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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2016 

Seguro Veicular 

 

PREÂMBULO 

 

A Administração do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a Portaria 

CREMERS n.º 01/2016, de 04 de janeiro de 2016, leva ao conhecimento público que será realizada Licitação na 

modalidade de Pregão, sob o critério do menor valor global para serviço de Seguro Veicular para o Conselho 

Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, conforme as especificações e quantitativos constantes no 

Termo de Referência do presente Edital e em conformidade com a Lei 10.520/02, e legislação complementar 

pertinente. 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 

SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Conselho Regional de Medicina do Estado do 

Rio Grande do Sul, conforme especificações e condições constantes deste instrumento e do Termo de Referência 

– ANEXO I, parte integrante deste Edital.  

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO, DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO DAS 

PROPOSTAS 

 

2.1.  O certame será realizado conforme as especificações abaixo: 

a)DATA: 08/07/2016 

b)RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10h, do dia 08/07/2016 

c)ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10h10min, do dia 08/07/2016 

d)INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10h20min do dia 08/07/2016 

e)LOCAL DO EDITAL: No site: www.pregaoonlinebanrisul.com.br 

f)CONSULTAS: e-mail: licit03@cremers.org.br - fone/fax:(51) 3219.7544 das 09h15 às 18h. 

g)Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o 

primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente ao ora fixado; 

h)Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o 

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário; 

i)Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF); 

j)Será comunicada, por escrito, aos Licitantes que retirarem o Edital e divulgada aos demais pelos 

mesmos meios de divulgação inicial, qualquer alteração que importe em modificação de seus termos, 

que venha a ocorrer nele ou em seus anexos; 

k)Em nenhuma hipótese serão recebidas Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital. 

2.2. Poderá participar deste PREGÃO qualquer empresa legalmente estabelecida no País, do ramo pertinente ao 

objeto descrito, da presente licitação, cadastradas e habilitadas junto a Seção de Cadastro da CELIC e que 

atendam as exigências deste Edital. 

2.3. Não poderá participar do presente PREGÃO: 

a)Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

b)Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

c)Empresa que se encontre sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação; 

d)Conselheiros, Delegados, empregados do Sistema CFM/CRMs e qualquer pessoa, física ou jurídica, 

que com eles mantenham vínculo empregatício ou de sociedade; 

e)Cônjuges e parentes, até terceiro grau, de Conselheiros, Delegados e empregados do CREMERS; 

f)Pessoa jurídica integrada por cônjuges e ou parentes, até terceiro grau, de Conselheiros, Delegados e 

empregados do CREMERS; 

g) as sociedades cooperativas. 

2.4. A participação na presente licitação implica para a empresa Licitante aceitação plena e irrevogável de todos 

os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e de seus anexos, a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do processo. 

2.5. A licitante para participar do certame deverá declarar em campo eletrônico o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação prevista no edital. 

2.6. O não atendimento do item acima ensejará a desclassificação da proposta no sistema, com automático 

impedimento da participação na disputa. 

mailto:licit03@cremers.org.br
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2.7. A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar-se-á por meio da 

digitação da senha privativa da licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços com valores 

unitários e totais, exclusivamente por meio eletrônico. 

2.8.  A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial www.pregaoonlinebanrisul.com.br . 

2.9. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, a pessoa por ela 

credenciada. 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o 

ato convocatório do PREGÃO, encaminhando pessoalmente no Protocolo Geral do Cremers ou através do e-

mail: licit03@cremers.org.br. 

3.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área técnica responsável (Setor Requisitante do objeto), decidir, 

motivadamente, sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à abertura da Sessão Pública. 

3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

4.  DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento dos licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e 

intransferível para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro da Central de Licitações do Estado – 

CELIC. 

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu 

representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 

Eletrônico. 

4.3.  O credenciamento e sua manutenção no respectivo cadastro dependerá de registro cadastral na CELIC. 

4.4 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à PROCERGS ou ao CREMERS responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5 A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicados imediatamente à Seção de Cadastro CELIC, 

para imediato bloqueio de acesso. 

5.  DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1. CERTIFICADO de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC válido na data para apresentação das 

propostas. 

5.1.1.  Caso algum dos documentos elencados no corpo do CRC esteja com prazo de validade expirado, o 

licitante deverá apresentar documento válido juntamente com o CRC. 

5.2. DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE expedida por 

órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera (conforme modelo ANEXO II), caso não conste no 

Certificado de Registro Cadastral. 

5.3.  Certidão da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) ou Declaração de que cumpre o disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (conforme modelo no ANEXO III), caso não conste no Certificado de 

Registro Cadastral. 

5.4.  Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, ou alteração consolidada, quando sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhadas de posse e nomeação de seus administradores. Registro comercial, no caso de empresa individual. 

5.5.  No caso da empresa não possuir o Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC, deverão 

ser apresentados os seguintes documentos: 

5.5.1.  Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, ou alteração consolidada, quando sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhadas de posso e nomeação de seus administradores. Registro comercial, no caso de 

empresa individual. 

5.5.2.  CNPJ; 

5.5.3.  DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE 

expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera (conforme modelo ANEXO 

II); 

5.5.4.  Certidão da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) ou Declaração de que cumpre o disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (conforme modelo no ANEXO III); 

5.5.5. Certidão Comprovando regularidade para com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Dívida Ativa); 

5.5.6.  Certidão comprovando a regularidade trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT); 

5.5.7. Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; 

5.5.8.  Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; 

5.5.9. Certidão comprovando a regularidade para com o FGTS; 
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5.5.10. Certidão comprovando a regularidade para com o INSS; 

5.6. Será exigida ainda, a apresentação por parte do licitante da seguinte documentação complementar: 

5.6.1. Atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove a capacidade técnico operacional e técnico-profissional 

(quando for o caso) em relação ao objeto da licitação; 

5.6.1.1. Os atestados deverão conter no mínimo o nome do contratado e da contratante, a  

identificação do objeto do contrato e os serviços executados (discriminação e quantidades); 

5.6.1.2. As exigências e particularidades dos atestados citados no subitem acima estão 

detalhadas no Termo de Referência – Anexo I. 

5.6.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, 

expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com emissão de até 30 dias da abertura da 

licitação; 

5.6.3. Autorização de Funcionamento da Entidade junto à SUSEP, para operar com seguros; 

5.6.4. Certidão de Regularidade junto à SUSEP, sem ocorrências de pendências; 

5.6.5. Certidão de Administradores junto à SUSEP. 

5.7. Todos os documentos deverão estar em nome do licitante. Se o licitante for matriz, os documentos deverão 

estar com o número do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 

filial, salvo aqueles que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz. 

5.8. Os documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos com data não excedente a 60 

(sessenta) dias de antecedência da data prevista para a apresentação das propostas. 

5.9. Em caso de ser a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte e quiser utilizar-se dos benefícios 

previstos na Lei Complementar nº 123/06, regulamentada pelo Decreto nº 6.204/07, Declaração, sob as penas da 

lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP. 

6. DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 

6.1.  A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

6.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.3.  A proponente deverá anexar a PROPOSTA COMERCIAL em formulário eletrônico específico. 

6.4. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

e das especificações técnicas previstas no edital. 

6.5. A partir da publicação do edital poderão ser encaminhadas as propostas de preços com o valor global, 

exclusivamente por meio eletrônico. 

6.6.  Manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no edital. 

6.7. Informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

6.8.  A PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a seguir relacionados, para 

o item ofertado, devendo a mesma ser elaborada de forma clara, concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

constando na mesma a identificação da proponente, a assinatura de seu responsável legal e, no mínimo, as 

seguintes informações: 

a) Indicação precisa, em moeda corrente nacional, do preço para a prestação dos serviços, de acordo 

com o objeto descrito, expresso de forma clara, seja em algarismo, seja por extenso. A DISPUTA 

(LANCES) SERÁ PELO VALOR TOTAL GLOBAL do serviço prestado. 

b)Os preços propostos, expressos em Real (R$), em algarismo e por extenso, unitário e total; 

c)Início dos serviços do objeto licitado: imediato; 

d) Declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes à prestação dos 

serviços licitados na sede da empresa vencedora, tais como: taxas, fretes impostos, encargos sociais e 

trabalhistas, seguros, e materiais que possam influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento; 

e) Identificação da empresa, com endereço, telefone, e-mail e nome do contato entre a licitante e o 

CREMERS. 

6.9. O prazo de validade das propostas apresentadas nesta licitação será, automaticamente, de 60 (sessenta) dias, 

contados da data fixada para a abertura das propostas, o qual, se necessário, poderá ser prorrogado mediante 

concordância dos Licitantes. 

7. DA SESSÃO DO PREGÃO 

7.1. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação 

das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento 

detalhadas pelo edital. 

7.2.  Somente poderá participar da rodada de lances a licitante que anteriormente tenha encaminhado proposta de 

preços. 
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7.3. Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de menor taxa de 

administração. Em seguida, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio eletrônico, sendo o 

licitante imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

7.4. O valor do percentual de oscilação entre os lances ofertados será prerrogativa do pregoeiro. 

7.5. Só serão aceitos lances inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

7.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar. 

7.7.  Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do menor lance 

registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

7.8.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, 

emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10(dez) minutos, 

aleatoriamente, determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

7.9.  O sistema informará a proposta de vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances, 

quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

7.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá remeter via fax 

(51) 3217.1968, ou por e-mail: licit03@cremers.org.br, em até 2 (duas) horas, os documentos citados no item 5 

juntamente com o detalhamento de sua proposta. Posteriormente deverão ser encaminhados os originais (ou 

cópias autenticadas) de todos os documentos solicitados no item 5 no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a 

contar da sessão do pregão. 

7.11.  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a 

habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

ou lance que atenda o edital. Também nesta etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja 

obtido melhor preço. 

7.12. Constando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta 

ou lance de menor preço. 

7.13.  A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal, redigida em português de forma 

clara, não ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas e incluirá: 

a)Orçamento discriminado expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as 

despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado, 

devidamente corrigidos após o encerramento dos lances; 

b)Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão do pregão; se 

na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias; 

c)Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

7.14.  No caso de desconexão com pregoeiro, no decorrer da etapa competitivas do certame, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua 

atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 

7.15.  No caso de desconexão por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa, sendo 

reiniciada somente após comunicação expressa aos participantes. 

8.  DOS RECURSOS 

8.1.  Dos atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de manifestação do licitante ao final da sessão 

pública, dentro do prazo determinado pelo pregoeiro, em formulário eletrônico específico, manifestando sua 

intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais relacionados à intenção 

manifestada no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a ser contados ao término daquele prazo. 

8.2. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.3. A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso. 

8.4.  Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas pelo 

licitante na sessão pública. 

8.5.  Os recursos e contra-razões de recursos, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e registrados no Protocolo Geral 

do CREMERS localizado na Av. Princesa Isabel, 921, 2º andar, em Porto Alegre/RS, de segunda a sexta-feira 

das 09h15min às 18h. 

8.6.  O recurso somente terá eficácia se o Representante Legal da Recorrente tiver formalizado sua intenção de 

recorrer na audiência de abertura deste Pregão. 

8.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

8.8.  A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será conhecido. 
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9.  DA ADJUDICAÇÃO  

9.1. Após a análise da documentação de habilitação recebida na sede do CREMERS, será efetuada a adjudicação 

do lote em questão. 

9.2. Em caso de não adjudicação constará a justificativa da mesma no Sistema de Compras On-line do Banrisul, 

além de citado na ata eletrônica. 

10.  DA ENTREGA 

10.1. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) notificada(as) para entrega da 

apólice, no prazo de 7 (sete) dias úteis. 

11.  DA CONTRATAÇÃO E PENALIDADE 

11.1 Homologado o resultado, será e celebrado contrato entre o CREMERS e a empresa vencedora do objeto da 

licitação. 

11.2 Em caso de assinatura de contrato, a contratada comprovará os poderes para firmar legalmente aquele 

instrumento. 

11.3 O licitante vencedor que for chamado para entrega da apólice comparecerá dentro do prazo de 07 (sete) 

dias. Assim não o fazendo sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor referente ao bem 

adjudicado, podendo o CREMERS convocar os remanescentes, respeitada a ordem de classificação, e promover 

contra o licitante faltoso a competente ação para ressarcimento do CREMERS do prejuízo da contratação feita ao 

licitante remanescente. 

11.4 O contratado que deixar de prestar o serviço, conforme as condições contratuais, ficará sujeito à mesma 

penalidade do item anterior, além das que ora seguem: 

11.4.1 Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da entrega que ocorrer com qualquer 

irregularidade. 

11.4.2 Multa na ordem de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da 

obrigação, devidamente atualizado, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total da 

obrigação. 

11.4.3 Indenização pela diferença de desembolso resultante da aquisição de outro fornecedor. 

11.4.4 Advertência 

11.4.5 Suspensão para licitar com o CREMERS, por período não inferior a 180 (cento e oitenta) dias. 

11.4.6 Declaração de inidoneidade, pelo Presidente do CREMERS. 

11.5 As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas ao CREMERS no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias da notificação, sob pena de serem inscritas em Dívida Ativa. 

11.6 Em caso de aquisição de bens para pronta entrega o contrato poderá ser substituído por Ordem de 

fornecimento, não prejudicadas as penalidades previstas neste edital e legislação vigente. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO  

12.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos 

6.2.2.1.1.33.90.39.033 – Seguro em geral. 

12.2.  Realizado a entrega, o pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias da apresentação da apólice e da 

primeira via da nota fiscal, que deverá conter o número do Pregão, devidamente atestada pelo órgão recebedor. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Todos os eventos ocorridos durante a sessão pública de disputa serão registrados e publicados, em ata 

eletrônica, imediatamente após o término da disputa, tornando-se disponível ao acesso por qualquer cidadão. 

13.1.1. A ata poderá ser acessada pela pesquisa de licitações disponibilizada para o público em geral no 

Portal de Compras como também pela pesquisa na área de acesso restrito, ambas publicam o mesmo 

conteúdo. 

13.1.2.  Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 

13.2.  A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois a 

simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO submete a 

Licitante à aceitação incondicional de seus termos, bem como representa o conhecimento integral do objeto em 

licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 

13.2.1 – No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, prevalecerão as 

disposições do primeiro. 

13.3.  O CREMERS reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou 

anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento e/ou 

abertura da PROPOSTA DE PREÇOS. 

13.4. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada à Licitante a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originalmente da PROPOSTA DE PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

13.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da Licitante, desde 

que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização 
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da audiência pública do PREGÃO. As normas que disciplinam este PREGÃO serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

13.6. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados por qualquer pessoa 

até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. Os esclarecimentos deverão ser 

feitos, por meio de correspondência dirigida ao Pregoeiro desta Instituição, localizado na Av. Princesa Isabel, 

921, 2º andar (Protocolo Geral do Cremers), em Porto Alegre/RS, de segunda a sexta-feira das 09h15min às 18h, 

ou através do e-mail licit03@cremers.org.br. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com 

relação ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no site 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, ficando os licitantes obrigados à acessá-los para obtenção das informações 

prestadas pelo pregoeiro. 

13.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

13.8. A licitante vencedora, após a adjudicação do objeto, ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições, os 

acréscimos ou supressões no objeto que se fizerem necessários, por conveniência do CREMERS, respeitando-se 

os limites previstos em Lei. 

13.9.  A licitante vencedora, após a contratação, ficará obrigada a realizar os serviços de acordo com o objeto do 

presente pregão descrito no ANEXO I. 

13.10. Para efeitos deste edital, serão desclassificadas as propostas que: 

a)Apresentarem irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu entendimento; 

  b)Não atenderem às disposições do edital ou consignarem vantagens ou condições nele não previstas;  

c)Forem manifestamente inexeqüíveis. 

13.11.  Fica eleito o foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Porto Alegre, para dirimir eventuais litígios 

oriundos da presente licitação, com renúncia de qualquer outro, ainda que mais privilegiado. 

13.12. O CREMERS reserva-se o direito de aceitar total ou parcialmente quaisquer propostas, ou a todas rejeitar 

sem que caiba a proponente qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 

13.13. Da mesma forma, o CREMERS reserva-se o direito de contratar total ou parcialmente os itens solicitados, 

sem que caiba a proponente qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 

13.14.  Acompanham este edital os seguintes anexos: 

ANEXO I:  Termo de Referência; 

ANEXO II:  Declaração de INIDONEIDADE. 

ANEXO III: Declaração que cumpre inciso XXXIII do art. 7º da C.F. 

ANEXO IV: Modelo de Proposta 

ANEXO V: Valor Estimado  

 

Porto Alegre, 28 de junho de 2016. 

 

 

Verônica Soares Cuba 

Pregoeiro 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – Pregão Eletrônico 15/2016 

 

1. INTRODUÇÃO (objeto) 

O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 

SEGURO TOTAL para os veículos pertencentes à frota oficial do Conselho Regional de Medicina do Estado do 

Rio Grande do Sul, conforme especificações e condições constantes deste instrumento e no Edital PR15/16.  

 

2. OBJETIVO 

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul quer contratar os serviços abaixo 

para dar atendimento à necessidades do Cremers. 

 

3. TABELA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CREMERS 

 

ITEM LOCALIDADE MARCA MODELO 
ANO DE 

FABRICAÇÃO 
ANO DO 
MODELO 

COMBUSTÍVEL PLACA SEGURADORA 
APÓLICE 
VIGENTE 

PRAZO DE 
VIGÊNCIA 

SINISTRO 
(ÚTIMOS 

12 
MESES) 

1 
PORTO 
ALEGRE 

CHEVROLET 
Zafira Expres. 2.0 

MPFI FlexPower 5p 
Aut 

2008 2009 Bi-combustivel IPL5295 
YASUDA 

MARÍTIMA 
SIM 

08/01/2017 
NÃO 
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2 
PORTO 
ALEGRE 

RENAULT 
Scénic Privilège Hi-

Flex 1.6 16V 
2009 2010 Gasolina IQN0244 

TOKIO 
MARINE 

SIM 
31/07/2016 

NÃO 

3 
PORTO 
ALEGRE 

CITROEN 
Xsara Picasso 

Exclusive 2.0 16V  
Aut 

2011 2011 Gasolina IRN2164 
TOKIO 

MARINE 
SIM 

13/01/2017 
NÃO 

4 
PORTO 
ALEGRE 

CHEVROLET 
SPIN LTZ 1.8 8V 

Econo.Flex 5p Aut. 
7 lug 

2013 2014 Gasolina IVJ9212 
TOKIO 

MARINE 
SIM 

15/01/2017 
NÃO 

5 
PORTO 
ALEGRE 

FIAT 
FREEMONT 

EMOTION 2.4 16V 
5p Aut. 

2014 2014 Gasolina IWK4697 
TOKIO 

MARINE 
SIM 

06/01/2017 
SIM 

6 
PORTO 
ALEGRE 

HONDA 

HONDA CIVIC 
SEDAN LXR 2.0 
FLEXONE AU 

5p./155cv 

2015 2016 Bi-combustivel IWZ9737 
YASUDA 

MARÍTIMA 
SIM 

15/12/2017 

NÃO 

 

 

4. VALOR DE MERCADO REFERENCIADO 
4.1. Em caso de indenização integral, o valor pago deverá ser tomado como base em 100% (cem por cento) do 

valor divulgado pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, podendo ser consultado pelo site 

www.fipe.org.br.  

4.2. Em se tratando de sinistro envolvendo veículos zero quilômetro, o valor será determinado com base no valor 

do veículo novo por um prazo não inferior a 90 dias a contar data de seu recebimento pelo Cremers, 

independente da quilometragem rodada no período. Entende-se por valor de veículo novo o valor do veículo 

zero quilômetro constante da tabela de referencia quando da liquidação do sinistro. 

 

5. DA APÓLICE 

5.1 A emissão deverá resultar em uma única apólice, que ocorrerá por meio eletrônico, não gerando custo para o 

contratante. 

 5.1.1 Excepcionalmente, e desde que justificadamente, poderá a apólice de seguro ser entregue diretamente 

na Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, situado na Av. Princesa Isabel, 921, na 

cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90620-001, no horário normal de expediente, das 09h15min às 18:00h, de 

segunda à sexta-feira.  

5.2 Deverá conter, impreterivelmente, na apólice referenciada: 

 5.2.1 Identificação e descrição de cada veículo com suas devidas especificações. 

 5.2.2 Indicação da tabela de referência e da tabela substituta e seus respectivos veículos de publicação. 

 5.2.3 Indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado para cobertura – Casco de, no mínimo, 

100%. 

 5.2.4 Prêmios discriminados por cobertura. 

 5.2.5 Franquia aplicável. Observar o disposto no Item 10 deste instrumento. 

 5.2.6 Limites de indenização por cobertura, conforme valores constantes da tabela do Anexo V – Valores 

Estimados; 

 5.2.7 Bônus, quando houver, observado o disposto no Item 10 deste instrumento. 

5.3 A apólice deverá ser disponibilizada pela contratada, através de meios eletrônicos e com assinatura eletrônica 

válida, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da emissão da nota de empenho. 

 4.3.1 Após a disponibilização da referida apólice, o contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

verificação da sua conformidade e posterior confirmação de validade. 

5.4 Para a inclusão por endosso ou para correção de dados, como placa de veículos, classe de bônus, entre 

outros, a contratada disporá de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido expresso pelo Cremers. 

 5.4.1 A inclusão e/ou correções de que trata o item anterior poderá também, a qualquer tempo, ser realizada 

pelo Cremers. 

5.5 O fato de a seguradora deixar de disponibilizar a apólice no prazo estipulado não invalida a aplicação, dentro 

do prazo e termos previstos nesta contratação, da cobertura deste serviço em ocorrências de sinistros e/ou 

problemas correlatos bem como a aplicação das penas previstas em lei pelo referido atraso. 

5.6 A Contratada deverá fornecer manual ou documento equivalente contendo informações relativas ao 

funcionamento do seguro para os veículos objeto deste Termo de Referência. 

 

6. DA AVARIA 

6.1 Caso haja alguma avaria preexistente e qualificada na vistoria de contratação do seguro, não será impeditivo 

para contratação sendo, porém, excluídas da cobertura do seguro em caso de sinistro de Perda Parcial. 

6.2 Após procedimento de recuperação pelo Cremers durante a vigência do seguro, este deverá submeter o 

veículo a uma nova vistoria para exclusão da 'Cláusula de Avaria'. 
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6.3 Avarias preexistentes não serão consideradas em caso de Indenização Integral. 

6.4 Caso a seguradora deixe de realizar a vistoria previa, conforme Item 13 deste Termo de Referência, será 

desconsiderada qualquer cláusula de avaria posterior, assumindo assim a responsabilidade, a partir da 

contratação, de acordo com objeto deste seguro. 

 

7. DO AVISO DE SINISTRO 

7.1 O CONTRATADO deverá colocar à disposição do CONTRATANTE, 24 horas por dia durante 07 dias da 

semana, central de comunicação para aviso de sinistro. 

7.2 A central poderá funcionar por e-mail, telefone, fax ou serviço online, com acessibilidade em todo o 

território nacional. 

7.3 Após registro de sinistro, por um dos meios acima elencados, o CONTRATADO terá, no máximo, 05 (cinco) 

dias, a contar da data do registro, para realizar a vistoria no veículo e proceder à liberação do serviço a ser 

executado. 

7.4 Havendo a necessidade de reboque, o CONTRATADO deverá atender em um prazo máximo de 02 (duas) 

horas após o aviso de sinistro. A quilometragem para a utilização do reboque será ilimitada. 

 

8. DOS BÔNUS 

8.1 O licitante vencedor deverá observar a classe de bônus existente de cada veículo, conforme valores descritos 

na tabela do Anexo V - Valor Estimado. 

 

9. DO ENDOSSO 

9.1 Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão de veículos na apólice poderão ser 

solicitadas pelo Cremers e processadas pela seguradora, mediante endosso, aplicando-se as regras constantes 

dos Itens 18 e 19 deste Termo de Referência. 

 9.1.1 Os veículos que ficaram de fora desta contratação, poderão, ao longo de sua vigência, serem inseridos 

nessa mesma avença, obedecendo às normas de inclusão por endosso, sem prejuízo do disposto neste Item 9 

do Termo de Referência 

9.2 Poderá ser solicitado, mediante emissão de endosso, correção de nome do segurado, endereço, local de 

permanência e unidade da federação para utilização do veículo, chassi placas dos veículos emitidos 

erroneamente, entre outras necessidades referentes ao objeto desta contratação, que apresentarem durante o 

período da vigência da apólice. 

9.3 A emissão de Endosso não deverá ser superior ao prazo de 15 (quinze) dias a contar de pedido expresso pelo 

Cremers.  

9.4 O pedido de endosso, em qualquer tempo, poderá também ser realizado pelo Cremers. 

 

10. DA FRANQUIA 

10.1 A franquia considerada é a REDUZIDA, devendo ser observado o seguinte: 

 10.1.1 A franquia não deverá ser objeto de classificação das propostas, que serão avaliadas exclusivamente 

em função dos preços propostos (prêmio). 

 10.1.2 Os valores das franquias deverão constar obrigatoriamente nas propostas e nas apólices, não excederá 

os limites máximos fixados na tabela do Anexo V - Valor Estimado, devendo também ser consideradas as 

informações e detalhes constantes das mesmas. De acordo com análise por veículos e seus devidos bônus, 

poderão ser ofertadas franquias de valores menores. 

 10.1.3 Os valores de franquias considerados especificamente para ocorrência de sinistros com substituições 

unicamente de itens como para-brisas frontais, retrovisores, faróis e lanternas não deverá exceder os limites 

máximos fixados na tabela do Anexo V - Valor Estimado, não sendo cumulativas com a franquia de que 

trata o subitem 10.1. 

  10.1.3.1 A franquia de que trata este subitem será aplicada de acordo com a quantidade de peças 

sinistradas. Por exemplo, se houver a quebra simultânea de um farol e uma lanterna, será cobrada uma franquia 

para o farol e outra para a lanterna. 

 10.1.4 Em havendo sinistro com a necessidade específica de substituição de vidros laterais e traseiros, troca 

de lente de retrovisores e reparo em trincas de para-brisas, a contratada não cobrará franquia para esses 

serviços. 

 10.1.5 Em caso de Sinistro de Perda Parcial, o valor referente à franquia deverá ser pago pelo Cremers, 

prioritariamente, à concessionária/oficina que promover o conserto do veículo. Caso a 

concessionária/oficina não esteja com sua documentação relativa ao Fisco, à Seguridade Social e ao FGTS 

regular, o pagamento da franquia deverá ser efetuado à seguradora emitente da apólice, que se 

responsabilizará pelo repasse. 

 10.1.6 Não haverá cobrança de franquia em caso de Indenização Integral ou danos causados por incêndio, 

queda de raio e/ou explosão. 
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10.2 Em caso de sinistro, onde o Cremers não tenha dado causa ao mesmo, e o agente que bateu no veículo 

oficial do Órgão for o culpado pelo sinistro, deverá ser observado o seguinte: 

 10.2.1 Se possuir seguro, esse agente deverá arcar com os serviços a serem executados e com a franquia; 

 10.2.2 Se não tiver seguro, o mesmo deverá arcar com a franquia. 

 

11. SALVADOS 

11.1 Uma vez paga a indenização integral, os salvados passam a ser de inteira responsabilidade da seguradora. 

1.2 É de inteira responsabilidade da seguradora contratada providenciar a transferência dos referidos salvados e o 

devido encerramento de registro em nome da contratada junto aos órgãos pertinentes. 

 

12. DOS SINISTROS 

12.1 Dos Riscos Cobertos: “SEGURO TOTAL”. O seguro deverá cobrir os riscos derivados da circulação do 

veículo segurado, as despesas indispensáveis ao salvamento e transporte do veículo até a oficina autorizada 

pelo contratante, e as indenizações ou prestações de serviços correspondentes a cada uma das coberturas de 

seguro, em todo o território nacional, conforme segue: 

 12.1.1 Roubo ou furto total, bem como os danos causados por tentativa de roubos ou furto, incluindo os 

vidros. 

 12.1.2 Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento envolvendo direta ou 

indiretamente o bem segurado. 

 12.1.3 Raios e suas consequências. 

 12.1.4 Incêndios e explosões, ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma isolada e eventual 

por terceiros. 

 12.1.5 Quedas em precipícios ou de pontes e quedas de agentes externos sobre o veículo. 

 12.1.6 Acidentes durante o transporte do veículo por meio apropriado. 

 12.1.7 Submersão total ou parcial proveniente de enchente ou inundações, inclusive quando guardado em 

subsolo. 

  12.1.7.1 Em casos de que trata o subitem acima, a seguradora deverá providenciar a devida higienização 

quando o sinistro não atingir o valor da franquia. Sua utilização não implica em perda de bônus para o 

segurado. 

 12.1.8 Granizo, ventos fortes, terremoto e demais eventos afins. 

 12.1.9 Acidente envolvendo o veículo segurado com veículos de servidores da contratante, dentro de suas 

dependências. 

 12.1.10 Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto, estiver em poder de 

terceiros, excluídas, neste caso, indenizações por danos materiais ou pessoais causados a terceiros. 

 12.1.11 Quebra de para brisas, total ou parcial, faróis e/ou lanternas, retrovisores, obedecendo ao disposto 

nos subitens 10.1.2 e 10.1.3 deste instrumento. 

 12.1.12 Responsabilidade Civil Facultativa (RCF – Danos Pessoais). 

 12.1.13 Acidentes Pessoais por Passageiros – APP. 

 12.1.14 Acessórios não referentes a som e imagem, inclusive os originais de fábrica. 

 12.1.15 Cobertura adicional de assistência 24 horas, com os seguintes serviços mínimos: 

  a) Chaveiro; 

  b) Socorro mecânico emergencial no local; 

  c) Troca de pneus; 

  d) Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente, pane mecânica ou elétrica, até a 

oficina autorizada pelo contratante; 

  e) Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado; 

  f) Transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo. 

 12.1.16 Veículo reserva, pelo período de 30 dias consecutivos enquanto o veículo segurado não estiver à 

disposição do Órgão por motivo de sinistro, devendo o veículo ter, no mínimo, motor 1.6, ar-condicionado e 

direção hidráulica. 

 

13. DA VISTORIA PRÉVIA E FACULTATIVA 

13.1 As empresas interessadas em vistoriar os veículos a serem segurados poderão comparecer ao Cremers, no 

horário das 09:15 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta em dias úteis, no local 

relacionado: Av. Princesa Isabel, 921- Bairro Santana- Porto Alegre/RS. 

13.2 A vistoria dos veículos constantes na tabela do Item 3 deste Termo de Referência, será acompanhada por 

servidor do Cremers, e deverá ser marcada previamente com o senhor André por intermédio do telefone 

(0xx51) 3219-7544- Setor de Serviços. 

 13.2.1 Acontecendo a marcação de que trata o subitem anterior, o prazo para o referido agendamento deverá 

ser de, no mínimo, 48hs antes da vistoria a ser realizada e esta só poderá acontecer até o último dia útil que 
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antecede a data de início do certame, tendo em vista a natureza do objeto da presente contratação e as 

especificidades de cada automóvel que servem de base para a completa formulação das propostas de preço 

por parte dos licitantes. Após esse prazo, dar-se-á, por todos os concorrentes, o aceite das condições em que 

se encontram os referidos veículos. 

 13.2.3 O licitante arcará com o ônus de sua avaliação ao proceder com a vistoria, ou assumirão o risco de 

uma avaliação menos acurada, caso decida não realizá-la. 

13.3 O fato de a seguradora deixar de realizar a vistoria ora prevista não motiva descumprir as obrigações 

pertinentes a esse objeto, inclusive quanto à cobertura de equipamentos e de acessórios. 

 

14. REGULAÇÃO DE SINISTRO 

14.1 Ocorrendo sinistro, a seguradora deverá realizar o exame das causas e as circunstâncias no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis para caracterizar o risco, suas consequências e concluir sobre a cobertura. 

14.2 Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso não haja pronunciamento por parte da seguradora, o Cremers 

poderá autorizar a realização de correção do dano, devendo a seguradora arcar com o ônus da execução 

integralmente. 

14.3 Não será fixado prazo para comunicação de sinistro podendo ser realizado a critério do CREMERS. 

14.4 Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial, a reintegração será automática sem 

cobrança de prêmio adicional. 

14.5 Em caso de sinistros em que o veículo aceite recuperação, a escolha da oficina para execução do serviço 

ficará totalmente a cargo do CREMERS, não cabendo à contratada alegar quaisquer impedimentos para 

liberação da execução do serviço. 

14.6 O prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistro não poderá ser superior a 30 (trinta) dias do 

aviso de sinistro de que trata o Item 7 deste instrumento. 

14.7 Havendo descumprimento do prazo estabelecido no subitem anterior, a seguradora ficará sujeita a multa 

diária correspondente 2% do valor da indenização além das penalidades previstas em lei. 

 

15. DA INDENIZAÇÃO 

15.1 Todas as despesas de salvamento durante e após a ocorrência de um sinistro ocorrerão, obrigatoriamente, 

por conta da seguradora. 

15.2 Os danos materialmente comprovados, causados pela seguradora ou por terceiros, na tentativa de evitar o 

sinistro ou minorar o dano ou salvar a coisa serão de total responsabilidade da seguradora. 

15.3 Na ausência de cobertura específica, deverá ser utilizado até a totalidade do limite máximo da garantia 

contratada para cobrir despesas de salvamento e os danos materiais comprovadamente causados pelo 

CREMERS e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. 

 

16. DA INDENIZAÇÃO INTEGRAL 

16.1 Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos, resultantes de um mesmo sinistro, atingirem 

ou ultrapassarem a quantia de 75% do valor referenciado. 

16.2 Em caso de indenização integral, a seguradora não poderá deduzir, do valor referenciado, valores 

concernentes a avarias previamente constatadas. 

16.3 Na liquidação de sinistros por indenização integral, o documento de transferência de propriedade do veículo 

deverá ser previamente preenchido com os dados da proprietária do mesmo e da sociedade seguradora. 

 

17. DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO 

17.1 Os veículos a serem segurados representam 100% (cem por cento) da frota oficial do Cremers. 

17.2 Os veículos são conduzidos exclusivamente por servidores ou motoristas contratados por empresa 

terceirizada, com idade entre 25 (vinte e cinco) e 65 (setenta e cinco) anos, de acordo com suas devidas 

categorias. 

17.3 Os veículos permanecem recolhidos em estacionamento fechado e privativo na Sede, que possuem 

vigilância 24 horas de segunda-feira a domingo. 

17.4 Os veículos a serem segurados têm controle de uso, através de autorização de saída que registra data, hora, 

quilometragem e roteiro percorrido. 

17.5 A região de circulação onde os veículos trafegam habitualmente na maior parte do tempo é toda a malha 

rodoviária federal com jurisdição no Estado do Rio Grande do Sul, além das cidades onde estão localizadas 

as Unidades Locais do CREMERS. 

17.6 A previsão de quantidade da quilometragem a ser percorrida pelos veículos da frota do CREMERS, objeto 

desta contratação, durante o período da vigência do seguro é de 10.000 (dez mil) km/ano por veículo. 

17.8 Diante das informações fornecidas nos itens acima e, devido às características peculiares do serviço, o 

questionário de avaliação de risco não será aplicado, não motivando o descumprimento das obrigações 
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pertinentes a esse objeto, e não devendo ser considerado como condição delimitadora para efeitos de fixação 

do seguro a ser contratado. 

 

18. DA INCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO 

18.1 Havendo a necessidade de inclusão ou substituição de veículo(s) durante o período da vigência da apólice, a 

empresa deverá fornecer, previamente, orçamento que contemple o valor do prêmio total referente a cada 

veículo a ser incluso, considerando para isso, a proporcionalidade dos valores ofertados no certame que 

originou a contratação. 

18.2 Em caso de veículos a serem substituídos, cujo valor do prêmio for menor que o premio anteriormente 

contratado, a seguradora deverá realizar a devolução da diferença do prêmio, calculada proporcionalmente 

ao período a decorrer. 

18.3 A devolução deverá ser realizada mediante depósito, devendo a empresa enviar recibo, devidamente 

quitado, ao Setor Financeiro do CREMERS. 

18.4 Caberá ao Setor de Compras e Licitações do CREMERS, em qualquer caso, comparar o orçamento 

apresentado previamente com, pelo menos, dois outros orçamentos, a fim de confirmar a inclusão. O mesmo 

procedimento será adotado para efeito de substituição de veículos, ficando a empresa contratada obrigada a 

aceitar a menor proposta apresentada, caso o seu orçamento não seja o de menor valor. 

 

19. DA EXCLUSÃO 

19.1 Havendo a necessidade, durante o período de vigência da apólice, de exclusão de veiculo(s), a empresa 

deverá calcular pela aritmética simples, o valor total a ser devolvido à Administração Publica, mediante a 

fórmula: 

X ÷ 12 = Y e Y x Z = VT onde: 

X = Valor anual do prêmio por veículo; 

12 = Número de meses; 

Y = Valor mensal do prêmio por veículo; 

Z = Número de meses restantes para o término da apólice; 

VT = Valor total a ser devolvido à Administração Pública. 

19.2 O valor de Z, número de meses restantes para o término da apólice, será obtido considerando a data a partir 

da comunicação realizada pelo CREMERS à operadora do referido seguro. Esta comunicação poderá ser 

realizada através de correspondência eletrônica com confirmação de entrega e recebimento ou via carta com 

aviso de recebimento. 

19.3 Considera-se mês, para efeito deste cálculo, período superior a 15 dias. 

19.4 A devolução, encontrada no resultado de VT, deverá ser realizada mediante depósito, devendo a empresa 

enviar recibo, devidamente quitado, ao Setor Financeiro do CREMERS. 

 

20. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

20.1 Para efeito de contrato, será considerado como tal a Apólice de Seguro Individual, referente aos veículos 

apresentados na tabela do Item 3 deste Termo de Referência, fornecido pelo licitante vencedor, onde se 

caracterizará a prestação dos serviços objeto deste Pregão Eletrônico. 

20.2 A vigência da Apólice do seguro terá duração de um ano, a partir de zero hora da data de emissão da 

respectiva Nota de Empenho até 24h do dia de seu vencimento. 

 

21. DA RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 

21.1 De acordo com a tabela do Item 3 deste Termo de Referência. 

2.2 A localização dos veículos constantes da relação indicada no subitem anterior poderá ser alterada a critério 

da Administração, sem prévio aviso, e tal fato não poderá ser alegado como limitador da cobertura dos 

seguros. 

 

22. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

22.1 O CREMERS realizará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, contado do recebimento definitivo das 

apólices e da primeira via da nota fiscal. 

22.2 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da Seguradora. 

22.3 Nenhum pagamento será efetuado à Seguradora caso exista pendência quanto à Justiça do Trabalho e às 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

22.4 O CREMERS, observados, se cabíveis, os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, 

cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Seguradora, os valores correspondentes a multas, 

ressarcimentos ou indenizações devidas pela mesma Seguradora, nos termos da contratação decorrente deste 

pregão. 
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23. DA ALTERAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

23.1 Esta contratação pode ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 

interesse do CREMERS, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

24. DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO 

24.1 A associação da Seguradora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação devem ser comunicadas à Contratante para que esta delibere sobre a adjudicação do 

objeto ou manutenção da apólice, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas 

as exigências de habilitação previstas no Edital. 

24.2 É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, sob pena de 

rescisão da apólice, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista nos termos do Edital. 

 

25. DA RESCISÃO 

25.1 A rescisão desta contratação se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

25.2 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Seguradora, o Cremers poderá reter, cautelarmente, 

os créditos decorrentes da apólice até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

25.3 No procedimento que visa à rescisão da apólice, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo 

que, depois de encerrada a instrução inicial, a Seguradora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se 

manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade do Cremers adotar, motivadamente, 

providências acauteladoras. 

 

26. DO PREPOSTO 

26.1 A empresa contratada deverá nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-la na 

execução da apólice, devendo, num prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da retirada da nota de 

empenho, informar dados completos do referido preposto ao Setor de Serviços do CREMERS. 

 

27. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

27.1 O cumprimento das obrigações constantes das apólices de seguro será acompanhado e fiscalizado, em todos 

os seus termos, pelo Gestor do Contrato e/ou fiscal ou, em seu afastamento legal, por seu substituto, 

representando o CREMERS. 

27.2 O representante do CREMERS anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou impropriedades observadas. 

27.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do CREMERS deverão ser 

solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 

27.4 Além do acompanhamento e da fiscalização da execução dos serviços, o gestor/fiscal poderá, ainda, sustar 

qualquer serviço que, por ocasião de sinistro, esteja sendo executado em desacordo com a boa técnica, 

sempre que essa medida se tornar necessária. 

 

28. DO ORÇAMENTO ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

28.1 O valor estimado para esta contratação é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a despesa deverá 

ocorrer à conta 6.2.2.1.1.33.90.39.033 – Seguro em geral. 

28.2 O orçamento total foi estimado com base nos valores dos contratos vigentes, aplicado a atualização 

monetária.  

28.3 O orçamento referencial para contratação não vincula os licitantes, que poderão adotar outros que 

respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de 

julgamento estabelecidos no instrumento convocatório e neste Termo de Referência. 

 

29. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

29.1 De acordo com o estabelecido no Edital. 

 

30. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

30.1. Receber o objeto do Contrato através do setor competente e atestar a Nota Fiscal/Fatura; 

30.2 Efetuar o pagamento do objeto do contrato, mediante Nota Fiscal devidamente atestada. 

 

31. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

31.1 O CONTRATADO deverá prestar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos padrões exigidos pela 

Administração do CREMERS, obrigando-se, especialmente, à: 

 31.1.1. Cumprir as obrigações estabelecidas no edital de Pregão Eletrônico n.º 15/2016 e seus anexos; 
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 31.1.2. Cumprir orientação do órgão fiscalizador e/ou do executor do Contrato; 

31.1.3.0Ressarcir ao Contratante quaisquer danos ou prejuízos causados à Administração em decorrência 

dos serviços;  

31.1.4. O CONTRATADO fica compelido a manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

32. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

32.1. Existe atualmente companhia seguradora contratada com o CREMERS para prestação dos serviços objeto 

deste Termo de Referência. 

32.2. No momento está em vigência, as apólices das Seguradoras contratadas por um prazo de 1 (um) ano, 

conforme  a  tabela do Item 3 deste Termo de Referência. 

32.3. A vigência deste Pregão passar ocorrer a partir do vencimento das apólices vigentes, conforme  a  tabela do 

Item 3 deste Termo de Referência. 

32.4. O Cremers reserva-se o direito de verificar, sempre que julgar necessário, se os preços praticados pela 

Contratada estão compatíveis com os de mercado. 

 

 

Raul Antonio Ramos Vallandro 

Gerente do Cremers  

 

 

Verônica Soares Cuba 

Pregoeiro 

 

 

 

ANEXO II – Declaração de Idoneidade – Pregão 15/2016 

 

 

 

 

 

A empresa__________________________________________, através de seu representante 

legal, Sr.(a)_____________________________________, CPF_____________________, 

(cargo na empresa: Diretor ou Sócio- Gerente)_______________, DECLARA, para fins de 

direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo CREMERS, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2016, que não foi declarada INIDÔNEA para 

licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

 

 

 

Porto Alegre,_________, de 

___________________2016. 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA 

EMPRESA 



 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

C R E M E R S  

Av. Princesa Isabel, 921 - Fone (51) 3219-7544 - Caixa Postal 352 - 90620-001 - Porto Alegre - RS - Brasil 

Internet (e-mail): licit03@cremers.com.br 

 

C:\Users\veronica\Documents\Downloads\EDITAL 15_2016 Seguro veicular SITE.doc 

 

 

 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se 

proceda à autenticação) 
 

 

 

ANEXO III – Declaração que cumpre o inciso XXXIII do art. 7º da CF. - Pregão 

15/2016 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa__________________________________________, através de seu representante 

legal, Sr.(a)_____________________________________, CPF_____________________, 

(cargo na empresa: Diretor ou Sócio- Gerente)_______________, DECLARA, para fins de 

direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo CREMERS, na 

modalidade PREGÃO ELETRÕNICO Nº 15/2016, que não possui em seus quadros pessoa 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas 

menores de dezesseis anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

 

 

 

Porto Alegre,_________, de 

___________________2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA 

EMPRESA 

 

 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se 

proceda à autenticação) 
 

 

 
ANEXO IV – Modelo de Proposta ao Pregão nº 15/2016 – Seguro Veicular 
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A 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul – CREMERS 

A/C DEP. DE LICITAÇÕES 

 

 

Razão Social:  

Endereço:  

Cidade:                                       Estado:    

E-mail:   

CNPJ:   

Fone/Fax: 

Banco:  Agência:                                     C.C.  

 

 

ITEM 
LOCALIDAD

E  
ESPECIFICAÇÃO (RESUMIDA) 

MARCA/MODELO/ANO 
QUANTIDADE BÔNUS 

SINISTRO 
(ÚTIMOS 

12 
MESES) 

CASCO 
Nº DE 

PASSAGEIR
OS 

RCF-V 
DANOS 

MATERIAIS 

RCF-V 
DANOS 

CORPORA
IS 

DANOS 
MORAIS 

APP- 
MORTE 

APP- 
INVALIDEZ 

VIDRO 
FRANQUIA 

CASCO 
PRÊMIO 
TOTAL 

1 
PORTO 
ALEGRE Zafira Expres. 2.0 MPFI FlexPower 5p Aut 

1 
0 NÃO 100% FIPE 

7  R$   
100.000,00  

 R$   
150.000,00  

 R$     
10.000,00  

 R$   
30.000,00  

 R$         
30.000,00     

2 
PORTO 
ALEGRE Scénic Privilège Hi-Flex 1.6 16V 

1 
0 NÃO 100% FIPE 

5  R$     
80.000,00  

 R$   
100.000,00  

 R$     
10.000,00  

 R$   
30.000,00  

 R$         
30.000,00     

3 
PORTO 
ALEGRE Xsara Picasso Exclusive 2.0 16V  Aut 

1 
0 NÃO 100% FIPE 

5  R$   
100.000,00  

 R$   
100.000,00  

 R$     
10.000,00  

 R$   
30.000,00  

 R$         
30.000,00     

4 
PORTO 
ALEGRE SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 

1 
0 NÃO 100% FIPE 

5  R$   
100.000,00  

 R$   
100.000,00  

 R$     
10.000,00  

 R$   
30.000,00  

 R$         
30.000,00     

5 
PORTO 
ALEGRE FREEMONT 2.4 16V 5p Aut. 

1 
0 SIM 100% FIPE 

5  R$   
100.000,00  

 R$   
100.000,00  

 R$     
10.000,00  

 R$   
30.000,00  

 R$         
30.000,00     

6 
PORTO 
ALEGRE 

HONDA CIVIC SEDAN LXR 2.0 FLEXONE AU 
5p./155cv 

1 
0 NÃO 100% FIPE 

5  R$   
100.000,00  

 R$   
150.000,00  

 R$     
10.000,00  

 R$   
30.000,00  

 R$         
30.000,00     

 

Porto Alegre, xx de junho de 2016. 

 

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

Assinatura e Carimbo 
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 Anexo V - Valor Estimado 

 

 

ITEM 
LOCALIDAD

E  
ESPECIFICAÇÃO (RESUMIDA) 

MARCA/MODELO/ANO 
QUANTIDADE BÔNUS 

SINISTRO 
(ÚTIMOS 

12 
MESES) 

CASCO 
Nº DE 

PASSAGEIR
OS 

RCF-V 
DANOS 

MATERIAIS 

RCF-V 
DANOS 

CORPOR
AIS 

DANOS 
MORAIS 

APP- 
MORTE 

APP- 
INVALIDEZ 

VIDRO 
FRANQUIA 

CASCO 
PRÊMIO 
TOTAL 

1 
PORTO 
ALEGRE Zafira Expres. 2.0 MPFI FlexPower 5p Aut 

1 

0 NÃO 100% FIPE 

7  R$   
100.000,00  

 R$   
150.000,00  

 R$     
10.000,00  

 R$   
30.000,00  

 R$         
30.000,00  

 R$   
290,00  

 R$                 
3.252,00  

 R$              
2.040,35  

2 
PORTO 
ALEGRE Scénic Privilège Hi-Flex 1.6 16V 

1 

0 NÃO 100% FIPE 

5  R$     
80.000,00  

 R$   
100.000,00  

 R$     
10.000,00  

 R$   
30.000,00  

 R$         
30.000,00  

 R$   
280,00  

 R$                 
3.100,00  

 R$                 
3.429,90  

3 
PORTO 
ALEGRE Xsara Picasso Exclusive 2.0 16V  Aut 

1 
0 NÃO 100% FIPE 

5  R$   
100.000,00  

 R$   
100.000,00  

 R$     
10.000,00  

 R$   
30.000,00  

 R$         
30.000,00  

 R$   
220,00  

 R$                 
1.651,00  

 R$                 
3.561,41  

4 
PORTO 
ALEGRE SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 

1 
0 NÃO 100% FIPE 

5 
 R$   
100.000,00  

 R$   
100.000,00  

 R$     
10.000,00  

 R$   
30.000,00  

 R$         
30.000,00  

 R$   
200,00  

 R$                 
3.000,00  

 R$                 
5.151,83  

5 
PORTO 
ALEGRE FREEMONT 2.4 16V 5p Aut. 

1 
0 SIM 100% FIPE 

5 
 R$   
100.000,00  

 R$   
100.000,00  

 R$     
10.000,00  

 R$   
30.000,00  

 R$         
30.000,00  

 R$   
400,00  

 R$                 
5.700,00  

 R$                 
3.466,64  

6 
PORTO 
ALEGRE 

HONDA CIVIC SEDAN LXR 2.0 FLEXONE AU 
5p./155cv 

1 

0 NÃO 100% FIPE 

5  R$   
100.000,00  

 R$   
150.000,00  

 R$     
10.000,00  

 R$   
30.000,00  

 R$         
30.000,00  

 R$   
290,00  

 R$                 
4.200,00   R$ 5.299,14 

QUANTIDADE TOTAL DE VEÍCULOS A SEREM SEGURADOS 
6 

VALOR DO ORÇAMENTO ESTIMADO R$ 22.949,27 

 

 

 

Junho/2016 


