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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. Prestação de serviços de seguro, para o imóvel próprio do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária - MA, endereço: Rua Astolfo Marques, Nº 57 - Apeadouro, São 
Luís - MA - CEP: 65036-070.  

  
2. DA JUSTIFICATIVA 

 
2.1. A contratação de seguro predial é decorrente da necessidade de manter o 
patrimônio do CRMV-MA devidamente protegido, evitando possíveis prejuízos para a 
Administração. 
 
2.2. O contrato de seguro pretendido tem por objetivo indenizar ao Segurado, 
durante a vigência do contrato, os prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais 
causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses garantidos, diretamente 
resultantes de riscos cobertos de acordo com as condições previstas neste instrumento 
e que será integrante e inseparável da futura apólice. 
 
2.3. Diante disso, sendo o dever da Administração preservar, conservar e manter o 
bem público contra eventual prejuízo de natureza patrimonial, em observância ao art. 
18, do Decreto n.º 61.867/67, a necessidade da futura contratação ao CRMV-MA é 
medida que se impõe.   

 
3. DOS PARÂMETROS DA PESQUISA DE PREÇOS 

3.1.  A pesquisa de mercado será realizada diretamente com os fornecedores por 
meio e-mail e/ou in loco, respeitando as condições e exigências contidas no acórdão do 
TCU n.º 127/2007-Plenário, assim vejamos: 
 

Acórdão 127/2007 Plenário (Sumário) 

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.  

 
4. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E DECLARAÇÃO 

4.1. No procedimento de contratação, ainda que por dispensa, será necessário que a 

futura contratada apresente o seguinte. 

https://goo.gl/maps/mnWyZZHLYfJ2
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4.1.1. Habilitação jurídica; 

4.1.2. Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

4.1.3. Certidão de Regularidade do FGTS; 

4.1.4. Certidão Fiscal e Previdenciária-PGFN; 

4.1.5. 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.  
 

4. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
4.1. Embora o fato de o contrato de seguro estar submetido a um regime jurídico 
próprio e assumir características peculiares do direito privado, sendo tal ato firmado 
entre as partes por meio de apólice, tal condição não afastar as previsões 
estabelecidas no art. 55 e das informações constantes do art. 61 da mesma Lei n.º 
8.666/93. 
 

5. DA DESCRIÇÃO E DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
5.1. Características do prédio: 
 

a) Sede do CRMV-MA – Localiza-se na Rua Astolfo Marques, Nº 57 - 
Apeadouro, São Luís - MA - CEP: 65036-070, dispõe de vigilância eletrônica 
24h, inclusive aos sábados, domingos e feriados com sistema monitorado de 
alarme 24h e extintores. 

 

5.2. Dos serviços: 
 

a) A seguradora indenizará o segurado, até o limite máximo de indenização 
estipulado na apólice para a presente cobertura, pelos danos materiais 
causados aos bens descritos, consequentes de: 
 
i. Quebra causada por imprudência ou culpa de terceiros, ou por ato 
involuntário do Segurado, de membros de sua família ou de seus 
empregados ou representantes legais. 
 
ii. Quebra resultante da ação de calor artificial ou de chuva de granizo. 

 

b) Deverão estar cobertos também:  
 

i. Quebras de vidros, espelhos, mármores ou granitos, consequentes de 
quebra causada por imprudência ou culpa de terceiros, ou por ato 
involuntário do Segurado, de membros da sua família ou de seus 
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empregados e/ou representantes legais e quebra resultante da ação de 
calor artificial ou de chuva de granizo. 
 

ii. As despesas com o reparo ou reposição de encaixes dos vidros, 
espelhos, mármores ou granitos quando atingidos pelo sinistro, ou na 
remoção, reposição ou substituição de obstruções (escudos de madeiras, 
cortinas de aço, grades, encaixes, quadros, molduras e outras peças de 
proteção), exceto janelas, paredes e aparelhos, quando necessários para 
o serviço de reparo ou substituição dos vidros, espelhos, mármores ou 
granitos danificados. 
 

iii. A instalação provisória de vidros, espelhos mármores ou granitos ou 
vedação nas aberturas que contenham esses vidros, espelhos, mármores 
ou granitos danificados, durante o tempo necessário ao seu reparo ou 
substituição. 

 
iv. Danos elétricos pelos danos causados a quaisquer máquinas, 

equipamentos ou instalações eletrônicas ou elétricas devido a variações 
anormais de tensão, curto-circuito, arco voltaico, calor gerado 
acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática 
ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza elétrica. 

 
v. Bens furtados ou roubados, danos causados a portas, janelas, fechaduras 

e outras partes do imóvel onde se encontram os bens segurados e danos 
materiais diretamente causados aos bens cobertos durante a prática do 
roubo ou furto qualificado, quer o evento se tenha consumado, quer se 
tenha caracterizado a simples tentativa. 

 

5.3. Da cobertura: 

 

Descrição do Item 
Limite de 

cobertura 

Valor unitário  Preço Total 

Incêndio, explosão e fumaça 
600.000,00 

 

1  

Danos elétricos,  curto circuito 30.000,00 1  

Recomposição de registros e documentos 
30.000,00 1  

Vendaval, furação, ciclone, tornado  

 

30.000,00 1  

VALOR TOTAL DO PRÊMIO   
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ITEM ESPECIFICAÇÃO LIMITE COBERTURA FRANQUIA 

1 Incêndio, explosão e fumaça 
600.000,00 

0% 

2 Danos elétricos, curto circuito 
30.000,00 

10% dos prejuízos indenizáveis 

com mínimo de R$ 1.500,00. 

3 
Recomposição de registros e 

documentos 30.000,00 

10% dos prejuízos indenizáveis 

com mínimo de R$ 1.500,00. 

4 
Vendaval, furação, ciclone, tornado  30.000,00 

10% dos prejuízos indenizáveis 

com mínimo de R$ 1.500,00. 

 

6. DA VIGÊNCIA  

6.1. A vigência do contrato será de 12 meses, a contar das 24 horas do dia da sua 
emissão do contrato/apólice, mediante assinatura, e poderá ser prorrogado, a cada 12 
(doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos moldes do art. 57 da Lei 
8.666/93, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados e autorizado 
formalmente pela autoridade competente: 

6.1.1. Prestação regular dos serviços; 

 

6.1.2. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço; 

 

6.1.3. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a 

Administração;  

 

6.1.4. Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação. 

6.2. A apólice de seguro deverá conter: 

6.2.1. A discriminação, por item, do imóvel coberto pelo seguro, incluindo os 

conteúdos, cujo valor consta deste Termo de Referência; 

6.2.2. O valor total do prêmio; 

6.2.3. A discriminação dos prejuízos indenizáveis e dos direitos do segurado.    

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

7.1. A execução do objeto dar-se-á de maneira indireta sob o regime de empreitada 
por preço global, nos termos do artigo 6º, VIII, “a”, da Lei nº 8.666/93, sem qualquer 
vínculo empregatício ou prazo indeterminado. 

8. DO REAJUSTE CONTRATUAL  
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8.1. O reajuste do valor do Prêmio poderá ser realizado, caso haja necessidade, 

utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 

mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

8.2. Será permitido o reajuste, respeitada a periodicidade mínima de um ano a contar 

da data da apresentação da apólice ou da data do último reajuste, limitada à variação 

do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor, ou de outro índice que passe a substituí-

lo. 

8.3. O pedido de reajuste só será válido a partir de provocação por parte da 

Seguradora, após verificação pelo CRMV-MA do índice aplicado. 

8.4. O esquecimento da seguradora contratada quanto ao seu direito de exigir o 

reajuste não será aceito como justificativa para pedido de correção com efeito 

retroativo à data a que faria jus, pagando esta, portanto, por sua própria inércia. 

8.5. O pedido de reajuste deverá ser feito antes do vencimento do contrato ou da 
assinatura do Termo Aditivo de prorrogação, sob pena de preclusão do direito. Caso o 
CRMV-MA não tenha tempo hábil para efetuar os cálculos do reajuste, a Seguradora 
terá seu direito resguardado no respectivo termo aditivo. 
 
9. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO  
 
9.1. A despesa com a execução dos serviços de que tratam os objetos desta licitação 
correrá a cargo do Elemento de Despesa sob Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - 
Seguros em Geral - PJ, do plano de contas em vigor. 
 
10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 
10.1. Será considerada como proposta mais vantajosa ao CRMV-MA, salvo imposições 
legais, o MENOR valor do prêmio cobrado pela seguradora. 
 
10.2. O preço proposto será considerado completo e deverá abranger todos os 

tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), encargos 

trabalhistas e previdenciários e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não 

especificada neste Termo. 

10.3. Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do Contrato, salvo em 

caso de renovação.  

 
11. DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
11.1. O pagamento será realizado em parcela única em até 10 (dez) dias úteis, 
contados do recebimento do documento de cobrança, mediante o devido atesto pelo 
gestor do contrato. 
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11.2. Para efeito de pagamento, o CRMV/MA procederá às retenções tributárias e 

previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 

imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a CONTRATANTE. 

11.4. Em havendo erro na nota fiscal ou se alguma das certidões negativas estiver 

com a validade vencida,  ficará sujeito a recisão contratual e penalidades. 

11.5. De igual forma, serão retidos/deduzidos valores correspondentes a eventuais 

multas/penalidades ou indenizações devidas pela CONTRATADA, assegurado o direito 

ao contraditório e à ampla defesa. 

11.6. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

na Lei Complementar nº 123/2006.   

11.7. Os pagamentos serão efetuados por meio de ordens bancárias, para crédito na 

conta corrente ou boleto bancário pela CONTRATADA. 

11.8. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à CONTRATANTE 

dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma 

clara, objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica em desconsideração pela 

CONTRATANTE dos prazos estabelecidos. 

11.9. A CONTRATAÇÃO ESTARÁ CONDICIONADA À REGULARIDADE JURÍDICA 

E FISCAL DA EMPRESA, DEVENDO ESTA DEMONSTRAR TAL SITUAÇÃO POR 

MEIO DA SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO: 

a) CNPJ 

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
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11.10. A CONTRATADA deverá preencher a Nota Fiscal/Fatura de acordo com a Nota 

de Empenho, que deverá constar o CNPJ correspondente a/ou: 

a) Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão 

CNPJ: 07.059.025/0001-00 

 

11.11. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, provocados 

exclusivamente pelo CRMV/MA, o valor devido será acrescido de atualização 

financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 

fórmulas: 

 

I=(TX/100) 365  

EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

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

VP = Valor da parcela em atraso. 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   
 

12.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, 

compete a CONTRATADA: 

12.1.1. Emitir a apólice em conformidade com as normas estabelecidas pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP; 

12.1.2.  Entregar a Apólice de seguro ao CONTRATANTE no prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas, contados da data do recebimento do empenho, de acordo 

com as condições estabelecidas neste termo de referência; 

12.1.3.  Emitir documentos que contenham os dados do seguro dos imóveis e dos 

respectivos bens móveis segurados, compreendendo cobertura, valores 

contratados e vigência do seguro;  

12.1.4. Providenciar a regularização do sinistro porventura ocorrido, tão logo lhe 

seja comunicado pelo CONTRATANTE; 
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12.1.5. Permanecer como única e total responsável perante o CONTRATANTE, 

inclusive do ponto de vista técnico, respondendo pela qualidade e presteza no 

atendimento, principalmente, quando da regularização de sinistros.  

12.1.6. Manter durante a vigência do Ajuste todas as condições de habilitação e 

qualificação que ensejaram a contratação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas. 

12.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, 

compete ao CONTRATANTE: 

12.2.1. Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada em suas 

dependências (devidamente uniformizados e identificados), para fins de realizar a 

vistoria, bem como para avaliação de eventuais danos ocorridos com os bens 

móveis e imóveis segurados; 

12.2.2. Prestar os esclarecimentos e as informações solicitados pela Contratada, 

atinentes ao objeto deste Termo de Referência. 

12.2.3. Rejeitar a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, por 

terceiros sem autorização. 

12.2.4. Pagar o valor ajustado no prazo estabelecido na nota de empenho. 

 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   
 

13.1. O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos 

prazos estabelecidos sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades: 

I. Advertência, por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

II. Multa de: 

a) 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total do contrato, pela 

inexecução total do objeto deste contrato, sem prejuízo das demais 

sanções regulamentares previstas; 

b) 10% (dez por cento) calculada sobre a parte inadimplente, pela 

inexecução parcial quanto à execução do objeto, sem prejuízo das 

demais sanções regulamentares previstas. 

III. Impedimento de licitar e contratar com o CRMV-MA pelo prazo de até dois 

anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
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seja promovida a reabilitação perante a Contratante, que será concedida quanto 

o ressarcimento pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada. 

13.2. As sanções administrativas previstas seguem um sistema gradual, da mais leve 

(advertência) a mais severa (declaração de inidoneidade) e são independentes entre si, 

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

legais cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa (§ 2º do artigo 87, da Lei 

8.666/93). 

13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo próprio que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993. 

13.4. Os atos de comunicação de irregularidade à CONTRATADA para fins de exercício 

do direito de defesa prévia devem necessariamente conter: 

a) Disposição legal ou contratual transgredida; 

b) A penalidade máxima passível de aplicação no caso; 

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

13.6. As multas serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da 

notificação oficial e poderão, após regular processo administrativo, ser descontadas do 

pagamento eventualmente devido à CONTRATADA ou cobradas judicialmente. 

13.7. Caberá ao fiscal do contrato propor a aplicação das penalidades previstas, 

mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.  

13.8. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste item, realizar-se à 

comunicação escrita à CONTRATADA em Diário Oficial (excluídas as penalidades de 

advertência e multa de mora), constando o fundamento legal. 

 
14. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
14.1. A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/93. 
 
14.2.  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, 

não cabe à contratada direito a qualquer indenização. 

14.3.  Caberá a rescisão do Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados 
no art. 78 da Lei n° 8.666/93. 
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14.4.  A rescisão do contrato poderá ser: 
 

14.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 
14.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração; ou 
14.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 
 

14.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
15. DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1. A fiscalização do cumprimento do contrato será exercida pelo Conselho Regional 
de Medicina Veterinária do Maranhão por meio de servidor expressamente designado 
que atuará como fiscal de contratos a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem 
no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração. 
 
15.2. A fiscalização de que se trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, e, na decorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
16. DA PUBLICAÇÃO 
 
16.1.  A publicação do extrato da presente aquisição será dispensada em razão dos 
princípios da eficiência e da economicidade, conforme orientação extraída do Acórdão 
TCU - Plenário nº 1.336/2006. 
 
17. DO ENCAMINHAMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 
17.1. Sendo assim, diante das condições aqui apresentadas no presente Termo de 
Referência, encaminhamos a presente solicitação para aprovação do pedido. 

 
São Luís (MA), ______ de _________ de 2019. 

 
 
 
 
 

Dra. Méd. Vet. Ana Fabíola Linhares Fontenele 
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18. DO ENCAMINHAMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 

18.1. Na qualidade de ordenador de despesas do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado do Maranhão, aprovo o presente instrumento e autorizo a 

realização da pesquisa de mercado visando a futura contratação nos termos da 

legislação vigente.  

São Luís (MA), ______ de _________ de 2019. 

 

 

Méd. Vet. Dra. Francisca Neide Costa 
Presidente CRMV-MA 

CRMV-MA nº 0539 
 


