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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 
P.A. Nº 2810/2021  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº25/2021 
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 13/2021 

Inciso II do art. 75, da Lei 14.133/2021. 
 
 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro, para a Sede 
do CRMV-PE. 

2. DAS JUSTIFICATIVAS 

2.1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1.1. A contratação de seguro predial é decorrente da necessidade do CRMV-PE 
resguardar-se de eventuais sinistros e ocorrências que possam vir a ocorrer nas instalações da 
instituição. 

2.1.2. Tendo em vista que o CRMV-PE não possui uma Apólice de Seguro vigente, faz-se 
necessária a contratação em caráter de urgência. 

2.2. DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

2.2.1. Tendo em vista o modo simplificado da contratação, não será realizada a 
elaboração de um estudo técnico preliminar. 

2.2.2. Os detalhes e condições pertinentes à contratação pretendida estão 
pormenorizados neste termo de referência/projeto básico. 

2.3. AQUISIÇÃO DO OBJETO POR ITENS 

2.3.1. Tendo em vista que em objeto divisíveis são obrigatórias as admissões da 
adjudicação por item e não por preço global, conforme previsto na Súmula 247 do TCU, visando 
propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a 
itens ou unidades autônomas, esta aquisição deverá ser realizada por ITENS, respeitando a mais 
ampla competição, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 

2.4. DA PESQUISA DE PREÇOS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 65/2021. 

2.4.1. O CRMV-PE observou as orientações, no que couberam, dos procedimentos 
administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação, 
nos termos da Instrução Normativa n º 65/2021, que dispõe sobre o procedimento 
administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação 
de serviços em geral. 
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2.4.2. Diante disso, foi utilizada a pesquisa de mercado realizada diretamente com os 
fornecedores por meio de e-mail e/ou in loco, no processo 0352/2021, respeitando as 
condições e exigências contidas no acórdão do TCU n.º 127/2007-Plenário, assim vejamos: 

Deve ser estabelecido procedimento padronizado de pesquisa de 

preços, em que seja exigido o mínimo de três propostas e 

completo detalhamento da proposta pelo fornecedor, em 

conformidade com o solicitado e deve haver vinculação entre o 

valor indicado na proposta e o efetivamente contratado. Acórdão 

127/2007 Plenário (Sumário) 

2.5. DO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO 

2.5.1. O objeto indicado neste instrumento tem por objetivo atender à necessidade 
para todo o exercício financeiro. 

2.5.2. De todo modo, caso ocorra uma nova contratação equivalente, será observado o 
limite estabelecido no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 

2.6. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL E DECLARAÇÃO 

2.6.1. No procedimento de contratação, ainda que por dispensa, será necessário que a 
futura contratada apresente o seguinte: 

2.6.1.1. Habilitação jurídica  

2.6.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: Cartão CNPJ e 
certidão negativa de débitos trabalhistas; 

2.6.1.3. Certidão de Regularidade do FGTS; 

2.6.1.4. Certidão Fiscal e Previdenciária-PGFN; 

2.6.1.5. Certidão de Regularidade Fiscal Estadual; 

2.6.1.6. Certidão de Regularidade Fiscal Municipal; 

2.6.1.7. Qualificação econômico-financeira: 

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

2.6.1.7.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física. 
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2.6.1.8. Declaração de que não emprega menor, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal – Anexo I 
deste Termo de Referência; 

2.6.1.9. A licitante deverá apresentar documento emitido pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP), comprovando regularidade da licitante para operar no mercado 
de seguros do Brasil, conforme estabelecido no art. 74 do Decreto-Lei n.º 73/1966. 

2.6.1.10. 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por instituição pública 
ou privada que comprove a prestação do(s) serviço(s) objeto desta contratação. A CPL poderá 
diligenciar para se assegurar das informações contidas no referido atestado, seja por meio de 
consulta telefônica ao emissor, ou solicitação de juntada de documentos adicionais, como Nota 
Fiscal, que comprove a execução do serviço. 

2.6.1.11. Declaração Negativa de Nepotismo (exigido no momento da contratação) 
– Anexo II deste Termo de Referência; 

2.7. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

2.7.1. Considerando os princípios da eficiência e da racionalidade administrativa, com 
respaldo na possibilidade de contratos serem substituídos pela emissão de nota de empenho, 
na forma do artigo 95, incisos I e II, da Lei 14.133/2021, aplicando-se, no que couber, as 
cláusulas contidas no art. 92, da mesma Lei; 

2.7.2. Considerando, o entendimento do Tribunal de Contas da União-TCU, por meio do 
acórdão nº 1234/2018 Plenário, indicando sobre a possibilidade de formalização de 
contratação de fornecimento de bens/serviços para entrega imediata e integral, da qual não 
resulte obrigações futuras, por meio de nota de empenho, independentemente do valor ou da 
modalidade licitatória adotada. 

2.7.2.1. Entende-se por “entrega imediata” aquela que ocorrer em até trinta dias 
a partir do pedido formal de fornecimento feito pela Administração, que deve ocorrer por meio 
da emissão da nota de empenho, desde que a proposta esteja válida na ocasião da solicitação. 

2.7.3. Considerando ainda, que as garantias ofertadas pelo fabricantes assim como 
previstas na Lei 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, 
são, por imposição legal, vinculadas ao fornecimento do(s) bem(ens), ou seja, não impossibilita 
a substituição do contrato por uma nota de empenho. 

2.7.4. Desta forma, entendemos que as contratações para o fornecimento de 
bens/serviços para entrega imediata e integral, circunstanciadas no art. 75, inciso II, da Lei nº 
14.133/2021, poderão ser formalizadas por meio de nota de empenho. 

3. DOS QUANTITATIVOS E DAS ESPECIFICAÇÕES 

3.1. As especificações dos serviços estão definidas no item 3.2 e subitens 3.2.1 e 3.2.2, deste 
termo de referência, e resumidas na tabela abaixo: 
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ITEMITEMITEMITEM    CATSERCATSERCATSERCATSER    DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃODESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃODESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃODESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO    
UNIDADE DE UNIDADE DE UNIDADE DE UNIDADE DE 

FORNECIMENTOFORNECIMENTOFORNECIMENTOFORNECIMENTO    
QUANTIDADEQUANTIDADEQUANTIDADEQUANTIDADE    VIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIA    VALOR UNITÁRIOVALOR UNITÁRIOVALOR UNITÁRIOVALOR UNITÁRIO    

VALOR VALOR VALOR VALOR 
GLOBALGLOBALGLOBALGLOBAL    

1 13943 Seguro Predial / Empresarial UN 1 12 Meses R$ 2.278,08 R$ 2.278,08 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃOVALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃOVALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃOVALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO    R$ R$ R$ R$ 2.278,082.278,082.278,082.278,08    

3.2. Coberturas do seguro: 

3.2.1. Estão garantidos, por esta cobertura, os danos, totais ou parciais, causados ao 
imóvel segurado, no período de 12 meses, contados da emissão da Apólice, decorrentes de: 

a) Incêndios; 

b) Roubos; 

c) Furtos; 

d) Danos causados por terceiros; 

e) Fenômenos da natureza. 

3.2.2. Dos valores de cobertura:  

a) Incêndio, explosão, fumaça e queda de aeronave – R$ 4.000.000,00; 

b) Danos elétricos – R$ 150.000,00; 

c) Despesas fixas – R$ 100.000,00; 

d) Subtração de bens – R$ 60.000,00; 

e) Responsabilidade civil – 50.000,00; 

f) Quebra de vidros – R$ 15.000,00. 

3.3. O valor total estimado para esta contratação é de R$ 2.278,08 (dois mil, duzentos e 
setenta e oito reais e oito centavos). 

4. DA VISTORIA E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTAS 

4.1. É facultado ao licitante realizar uma Vistoria Técnica nos imóveis onde serão executados 
os serviços, a fim de conhecer as instalações pertinentes e o grau de dificuldade existentes. 

4.2. Tendo em vista a faculdade de realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se 
eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 
preços, em decorrência da execução do objeto desta licitação.  
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4.3. O modelo de Declaração de Vistoria se encontra no Anexo III deste Termo de 
Referência; 

4.4. O prazo para a realização da Vistoria Técnica terá início no primeiro dia útil após a 
publicação do Termo de Referência, e encerrar-se-á no dia útil anterior à abertura da sessão 
pública. 

4.4.1. Para realização da vistoria, a interessada deverá procurar o Sr. El Hanã F. 
Moreira, no térreo do Edifício Principal do CRMV-PE, localizado na Rua Conselheiro Theodoro, 
460, Zumbi, Recife-PE, CEP 50711-030. 

4.4.2. O CRMV-PE não será responsabilizado por qualquer prejuízo ou dano financeiro 
advindo de falha na elaboração da proposta da interessada. 

4.4.3. Ao dimensionar sua proposta, a interessada deverá prever todo e qualquer gasto 
necessário à execução do serviço. 

4.5. As propostas iniciais deverão ser enviadas no Sistema Comprasnet até às 07:59 hs do dia 
27 de dezembro de 2021. 

4.5.1. A disputa de lances iniciará às 08:00 hs e se encerrará às 14:00 hs do dia 27 de 
dezembro de 2021. 

4.5.2. A proposta ajustada ao lance final, após encerramento da fase de disputa, deverá 
ser encaminhada no prazo máximo de 3 (três) horas a partir da convocação do licitante, via e-
mail, para licitacao@crmvpe.org.br, e o descumprimento deste prazo poderá ensejar 
desclassificação da proposta. 

4.5.3. O modelo para envio da proposta se encontra no Anexo IV deste Termo de 
Referência. 

4.6. Não serão aceitas propostas de seguradoras que não estejam comprovadamente 
credenciadas pela SUSEP. 

4.7. São impedidas de participar desta contratação corretoras de seguro, tendo em vista que 
“É vedada a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de seguros 
adquiridos pela Administração Pública, ainda que inexista vínculo formal direto da corretora 
com o órgão contratante. (TCU, Acórdão nº 600/2015, Plenário, j. em 23.03.2015.)”. 

5. DA FORMA DE FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO PRAZO DE ENTREGA E DO 
RECEBIMENTO 

5.1. A forma de fornecimento dar-se-á com a execução integral do serviço, que neste caso, 
será representado pela Apólice de Seguro. 

5.2. A Apólice de Seguro será entregue na Sede do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado do Pernambuco, localizado na Rua Conselheiro Theodoro, 460. Zumbi - 
Recife/PE - CEP: 50.711-030, sendo admitido também seu envio por meio eletrônico, neste 
caso, o e-mail do setor de licitações do CRMV-PE: licitacao@crmvpe.org.br. 
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5.3. O prazo de entrega da Apólice de Seguro será de 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento da nota de empenho devidamente assinada. 

5.4. O recebimento do objeto dar-se-á da seguinte maneira: 

5.4.1. Provisoriamente, no ato da entrega da apólice; 

5.4.2. Definitivamente, em até 02 (dois) dias úteis a contar da data da entrega da 
apólice de seguro. 

5.5. Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções no objeto, fica a 
Contratada obrigada a efetuar imediatamente as correções ou substituições necessárias, sem 
ônus para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco. 

5.6. A Apólice de seguro, devidamente atestada, substitui a Nota Fiscal e é comprovante da 
contratação do serviço. 

6. DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. Pela contratação do seguro, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total fixo e 
irreajustável, observadas as cláusulas contratuais, conforme o valor empenhado em favor do 
fornecedor. 

6.1.1. O pagamento ocorrerá até o 5º (quinto) dia útil após o recebimento definitivo do 
serviço, mediante a apresentação e o ateste da Apólice de Seguro, contendo a descrição do 
produto e dos valores correspondentes ao item, podendo ser realizado por depósito em conta 
corrente ou boleto bancário. 

6.1.2. Estão incluídos no valor pactuado para a execução dos serviços todos os custos e 
despesas destinados ao seu fornecimento. 

6.1.3. A Apólice de Seguro substitui a Nota Fiscal. 

7. DA APÓLICE 

7.1. A emissão da apólice, certificado ou endosso será feita em até 15 (quinze) dias 
contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho, ou da assinatura do respectivo 
contrato. 

7.2. Da apólice, deverão constar, além destas Condições Gerais, das Condições 
Especiais para as coberturas efetivamente contratadas, as seguintes informações: 

7.2.1. A identificação da seguradora, com o respectivo CNPJ; 

7.2.2. O número do processo administrativo do CRMV-PE que identifica o plano 
comercializado; 

7.2.3. As datas de início e fim de sua vigência; 

7.2.4. As coberturas contratadas; 
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7.2.5. O Limite Máximo de Garantia da apólice e o Limite Máximo de Indenização, por 
cobertura contratada; 

7.2.6. O valor, à vista, do prêmio e a data limite para o seu pagamento; 

7.2.7. O nome ou a razão social do segurado; 

7.2.8. A discriminação, por item, dos imóveis cobertos pelo seguro, incluindo 
instalações e conteúdo (Bens Móveis); 

7.2.9. A discriminação dos prejuízos indenizáveis e dos direitos do segurado; 

7.2.10. A informação de que o prazo para as indenizações de eventuais sinistros não 
poderá ser superior a 30 (trinta) dias úteis, a contar da entrega da documentação completa 
necessária para esta finalidade. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1. Compete ao CONTRATANTE: 

8.1.1. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos ao fornecimento do 
objeto, em especial quanto à execução, aplicação de sanções e alterações; 

8.1.2. Efetuar os pagamentos nos prazos e formas definidos. 

8.2. Compete à CONTRATADA: 

8.2.1. Executar os serviços no endereço deste CRMV-PE, no prazo definido no item 5.3 
e nos prazos definidos em Apólice, para os casos de acionamento do Seguro Predial; 

8.2.2. Suportar todos os custos para o fornecimento do produto/serviço, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a quitação das obrigações tributárias (diretas ou indiretas), 
previdenciárias, trabalhistas, securitárias, taxas, transportes e equipamentos que incidam ou 
venham a incidir sobre a prestação de serviços objeto desta Compra; 

8.2.3. Suportar todos e quaisquer compromissos e ônus assumidos com terceiros, 
ainda que vinculados à execução, integral ou não, ou inexecução do presente fornecimento, 
bem como por qualquer dano causado em decorrência de seu ato, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados; 

8.2.4. Apresentar o boleto, fatura ou nota fiscal referente ao produto/serviço; 

8.2.5. Não transferir ou subcontratar a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento 
do objeto; 

8.2.6. Manter-se, durante o fornecimento do objeto, em situação regular perante o 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 



 

Rua Conselheiro Theodoro, 460 – Zumbi – CEP 50711-030 – Recife - PE 
PABX/Fax: (81) 3797-2517 – CNPJ 09.791.450/0001-14 

E-mail crmvpe@crmvpe.org.br     Site: www.crmvpe.org.br 
 

 

  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco 
 

8.2.7. Adotar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, foram vítimas seus empregados 
durante a execução/fornecimento do Objeto; 

8.2.8. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à 
execução do Objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

8.2.9. Prestar garantia dos serviços prestados de mínimo o previsto na Lei 8.078/90. 

8.2.10. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias. 

8.2.11. Disponibilizar ao Contratante telefone de contato da central de atendimento 
para eventuais comunicações de avisos sinistros. 

8.3. É vedado à CONTRATADA: 

8.3.1. Veicular publicidade acerca desta Autorização de compra, salvo se obtida 

expressa autorização escrita do CONTRATANTE. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a CONTRATADA às 
sanções previstas no Art. 156 Lei 14.133/2021, podendo o CONTRATANTE, garantida a prévia 
defesa, aplicar as seguintes sanções: 

9.1.1. Advertência, a ser feita com notificação por meio de ofício, estabelecendo prazo 
para cumprimento das obrigações assumidas. 

9.1.2. Multa, nos seguintes termos: 

a. pelo atraso na entrega do material/seviço em relação ao prazo estipulado: 1% 
(um por cento) do valor do material/serviço não entregue, por dia decorrido, até o limite de 
10% (dez por cento) do valor do material; 

b. pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do 
material/serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 
10% (dez por cento) do valor do material; 

c. pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data 
da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido; 

d. pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se 
como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 
10% (dez por cento) do valor do material rejeitado; 
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e. pelo não cumprimento de qualquer condição fixada ou no Pedido de Cotação de 
Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para 
cada evento. 

9.1.2.1. As multas estabelecidas no subitem 8.1.2 podem ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, após regular processo administrativo, devendo ser recolhida no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação pelo CONTRATANTE, sendo 
permitida a retenção de créditos para sua liquidação. 

9.1.2.2. Se o valor da multa não for pago ou depositado, a importância devida 
será cobrada administrativa e/ou judicialmente; 

9.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração pelo 
prazo de até 2 (dois) anos; 

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública, enquanto persistirem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que tiver aplicado a penalidade; 

9.2. As sanções previstas nos subitens “8.1.1”, “8.1.3” e "8.1.4" poderão ser aplicadas 
cumulativamente à penalidade de multa. 

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, sendo exercido pelo Sr. Geraldo Vieira de 
Andrade Filho. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 
os art. 117 e 120 da Lei nº 14.133/2021. 

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

11. DA VIGÊNCIA 

11.1. A vigência deste contrato será de 12 meses, contados a partir do primeiro dia 
subsequente à emissão da Apólice, prorrogável por até 120 meses, nos termos do Art. 107 da 
Lei 14.133/2021, observados ainda os limites estabelecidos no inciso II do Art. 75 da citada Lei. 
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11.2. No caso de prorrogação do contrato, fica a contratada obrigada a apresentar nova 
apólice de seguro, a viger a partir do dia e do horário imediatamente seguintes à expiração da 
apólice anterior. 

11.3. O percentual final de variação do valor do prêmio não poderá ultrapassar o percentual 
limite permitido por lei. 

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

12. DA PUBLICAÇÃO 

12.1. A publicação do extrato da presente contratação será dispensada em razão dos 
princípios da eficiência e da economicidade, conforme orientação extraída do Acórdão TCU - 
Plenário nº 1336/2006. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes deste objeto serão alocadas sob a Rubrica 
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 – Outros Serviços Prestados – PJ. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Todas as condições previstas neste Instrumento, em especial as sanções administrativas, 
regulam-se pela Lei nº 14.133/2021, sendo parte integrante da futura Nota de Empenho, que 
será emitida em favor do fornecedor homologado, razão pela qual o fornecedor não poderá 
alegar afastamento das obrigações. 

Recife, 17 de dezembro de 2021. 
 
 

____________________________ 
Geraldo Vieira de Andrade Filho 

Assessor da Presidência 

15. DA APROVAÇÃO/AUTORIZAÇÃO 

15.1. Com base no inciso II, art. 14 do Decreto 10.024/2019, aprovo o termo de referência, ao 
passo que encaminho à CPL para as devidas providências junto ao Sistema Comprasnet.  

Recife-PE, 17 de dezembro de 2021. 
 
 

 
____________________________________ 

Méd. Vet. Maria Elisa de Almeida Araújo 
CRMV/PE 2087 VP 

Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pernambuco 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ 

 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
_______________________, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII 
do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, salvo nas 
condições de jovem aprendiz.  

__________________, ____ de __________________ de 2021. 

_____________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO II 

ANEXO V - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO 

A empresa xxxxxxxxxxxxxx, com sede xxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o número 
00.000.000/0000-00, por meio de seu representante legal abaixo assinado, declara que não 
possui em seu quadro de pessoal empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos 
de direção e de assessoramento, de membros ou Diretores vinculados CRMV-PE, nos termos do 
art. 2.º VI, da Resolução n.º 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, cujo 
texto dispõe expressamente:  

"Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: (...) VI- a contratação, 
independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro 
societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de 
funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica 
da área encarregada da licitação. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)"  

_________________, _____ de ______de 2021.  

_____________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE LICITANTE QUE REALIZOU A VISTORIA TÉCNICA  

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa _____________________________, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ/MF, sob o n.º ____________________, com sede 
na ___________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu 
representante legal, o (a) Sr. (a) _______________________________________, portador (a) 
da Carteira de Identidade n.º ____________________, expedida pela ____________ e inscrito 
no Cadastro da Pessoa Física, CPF/MF sob o n.º ________________, visitou a Sede do CRMV-PE, 
tomando conhecimento do ambiente em que será prestado o serviço, objeto desta Dispensa de 
Licitação e das condições que possam ter influência na formulação da proposta.  

Recife - PE, __ de _____ de 2021. 

__________________________________________________________ 
Assinatura do Servidor Responsável pelo Acompanhamento da Vistoria 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco – CRMV-PE. 

 Referência: Dispensa Eletrônica nº13/2021 – P.A. nº2810/2021.  

Prezados senhores, A empresa Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n.º 
00.000.000/0001-00, com sede localizada na rua Xxxxxxxxxxxx, telefone (00) 0000 0000, após 
ter examinado o TR do processo acima identificado e seus anexos, apresenta proposta para 
prestação do serviço de seguro predial, consoante condições estabelecidas no Termo de 
Referência e demais especificações da Dispensa Eletrônica n.º 13/2021 e seus anexos.  

Apólice (R$): ____________________________________________  

Valor total do prêmio (R$): _________________________________  

Valor total da proposta, incluída a apólice (R$): ________________  

 

Observações:  
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1- Todos os impostos, taxas e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir 
sobre o objeto licitado estão inclusos na proposta.  

2- A empresa deverá obrigatoriamente informar o valor do prêmio ofertado, bem como os 
elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. O prazo de validade da proposta é 
de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega da proposta. 

  

Dados para contratação:  

Conta corrente n.º 000000 da agência 000000 do Banco Xxxxxxx S/A.  

Nome do representante legal:  

Carteira de Identidade:  

CPF:  

E-mail:  

Telefone:  

Local e Data. 

____________________________ 
Assinatura do representante Legal 
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