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ANEXO A 

TERMO DE REFERÊNCIA GEMAP Nº 07 /2009 

1 - DO OBJETO 

 

Contratação de empresa para fornecimento de seguro veicular de 03 (três) veículos pertencentes à 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

 

2 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS 

 

 2.1 -   Marca/ Fabricante: Renault; 

Modelo: Megane Sedan Dynamique; 

Versão: 1.6 HI-FLEX, 16V, 4 portas; 

Ano fabricação/ modelo: 2006/2007; 

Número de eixos: 2; 

Opcionais: ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos 

Valor atual do veículo R$: 45.522,00 

 

2.2 -   Marca/ Fabricante: GM; 

Modelo: Corsa Wagon; 

Versão: GLS 1.6 MPFI 16v; 

Ano fabricação/ modelo: 1999/2000; 

Número de eixos: 2; 

Opcionais: ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos  

Valor atual do veículo R$: 19.462,00 

(este veículo esta em Brasília) 

 

3 - DA MODALIDADE DO SEGURO 

 
O seguro a ser contratado deverá ser pela modalidade Valor de Mercado Referenciado. 
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4 - DA FRANQUIA DO SEGURO 

 
Deverá haver franquia no valor entre R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) à R$ 1.800,00 (Um 

mil, e oitocentos reais). 

 

5 - DA VIGENCIA DA APÓLICE 

A vigência desta prestação de serviços limitar-se-á ao período de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por períodos subseqüentes de até doze meses, observado o disposto no art. 57, inciso II da Lei 

8666/93, não ultrapassando o limite de sessenta meses de contrato. 

 

4 - DOS VALORES DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS 

 

4.1 - Veiculo: Valor de mercado pela tabela FIPE  

4.2 - Danos materiais a terceiros: R$ 100.000,00 e 20.000,00 (Corsa Wagon) 

4.3 - Danos corporais a terceiros: R R$ 100.000,00 e 20.000,00 (Corsa Wagon) 

4.4 - APP – morte por passageiro: R$ 5.000,00 

4.5 - APP – invalidez por passageiro: R$ 5.000,00 

 

5 - DO HISTÓRICO DE OCORRÊNCIA DE SINISTROS 

  

Não constam ocorrências de sinistros envolvendo o veículo a ser segurado. 

Classe bônus:  

5.1 -   Modelo: Megane Sedan Dynamique - 10 

5.2 -   Modelo: Corsa Wagon - 07 

 

6 - DA ISENÇÃO DO IOF 

 

Conforme o artigo 22, § 1º, “e”, do Decreto nº 4.494, de 03 de dezembro de 2002, nas transações 

relativas ao seguro veicular, os órgãos públicos são isentos do pagamento do IOF – Imposto Sobre 

Operações Financeiras. 
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7 -DA PROPOSTA COMERCIAL  DE SEGURO 

 

A proposta comercial deverá ser preenchida e assinada, e atender aos seguintes requisitos: 

a) ser apresentada em papel timbrado da empresa ou identificada com o carimbo padronizado do CNPJ, 

sem ressalvas, emendas e rasuras, com todos os valores propostos, expressos obrigatoriamente em Real; 

b) constar prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

apresentação da mesma; 

c) indicar a razão social da empresa, número do CNPJ, endereço completo, números do telefone e fax, 

banco (nome e número), agência (nome e número) número da conta corrente e praça de pagamento; 

d) conter os preços propostos correspondentes aos praticados pela empresa, para pagamento à vista, 

englobando todas as despesas relativas às aquisições a serem feitas, bem como os respectivos custos 

diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras, custo de apólice, e quaisquer 

despesas extras e necessárias, não especificadas neste Termo, mas julgadas essenciais ao cumprimento do 

Objeto; 

 

8 - DAS OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA CONTRATADA 

8.1 - A contratada deverá prestar assistência dia e noite. 

8.2 - A proposta deverá especificar o valor da importância segurada; 

8.3 - A contratada deverá emitir a apólice de seguro no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

da assinatura do contrato. 

8.4 - A contratada deverá enviar um representante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para 

atender aos chamados da Susep, sempre que se fizer necessário à ocasião; 

8.5 - A contratada deverá adotar as providências necessárias ao pagamento da indenização devida 

em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega por parte da contratante de todos os documentos 

comprobatórios da ocorrência do sinistro; independentemente de outro prazo estipulado em norma 

administrativa. 
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8.6 - A contratada deverá manter durante toda a vigência da apólice, todas as condições de 

habilitação exigidas, no tocante a documentação exigida por lei; 

8.7 - A contratada deverá aceitar quaisquer medidas legais do governo federal, publicadas em 

imprensa oficial (DOU – Diário Oficial da União), que possam afetar as cláusulas deste contrato, 

tais como: Emendas à Constituição, Leis Complementares, Medidas Provisórias, Leis Ordinárias, 

Leis Delegadas, Decretos Legislativos, Decretos, Instruções Normativas com força de lei da 

Secretaria da Receita Federal – SRF, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Secretaria Federal 

de Controle – SFC, Delegacia do Tesouro Nacional – DTN, Secretaria de Administração e 

Patrimônio, Instruções Normativas e Decisões do Tribunal de Contas da União – TCU, ou 

Instrução Normativa de qualquer outro órgão oficial que venha a ser criado ou que substitua um já 

existente; 

8.8 - A contratada permanecerá como única e total responsável perante a Susep, pela cobertura do 

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

atendimento, principalmente quando da regulação dos sinistros porventura ocorridos e quanto ao 

pagamento da indenização devida; 

8.9 - Havendo sinistro que obrigue a realização de serviços, estes deverão ser executados, 

obrigatoriamente em firma livremente escolhida pela SUSEP ou em concessionária autorizada ou 

empresa credenciada indicada pela Seguradora, desde que tenha a aprovação e autorização da 

Contratante, observando que a reposição de peças será procedida utilizando peças originais; 

8.10 - A contratada deverá providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 

Contratante, quanto à execução dos serviços contratados; 

8.11 - A contratada deverá prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços a partir 

da data da assinatura do contrato; 

8.12 - A contratada deverá ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão e/ou terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na 

execução dos serviços contratados; 

8.13 - A contratada deverá responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como 

laudos, vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 

ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos seus 

empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços contratados. 
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9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 - A contratante deverá comunicar à Contratada a ocorrência de quaisquer sinistros, durante a vigência 
do Contrato a ser firmado; 

9.2 - A contratante deverá acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os 
pagamentos nas condições e preços pactuados; 

9.3 - A contratante deverá fornecer todas as informações ou esclarecimentos, os documentos e as 
condições a contratação do seguro dos objetos deste Termo de Referência; 

9.4 - A contratante deverá permitir e facilitar a vistoria do veículo a ser segurado; 

9.5 - A contratante deverá efetuar o pronto pagamento do prêmio do seguro à vista, contra-

apresentação da Nota de Seguro, através da emissão de Ordem Bancária; 

9.6 - A contratante deverá cumprir todas as normas e condições do presente Termo; 

9.7 - A contratante deverá comunicar, por escrito, a ocorrência do sinistro à contratada, 

imediatamente após a sua ocorrência; 

9.8 - A contratante deverá fornecer à Contratada todos os dados, elementos e documentos 

necessários à comprovação da ocorrência do sinistro, bem como permitir e facilitar à seguradora a 

adoção de medidas cabíveis, mediante prévia consulta e avaliação da Susep, que permitam 

elucidar a causa do sinistro apurando o valor total do prejuízo, como também a ocorrência do 

sinistro, também apurando o valor total do prejuízo, as autoridades competentes quando for o 

caso, e a seguradora. 

 

10 - DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO 

Será feita retenção no percentual indicado na Tabela constante da IN n° 28, de 1° de março de 1999 

ou a que venha a substituí-la, a título de IRPJ (Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica), COFINS 

(Contribuição para Financiamento de Seguridade Social), PIS/PASEP e Contribuição Social sobre o 

Lucro, salvo as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPES, que deverão anexar o Termo de Opção 

devidamente autenticado à Nota Fiscal, quando da entrega do material. 
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11 - DOS SALVADOS 

Havendo sinistro com indenização total, os salvados serão de total responsabilidade da contratada. 

12 - DO CANCELAMENTO DO SEGURO 

O presente seguro somente poderá ser cancelado ou rescindido, total ou parcialmente, executados os 

casos previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, observadas as seguintes condições: 

a) Na hipótese de rescisão da proposta da contratante, a contratada reterá, além dos emolumentos, 

o prêmio calculado proporcionalmente ao prazo decorrido; 

b) Se por iniciativa da contratada, esta reterá do prêmio recebido, a parte proporcional ao tempo decorrido. 

13 - DA REINTEGRAÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: 

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

automática sem cobrança de prêmio adicional. No entanto, se, na vigência da apólice, a soma das 

indenizações pagas em razão dos sinistros ultrapassar o limite máximo de indenização, a apólice 

será automaticamente cancelada. 

 

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

14.1 - Incorrerá neste termo (contrato) o que dispõe na Instrução Normativa Conjunta nº 23, de 02 

de março de 2001, da Secretaria da Receita Federal, ou a que venha a ser substituí-la; 

14.2 - A linguagem das propostas deve ser clara e objetiva, não gerando dubiedade de 

interpretação e respeitando o vernáculo, bem como obrigações e restrições de direito da 

contratante em destaque; 

14.3 - O prazo de pagamento da indenização, em caso de ocorrência de sinistro ou acidente, é de 

no máximo 30 (trinta) dias a contar da data do sinistro. 


