 0 segurado alegar excesso de Valor em Risco
Declarado numa verba para compensagao de insuficiencia de outra.
3. Demais Coberturas
Para as demais coberturas, a Seguradora responded integralmente pelos prejuizos cobertos, independentemente dos Valores em Risco dos objetos garantidos
pela apolice, ate o respective Limite Maximo de Indenizagao estabelecido no presente contrato, observadas as demais Clausulas e Condigoes deste seguro.
4. Bens e mercadorias ao ar livre estao excluldos da cobertura do seguro.
5. Construgoes abertas e semi-abertas nao estao cobertas na garantia de Vendaval.
6. Tipo de Construgao ’’Mista/lnferior1’: Paredes externas construldas de madeira ou telhados com cobertura combustlvel (exemplo: telhas ptesticas e similares).
7. Construgoes tipo "Mista/lnferior’’ nao estao amparadas nas coberturas deste seguro.
8. A Seguradora reserva-se 0 direito de inspecionar o(s) local(is) segurado(s), podendo fazer recomendagoes, alterar a cotagao e/ou declinar a aceitagao do
risco, caso sejam constatadas na inspegao informagoes divergentes das prestadas anteriormente e/ou fatores que venham a agrav^-lo de forma significativa. Por
ocasiao da inspegao, poderao ser indicadas medidas a serem adotadas para ajuste na seguranga e/ou arrumagao e/ou manutengao do estabelecimento
segurado.
9. O presente documento e uma simples cotagao, cujos valores, independentemente da oferta de garantia ou cobertura, estao expresses em Reals e tern a
validade de 5 (cinco) dias corridos, podendo sofrer alteragao ate a data da efetivagao. A proposta de seguro deve ser elaborada separadamente e em formulario
proprio, por Corretor de Seguros devidamente habilitado perante a SUSEP, contendo os dados constantes desta cotagao e eventuais alteragoes ocorridas no
risco ate a data da efetiva contratagao do seguro.
registro deste piano de seguro na SUSEP nao implica, por parte daquela autarquia, incentive ou recomendagao 3 sua comercializagao.
^pAs Condigoes Contratuais e 0 Manual de Servigos deste seguro estao disponfveis no portal da Liberty Seguros (www.libertyseguros.com.br). Para sua
visualizagao, posicione 0 mouse sobre 0 menu Para Empresas, selecione 0 link Pequenas e Mddias Empresas, acesse 0 menu Seguros de Rlscos
Patrimoniais, selecione 0 produto Liberty Escritorios e clique no botao Conhega, clique em Manuals e Condigoes e, em seguida, clique no link dos manuals
vigentes dispom'veis.
12. O Kit de boas-vindas composto por Apolice de Segura, Cartao do Segurado e boleto de pagamento serao enviados ao e-mail do Segurado e/ou seu
representante legal.

Criado por:

grityebz

-10/06/2020 00:10

. Atualizado por: grityebz

- 02/07/2020 17:26
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MINISTiRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE D^BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DfVIDA ATIVA DA UNIAO
Nome: LIBERTY SEGUROS S/A
CNPJ: 61.550.141/0001-72
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer divides de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:
1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspense nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determine sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos
em Divida Ativa da Uniao (DAD) com exigibilidade suspense nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processes de
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de
certificagao da regularidade fiscal.
Confprme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
a

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 16:37:25 do dia 03/07/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 30/12/2020.
Codigo de controle da certidao: C83D.CD5F.040D.2925
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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PODER JUDICIARIO
JUSTigA DO TRABALHO

certidAo negativa de debitos trabalhistas
Nome: LIBERTY SEGUROS S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.550.141/0001-72
Certidao n°: 15554017/2020
Expedigao: 07/07/2020, as 17:02:00
Validade: 02/01/2021
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se que LIBERTY SEGUROS S/A (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 61.550.141/0001-72, NAO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrative n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.
INFORMALAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagao das pessoas naturals e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

DiivIdas e sugesides: cndtStsc.jus.br

14/08/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Volta r -

mpnmir

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscri^ao:
61.550.141/0001-72
Razao Social:liberty seguros sa
Endere^o:
R doutor geraldo campos
PAULO / SP/ 04571-020

moreira

110 /

brooklin novo

/

sao

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade: 11/08/2020 a 09/09/2020
Certificagao Numero: 2020081101331738050684

Informagao obtida em 14/08/2020 14:11:30

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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Liberty Escritorios

g' Liberty
^ Seguros

Apolice- Ramo18 Compreensivo Empresarial

______________________

| Apolice N°
| 18-17-620.816

Endosso N°

! Data de Emissao
! 17/07/2020

Proposta
55905946

Contrato N°
54503522/1

Vigencia do Seguro
Das 24 horas de 02/07/2020 as 24 horas de 02/07/2021
Filial
BLUMENAU

CONDigOES PARTICULARES
DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a)
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SC
Enderego
AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900 - CRC SC
Bairro
CENTRO
Telefone 1
Telefone 2
3027-7003
(0)0-

CPF/CNPJ
83.901.983/0001-64

Cidade
FLORIANOPOLIS

UF
SC

CEP
88015-701

E-mail
LICITACA01@CRCSC.ORG.BR

DADOS DO CORRETOR

Corretor
INTEGRITY CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Cod SUSEP
Cod Liberty
Estab.
100665827
99023774
0001

% PART.
100.00%

CPF/CNPJ
01.151.954/9000-13
Telefone
(47) 3397-4488

IOBJETO DE SEGURO
O presente contrato de seguro tem por objetivo indenizar ao Segurado, durante a vigencia do contrato, observados os
limites estabelecidos na apolice, os prejuizos decorrentes de perdas e danos materials causados, de forma subita e
imprevista, aos bens/interesses garantidos diretamente resultantes de riscos cobertos de acordo com as Condigoes Gerais,
Especiais e Particulares de nosso Produto Liberty Comercio & Servigos, que fazem parte integrante e inseparavel da
apolice____________ ___________
OBJETO SEGURADO
Predios, benfeitorias, moveis, maquinismos, materiais e utensilios, mercadorias e materias-primas localizados no territorio
nacional, conforms Valor em Risco Declarado.
MOEDA
~Mps os valores deste documento estao expresses em R$ (REAL).
DeMONSTRATIVO de PREMIO

Premio Llquido (R$)
3.636,82

Adic. Frac. (R$)
0,00

Custo Apolice (R$)
0,00

IOF (R$)
268,40

Premio Total (R$)
3.905,22

Juros (%)
0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobranga

Pamelas
0001

Banco

Ag.

CC

Vencimento
16/08/2020

Valor (R$)
3.905,22

FICHACOMPENSACAO
N° Pamelas
1

CLAUSULA DE PAGAMENTO DE PREMIO
A quitagao do seguro somente sera considerada efetuada apos a identificagao do credito na Seguradora:
I - A falta de pagamento da primeira parcela implicara no automatico cancelamento da apolice, desde o inicio da vigencia.
II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes a primeira podera implicar no automatico
cancelamento da apolice, observados os termos constante das Condigoes Gerais do seguro.
Liberty Seguros S/A CNPJ 61,550.141/0001-72 - Cod. SUSEP: 518-5 - Processo SUSEP N°15414.004941/2005-41 e Processo SUSEP N°15414.901506/2013-76
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| Apolice N°
j 18-17-620.816

Endosso N°

! Data de Emissao

Proposta
55905946

17/07/2020

Contrato N°
54503522/1

Vigencia do Seguro
'
Das 24 horas de 02/07/2020 as 24 horas de 02/07/2021

Visto

Filial
BLUMENAU

clAusula de pagamento de premio
III - Findo o novo prazo concedido para pagamento, nos termos constante das Condigoes Gerais do seguro, sem que
tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-a de pleno direito o cancelamento da apolice.
IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficara o Segurado sujeito ao pagamento de multa moratoria
correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variagao do IPCA
(Indice de Pregos ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratorios de 1% (urn por cento) ao mes, sendo este
ultimo encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a titulo de
despesas operacionais. Demais condigoes de pagamento do premio vide as Condigoes Gerais do seguro.
LOCAL(IS) SEGURADO(S)
ITEM 1

Enderego
y IDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL, 1900
Bairro
Cidade
CENTRO
FLORIANOPOLIS
Atividade
197-10/ESCRITORIO - Andar temeo
Existe outro seguro cobrindo os mesmos bens?

UF
SC

CEP

88015-710

SIM
Seguradora: 623 - MAPFRE VERA CRUZ
SEGUROS
LMI:10.000.000,00
Fim de vigencia:01/07/2020

Apolice: 1411OOOOO29180
Valorem Risco: 10.000.000,00
Inicio da vigencia: 01/07/2019
[RENOVAQAO

Renovagao Apolice N°
1411000002918

Seguradora
623-MAPFRE VERA CRUZ
SEGUROS S/A

Periodo Vig. Anterior
5

VALOR(ES) EM RISCO DECLARADO(S)
flhos Materials (DM)
10.000.000,00

Sinistralidade
30

Total VR
10.000.000,00

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA DO ITEM (LMGI)

Danos Materials (DM)
9.500.000,00

Lucros Cessantes (LC)
100.000,00

Responsabilidade Civil (RC)
54.000,00

Total (DM+LC+RC)
9.654.000,00

COBERTURAS CONTRATADAS / LIMITE MAXIMO DE INDENIZAQAO (LMI)

Coberturas Contratadas

LMI da
Cobertura
Contratada
VALOREM RISCO
10.000.000,00
INCENDIO / QUEDA DE RAIO / EXPLOSAO / IMPLOSAO 9.500.000,00
ACIDENTAL / FUMACA / QUEDA DE AERONAVES
ANUNCIOS LUMINOSOS
21.600,00
DANOS ELETRICOS
50.000,00
PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL A TERCEIROS
100.000,00
QUEBRADE VIDROS
21.330,00
RECOMPOSICAO DE REGISTROS E DOCUMENTOS
10.000,00

Premio da
Ramo da Cobertura Contratada
Cobertura
Contratada
0,00
18-COMPREENSIVO EMPRESARIAL
2.250,84 18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL
235,62
248,87
27,55
370,19
43,63

18-COMPREENSIVO EMPRESARIAL
18-COMPREENSIVO EMPRESARIAL
18-COMPREENSIVO EMPRESARIAL
18-COMPREENSIVO EMPRESARIAL
18-COMPREENSIVO EMPRESARIAL

Liberty Seguros S/A CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cod. SUSEP: 518-5 - Processo SUSEP N"15414.004941/2005-41 e Processo SUSEP N°15414.901506/2013-76
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Seguros
!
!

Apolice N°
18-17-620.816
Data de Emissao
17/07/2020

____

Apolice- Ramo18 Compreensivo Empresarial
Endosso N°
Proposta

Contrato N°
54503522/1

ff U8^

Vigencia do Seguro
' Das 24 horas de 02/07/2020 as 24 horas de 02/07/2021
Filial
BLUMENAU

55905946

iCOBERTURAS CONTRATADAS / LIMITE MAXIMO DE INDENIZAQAO (LMI)
Coberturas Contratadas
LMI da
Premio da
Ramo da Cobertura Contratada
Cobertura
Cobertura
Contratada
Contratada
VENDAVAL/ FURACAO/ CICLONE/ TORNADO/
100.000,00
383,49
18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL
GRANIZO/ IMPACTO VEIC TERRESTRES
LIBERTY ASSISTENCIA SERVICO GRATUITO 24
0,00
50,71
12-ASSISTENCIA BENS EM GERAL
HORAS - ESCRITORIOS (0800 702 5100)
RESPONSABILIDADE CIVIL ESTABELECIMENTOS
54.000,00
25,92
51 - RESPONSABILIDADE CIVIL
COMERCIAIS EINDUSTRIAIS
F?ANQUIAS/POS
Coberturas Contratadas
Franquia / Participagao Obrigatoria do Segurado(POS)
VALOR EM RISCO
10%dos prejuizos indenizaveiscom minimode R$ 1.150,00
INCENDIO / QUEDA DE RAIO / EXPLOSAO /
10% dos prejuizos indenizaveis com minimo de R$ 1.150,00
IMPLOSAO ACIDENTAL / FUMACA / QUEDA DE
AERONAVES
ANUNCIOS LUMINOSOS
10% dos prejuizos indenizaveis com minimo de R$ 300,00
DANOSELETRICOS
10% dos prejuizos indenizaveis com minimo de R$ 1.150,00
PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL A
120 horas a contar do inido da paralisagao
TERCEIROS
QUEBRADE VIDROS
10% dos prejuizos indenizaveis com minimo de R$ 300,00
RECOMPOSICAO DE REGISTROS E
Sem partidpagao obrigatoria.
DOCUMENTOS
VENDAVAL/ FURACAO/ CICLONE/ TORNADO/
10% dos prejuizos indenizaveis com minimo de R$ 1.150,00
GRANIZO/ IMPACTO VEIC TERRESTRES
LIBERTY ASSISTENCIA SERVICO GRATUITO 24
Sem partidpagao obrigatoria.
HORAS - ESCRITORIOS (0800 702 5100)
•SPONSABILIDADE CIVIL
Sem partidpagao obrigatoria.
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS
Risco localizado em andar superior (acima do 2° andar)?
NAO
Risco localizado em condomino comercial fechado?
NAO
A Atividade do Local segurado e exclusivamente "deposito"?
NAO
pBSERVAQOES
O VALOR EM RISCO DECLARADO
PELO SEGURADO E: 10000000
DADOS DA FILIAL
Filial
BLUMENAU
Enderego
RUAJOINVILLE, 1900-SALA01
Cidade

CNPJ
61.550.141/0008-49
Bairro
VL NOVA
UF

SAC (reclamagoes e cancelamento)
0800-726-1981
CEP
89035-200

Central de Atendimento

Liberty Seguros S/A CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cod. SUSEP: 518-5 - Processo SUSEP N°15414.004941/2005-41 e Processo SUSEP ^15414.901506/2013-76
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Apolice N°
18-17-620.816

! Data de Emissao
! 17/07/2020
!

Apolice- Ramo18 Compreensivo Empresarial

Endosso N°

Contrato N°
54503522/1

Proposta
55905946

r^r
ctr
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Vigencia do Seguro
X
Das 24 horas de 02/07/2020 as 24 horas de 02/07/2021
Filial
BLUMENAU

DADOS DA FILIAL
BLUMENAU

SC

4004-5423 Capitals e Reg. Metrop. 0800-709-5423 Demais Regioes

CENTRAL DE ATENDIMENTO E SAC
Central de Atendimento
4004-5423 CAPITAIS E REG. METROP.
0800-709-5423 DEMAIS REGIOES
OUVIDORIA

SAC (reclamagdes e cancelamento)
0800-726-1981

A Liberty tambem disponibiliza um canal de Ouvidoria, com Ouvidor externo e independente, que podera ser utilizado para revisao do
processo, caso o Cliente nao concorde com a decisao da Seguradora. O regulamento da Ouvidoria esta disponivel no site
www.libertyseguros.com.br, onde e possivel postar seu recurso. Se preferir, o recurso tambem podera ser feito pelo e-mail:
Q||idoria@libertyseguros.com.br, pelo telefone 0800-740-3994 ou ainda por carta para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, n° 110 "andar - Sao Paulo/SP - CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.
ATENDIMENTO SUSEP
Atendimento Gratuito ao Publico
0800 021 8484
SUSEP - Superintendencia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela fiscalizagao, normatizagao e controle dos
mercados de seguro, previdencia complementar aberta, capitalizagao, resseguro e corretagem de seguros
CONDIQOES CONTRATUAIS
As Condigoes Contratuais e o Manual de Servigos deste seguro estao disponiveis no portal da Liberty Seguros
(www.libertyseguros.com.br).
Para sua yisualizagao acesse o menu PARA EMPRESAS e selecione o produto "Liberty Comercio & Servigos", clique em MANUAIS E
CONDIQOES e em seguida clique em “Para consultar o manual referente a sua apolice, clique aqui”E necessario o numero da apolice e
o CPF ou CNPJ do Segurado.
INFORMAQOES GERAIS
As condigoes contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sodedade/entidade junto a Susep poderao ser consultadas no
enderego eletronico www.susep.gov.br, de acordo com o numero de processo constants da apolice/proposta.
S^atendimento a Lei 12.741/12 inlbrmamos que inddem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os premios de
s^uros, deduzidos do estabeleddo em legislagao especlfica.
LEMBRE-SE
Os termos que regem as coberturas contratadas e expressamente descritas nesta apolice encontram-se espedlicados nas Condigoes
Contratuais do seguro. Em caso de duvidas ou divergendas, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso
canal de comunicagao com o Segurado(a): faleconosco@libertyseguros.com.br. O prego deste seguro foi calculado com base nas
informagoes contidas na proposta de seguro, e sua veraddade e corregao e impresdndivel e muito importante para garantia das coberturas
contratadas. Por essa razao, confira todas as informagoes constantes na especificagao dessa apolice e, caso haja necessidade de qualquer
alteragao ou retificagao de dados, comunique esse fato ao seu Corretor. Lembramos ainda que, durante a vigenda da apolice, toda e
qualquer modificagao nas informagoes contidas na proposta de seguro tambem deve ser imediatamente comunicada. Essas mudangas
serao avaliadas pela Seguradora dentro dos prazos estabeleddos na apolice, podendo, indusive, ocasionar a emissao de endosso de
cobranga ou restituigao de premio, conforme o caso. O registro deste piano de seguro na SUSEP nao implica, por parte daquela autarquia,
incentive ou recomendagao a sua comerdalizagao.

Liberty Seguros S/A CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cod. SUSEP: 518-5 - Processo SUSEP N°15414.004941/2005-41 e Processo SUSEP N°15414.901506/2013-76
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Wk Liberty
^ Seguros
!

Apolice N°
18-17-620.816
Data de Emissao
17/07/2020

Apolice- Ramo18 Compreensivo Empresarial
Endosso N°
Proposta

55905946

Contrato N°
54503522/1

Vigencia do Seguro
Dae 24 horas de 02/07/2020 as 24 horas de 02/07/2021

Visto .

Filial
BLUMENAU

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apolice na ddade de Sao Paulo/SP, em 17 dejulho de 2020.

Marcos Machini
Vice-Presidente Comercial

Liberty Seguros S/A CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cod. SUSEP: 518-5 - Processo SUSEP N"15414.004941/2005-41 e Processo SUSEP N015414.901506/2013-76
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Visto

PORTARIA CRCSC N.° 089, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.
Nomeia fiscal do contrato firmado entre o
Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina e a empresa LIBERTY
SEGUROS S/A.
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuigoes legais e regimentais,

#

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993, bem como a segao I, capitulo V da IN MPDG 05 de 25 de maio de 2017, determina
o acompanhamento e a fiscalizagao da execugao dos contratos, por representante da
Administragao especialmente designado,
RESOLVE:
Art. 1° Nomear os funcionarios, abaixo relacionados, como Gestor e
Fiscais de Contrato, para responder pela gestao, acompanhamento, fiscalizagao e
avaliagao da execugao do(s) seguinte(s) contrato(s):
Gestor:
Fiscal Titular:
Fiscal
Substitute:
Contrato n.°
Contratado:
Objeto:
Valor:

JHONATAN ALBERTO COSTA
EDUARDO SANTOS OLIVEIRA

Matncula:
Matncula:

254
282

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

Matncula

307

1092
Vigencia: I CONFORME CONTRATO
LIBERTY SEGUROS S/A
CONTRATACAO DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DO CRCSC
R$ 3.905,22

Art. 2° Compete ao Gestor do Contrato a coordenagao das atividades
relacionadas a fiscalizagao e gestao da execugao do contrato, visando o cumprimento do
pactuado e a garantia da qualidade do servigo prestado a Administragao Publica.
Art. 3° Os Fiscais de Contrato serao responsaveis por representar o
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina perante o contratado e zelar pela
boa execugao do objeto pactuado, mediante a execugao das atividades de orientagao,
fiscalizagao, controle e aceite, devendo ainda:
I. conhecer o inteiro teor do contrato a ser fiscalizado e seus eventuais
aditivos, inclusive as especificagoes contratadas e demais caractensticas do objeto,
sanando quaisquer duvidas com as demais areas responsaveis pela Administragao,
objetivando seu fiel cumprimento:
II. conhecer suas atribuigoes para o exercicio das atividades de
fiscalizagao;
III. conhecer a descrigao dos servigos a serem executados e acompanhar a
sua execugao, verificando a metodologia empregada, a utilizagao dos materials,
equipamentos e contingente em quantidades compativeis e suficientes para que seja
Rua Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Centro- Florian6polis/SC - CEP:88015-710
Telefone: (48) 3027-7000
www,crcsc,orq.br

!
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CONSa>K) REGIONAL DE COMTABIUDADE
OE SANTA CATARm

mantida a qualidade dos mesmos, atuando tempestivamente na solugao de eventuais
problemas verificados;
IV. verificar o cumprimento do objeto e demais obrigagoes pactuadas,
especialmente o atendimento as especificagoes atinentes ao objeto e a sua garantia, bem
como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo
executado e registrando os pontos cn'ticos encontrados, inclusive com a produgao de
provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para
instruir possivel procedimento de sangao contratual;
V. acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma ffsico
financeiro, comunicando ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execugao
do objeto;
#

VI. recusar os servigos executados em desacordo com o pactuado,
solicitando, quando for o caso, que sejam refeitos por inadequagao, omissao ou vi'cios
que apresentem, notificando a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificagao (procedimento formal, com prazo);
VII. buscar esclarecimentos e solugoes tecnicas para as ocorrencias que
surgirem durante a execugao dos servigos e antecipar-se na solugao de problemas que
afetem a relagao contratual, tais como: greve de pessoal, nao pagamento de obrigagoes
com funcionarios, dentre outros.
VIII. estabelecer prazo para corregao de eventuais pendencias na execugao
do contrato e informar a autoridade competente ocorrencias que possam gerar
dificuldades a conclusao do servigo, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados (desfazimento, ajuste ou corregao);
IX. zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um
comportamento etico, probo e cortes, observando rigorosamente os principios legais e
eticos em todos os atos inerentes as suas atribuigoes, agindo com transparencia no
desempenho das suas atividades;
X. comunicar o gestor, em tempo habil, quaisquer ocorrencias que
requeiram decisoes passiveis de aplicagao de penalidades e/ou rescisao contratual, ou
providencias que ultrapassarem sua competencia, em face de risco ou iminencia de
prejuizo ao interesse publico;
XI. elaborar registro proprio e individualizado, de forma organizada e em
ordem cronologica, em que constem o controle do saldo residual e as informagoes das
determinagoes necessarias a regularizagao das faltas, bem como todas as ocorrencias
relacionadas a execugao do contrato, conforms o disposto nos §§ 1° e 2° do Art. 67 da Lei n°
8.666/1993;
XII. formalizar, sempre, os entendimentos com a contratada ou seu
preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigagoes
bilaterais;
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XIII. realizar a medi^ao dos servigos efetivamente realizados, de acordo com
a descrigao dos servigos, definida na especificagao tecnica do contrato e emitir atestados
de avaliagao dos servigos prestados;
XIV. receber, provisoria ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua
responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de
acordo com o Art. 73 da Lei n.° 8.666/1993, recusando, de logo, objetos que nao
correspondam ao contratado;
XV. conferir os dados das faturas, realizando a medigao dos servigos
executados e promovendo as corregoes devidas, quando for o caso;
#

XVI. indicar, em nota tecnica, a necessidade de eventuais descontos a serem
realizados no valor mensal dos servigos, decorrentes de glosas que, porventura, vierem a
ocorrer;
XVII. encaminhar as notas fiscais, relatorio circunstanciado e certidoes
negativas em tempo habil, ao gestor do contrato para liberagao do pagamento;
XVIII. comunicar ao gestor eventual subcontratagao da execugao, sem
previsao editah'cia ou sem conhecimento do CRCSC;
XIX. avaliar a necessidade de readequagao contratual, caso sua execugao
nao esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato, encaminhando a
autoridade superior documento apontando as alteragoes necessarias, acompanhado das
justificativas pertinentes para celebragao de termo aditivo;

#

XX. verificar, quando da necessidade de a Administragao manter o servigo e
interesse na sua prorrogagao, informando sobre a qualidade da prestagao dos servigos e
eventuais ocorrencias existentes, encaminhando em seguida, ao Departamento de
Licitagoes e Contratos para continuidade dos tramites;
XXI. atestar, quando for o caso, para fins de restituigao da garantia, o
cumprimento integral de todas as obrigagoes contratuais, inclusive as trabalhistas e
previdenciarias.
Art. 4° O fiscal substituto sera responsavel pela fiscalizagao do contrato na
ausencia temporaria ou definitiva do fiscal titular.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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NOTA DE EMPENHO

N° Empenho

Data do Empenho

Tipo do Empenho

Processo

N°. Reserva

Exercicio

365

07.07.2020

ORDINARIO

PA40DL29/20

361

2020

Conta de Despesa

Descrigao da Conta

Projeto

SEGUROS DE BENS IMCVEIS

6.3.1.3.02.01.024

SubProjeto

5008 - MODERNIZAQAO E
MANUTENQAO DA ESTRUTURA

Numero do Evento

Descrigao do Evento

1148

CONTRATAQAO DE SEGUROS DE BENS IM6VEIS
Dados da Modalidade ( Fundamentagao Legal)

Modalidade

Complemento

Numero

Num. Controle

29/2020

0

Dispense de Licitagao
Favorecldo
Nome

LIBERTY SEGUROS S/A

CNPJ/CPF

Enderego

RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA110
04571-020
Cidade
: SAO PAULO

Bairro

CEP
Banco

UF

Agenda

61.550.141/0001-72
BROOKLIN NOVO
SP

Conta

Historico do Empenho

Qtde Parcelas

Valor Unit£rio

Valor Total Empenhado

1

3.905,22

3.905,22

DESPESA COM RENOVAQAO DO SEGURO PREDIAL DA SEDE DO CRCSC.

Valor por Extenso
Tres Mil, Novecentos e Cinco Reals e Vinte e Dois Centavos

Dotagao Orgamentaria
4.000,00

Empenhos Acumulados

Valor deste Empenho

0,00

Saldo Atual

3.905,22

94,78

, 07 de Julho de 2020

i

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

L_ ,

/ A

HERNIEUNDO JUNIORSOARES
ContadonCRoSC 033374/0

I

CRCSC

CONSELHOKGiakw: DCOS^rABUCMX
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FORMULARIO DE ACOMPANHAMENTODOS PROCESSOS
Modalidade:
Processo n°:

aaKcx >

Up

Dispensa n°: o^*

f1 Ano:

Ano qUDoQ

Fundamentagao: Art. ^ V
Fornecedor: h Lov K|

s

.

Inciso: —

N
Nao

EP
NA
Sim
Em parte Nao
se
aplica
Questoes relativas aos documentos e procedimentos a serem
considerados na instrugao do processo de contratacao.___________
M. Ha solicitagao do material ou servigo, com descricao clara do obieto?
'w (Lein08.666/1993, art. 14)_______________________________
2. Ha nos autos pesquisa de mercado c/ urn minimo de 3 orgamentos e
ou demonstragao de limitagao de mercado ou manifesto desinteresse
dos convidados (TCU: Acordao n° 43/2002) inviabilizando a obtengao
dos 3 orgamentos, ou utilizagao de outro parametro da IN SLTI
05/2014.
3. Ha no processo prova de regularidade fiscal? (Lei n° 8.666/1993, art.

29)

Respons&v
el
Solicitante
Solicitante/S
etor
de
Compras
Compras

4. Ha analise da controladoria sobre a necessidade do objeto, bem como controladoria
indicacao de recursos orcamentarios? (Lei n° 8.666/1993, art. 14)
5. Ha despacho da diretoria ratificando parecer da controladoria?______ diretoria
6. Ha pedido de autorizagao para abertura do processo administrative Compras
para a autoridade competente? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)_________
7. Ha autorizagao da autoridade competente permitindo o im'cio do diretoria
processo de contratagao? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)
8. O processo de contratagao foi iniciado com a abertura de processo Compras
administrative devidamente autuado, protocolado e numerado? (Lei n°
8.666/1993, art. 38)
9. Ha nos autos o pedido da nota de reserva orgamentaria a
contabilidade? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)______________________
10. Ha nos autos a nota de reserva orgamentaria? (Lei n° 8.666/1993, art.
38)
11. Ha nos autos autorizagao para prosseguimento da contabilidade e vicepresidencia de ADM, e Finangas?
__________________________
12. Ha nos autos ato de designagao da comissao de licitagao? (Lei n°

8.666/1993, art. 381________ _____________________________

13. A minuta do contrato esta no processo de contratagao?__________
14.
O preambulo da minuta de contrato contem:
a. A indicagao dos nomes das partes e de seus representantes?
b. O ato que autorizou a sua lavratura?
c. O numero do processo da dispensa?
d. A sujeigao dos contratantes as normas pertinentes e as suas
clausulas?
15.
A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei 8666/93):
a. O objeto da contratagao e seus elementos caractensticos?

Compras
Contab.
Conta./VicePres. Adm.
Compras

S/N/EP
ou NA

Pagin
a

3

03-13

5
5
3

I*

o
5

oU

5

s
s
3

-2C

^

c26

ADM
Compras
Compras
Compras
Compras

Compras

31

5

31

5

5 3L
S

\3\-*>X
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Visto

b. A vinculagao ao ato de declaragao da dispensa da licitagao e a
proposta feita pelo interessado (art. 54, §2°,. Lei 8666/93)?_______
c. O regime de execugao ou a forma de fornecimento?
d. O prego unitario e global?
e. As condigdes de pagamento?
f. Os recursos orgamentarios necessarios para a contratagao?
g. A data de inicio e de conclusao da sua execugao ou da entrega do
objeto?________________________________________________
h. O prazo e condigoes para recebimento definitivo do objeto?
i. Os direitos das partes?
j. As responsabilidades das partes?
k. Sendo cabivel, a garantia oferecida?
l. As penalidades cabiveis, de acordo com a gravidade das faltas
_____ cometidas, garantida a previa defesa?_______________________
m. Os valores das multas (e recomendavel haver urn percentual sobre
a parcela inadimplida)?___________________________________
w n. A vigencia do contrato e, caso necessario, a indicagao da
_____ possibilidade de eventuais prorrogagdes de acordo com o art. 57?
o. Os prazos para manifestagao das partes no caso de haver interesse
_____ de prorrogagao do contrato?_______________________________
p. Os casos de rescisao contratual e os direitos da Administragao
havendo a rescisao?
q. A obrigagao do contratado em manter, durante toda a execugao de
objeto, todas as condigoes de habilitagao/qualificagao exigidas
antes da assinatura do contrato?___________________________
r. A legislagao aplicavel a sua execugao e aos casos omissos?_____
s. Que o objeto podera sofrer acrescimos e decrescimos de acordo
com os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1°, da Lei 8.666?_____
t. As condigoes para reajuste dos pregos e os criterios de atualizagao
monetaria?

Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras

5

5
3<a.
$

Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras

^3
S

5

6

%-?r-

s
5

3a-

5

3*

Compras
Compras
Compras

5
Compras
Compras
Compras

3

5

3V
3^

u. Como foro competente para dirimir qualquer questao contratual, o Compras
_____ do orgao promotor?______________________________________
16. Ha nos autos pedido para procuradoria juridica se manifestar sobre o Compras
E. processo/contrato? (art. 38, VI da Lei 8666/93).__________________
n7. A Procuradoria Juridica se manifestou sobre o processo? (art. 38, VI Ass. Jur.
da Lei 8666/93)___________ _______________________________
18. Ha nos autos o ato de adjudicagao do objeto? (art. 38, VI da Lei Com. Lie.

8666/93)_______________ __ _______________________________
19. Ha justificativa que dispense a publicagao da ratificagao no DOU?
20. Ha nos autos o ato de ratificagao da autoridade superior do objeto? (art.
26, VI da Lei 8666/93)
21. Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para
o exercicio corrente?
22. Ha nos autos a portaria de nomeagao dos fiscais devidamente
assinada?
23. Ha nos autos o original do contrato (ou instrument© equivalent©)
devidamente assinado?_____________________________________
24. O extrato do contrato ou de instrument© equivalent© (art. 62, LLCA) foi
publicado no DOU e seu comprovantefoi anexado ao processo (art.
61, Lei 8666/93)?__________________________________________
25. O processo foi devidamente publicado no site do CRCSC??

3
3

Com. Lie.
diretoria

s
*jo

s

Qi 'fa

S
5

S

Cont.

V6

5

5
Cont.
Compras

5
/0-A

Compras
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