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ANEXO A 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – GEMAP N.º 23/2009 

 

1. INTRODUÇÃO / OBJETO: 

 

Visa o presente a contratação, por empresa especializada de apólice de seguros contra 

roubo ou furto qualificado de 50 (cinqüenta) microcomputadores portáteis – Notebooks, 

conforme especificações abaixo: 

 

Definições: 

 

*  Roubo é o fato típico cometido mediante ameaça ou emprego de violência contra pessoa, 

ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência, quer 

pela ação física, quer pela aplicação de narcóticos ou assalto a mão armada, conforme 

disposto no art. 157 CP, caput, in verbis: “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para 

outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por 

qualquer meio, reduzindo à impossibilidade de resistência”.  

 

* Furto qualificado é o fato típico que se configura como exclusivamente aquele cometido 

com destruição ou rompimento de obstáculo, ou mediante escalada ou utilização de outras 

vias que não as destinadas a servir de entrada ao local onde se encontravam os bens 

cobertos pelo seguro, ou mediante o emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos 

semelhantes, desde que a utilização de qualquer destes meios tenham deixado vestígios 

materiais inequívocos, ou tenham sido constatados por Inquérito Policial, conforme 

disposto no art. 155 CP, caput, § 4º, Inc. I, II, III, IV, in verbis: “Subtrair para si ou para 

outrem, coisa alheia móvel: (...) § 4º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e 
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multa, se o crime é cometido: I – com destruição ou rompimento de obstáculo à 

subtração da coisa; II – com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou 

destreza; III – com emprego de chave falsa; IV – mediante concurso de duas ou mais 

pessoas”. 

  

2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS: 

Aparelhos Quant. 

NOTEBOOK HP Compaq 6515b Tombo/Série: 8551/BRG816FD4Q, 

8552/BRG816FD4V, 8553/BRG816FD4X, 8554/BRG816FD0J, 

8555/BRG816FD45, 8556/BRG816FD41, 8557/BRG816FD04, 

8558/BRG816FD1X, 8559/BRG816FD40, 

8560/BRG816FD2Q, 8561/BRG816FD58, 8562/BRG816FD37, 

8563/BRG816FD4Y, 8564/BRG816FD44, 8565/BRG816FD33, 

8566/BRG816FD47, 8567/BRG816FD5C, 8568/BRG816FD3F, 

8569/BRG816FD1T, 8571/BRG816FD05, 8572/BRG816FD34, 

8573/BRG816FD11, 8574/BRG816FDM, 8575/BRG816FD4B, 

8576/BRG816FD35, 8577/BRG816FD1F, 8578/BRG816FD27, 

8579/BRG816FD4Z, 8580/BRG816FD1Q, 8581/BRG816FD4Q, 

8582/BRG816FD3T, 8583/BRG816FDW, 8584/BRG816FD2C, 

8585/BRG816FD07 e 9751/  

35 

Notebook DATEN DT02-M Tombo/Série: 7994/048629, 7995/048623, 

7996/048632, 7997/048624, 8000/048634, 8001/048638, 8002/048622, 

8003/048630, 8004/048639, 8006/048637, 8008/048631, 8009/048640, 

8010/048642 8011/048641 e 8012/048643 

15 

TOTAL 50 
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3. DOS VALORES DOS BENS A SEREM COBERTOS: 

 

EQUIPAMENTOS QTD. PC. UNIT.(R$) TOTAL (R$) 

Notebook HP Compaq 6515b  1 

 

2.099,00 

 

2.099,00 

Notebook HP Compaq 6515b  34 

 

2.298,00 

 

78.132,00 

Notebook DATEN, modelo DT02-M 15 3.550,00 53.250,00 

VALOR TOTAL DA COBERTURA 133.481,00 

 

Entende-se como importância segurada, o valor máximo de indenização em 

decorrência de evento coberto. 

 

 

4. DOS RISCOS A SEREM COBERTOS: 

 

Considerar coberto pelo seguro: 

 

a) Roubo ou furto qualificado; 

b) Danos materiais diretamente causados aos bens cobertos durante a prática de 

roubo ou furto qualificado, quer o evento se tenha consumado, quer se tenha 

caracterizado a simples tentativa. 

 

 

5. RISCOS NÃO COBERTOS: 

 

Não estarão cobertos pela apólice, danos ou perdas causados ou decorrentes 

diretamente ou indiretamente de: 
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a) Furto simples, ou seja, o simples desaparecimento, estelionato; 

b) Danos físicos, elétricos e eletrônicos que ocorrerem por culpa de terceiros ou do 

usuário responsável; 

c) Chuva, infiltração de água e umidade; 

d) Defeitos de fabricação, má qualidade, erro de projeto, desgaste natural causado 

pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, desarranjo mecânico, elétrico ou 

eletrônico, ou quaisquer outros danos por falta de manutenção; 

e) Uso indevido, acondicionamento e guarda inadequados por negligência do 

usuário responsável, bem como a adoção de todos os meios razoáveis para salvar 

e preservar o equipamento durante ou após a ocorrência do sinistro; 

f) Incêndios de qualquer gênero, enchentes (água de chuva, rio ou mar) e 

calamidades públicas que ocorrerem; 

g) Atos de hostilidade ou guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, 

nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de 

autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, e em geral todo e qualquer ato 

em conseqüência dessas ocorrências; não respondendo, ainda, por prejuízos 

direta ou indiretamente relacionados com ou para os quais próxima ou 

remotamente tenham contribuído tumultos, motins, greves, “lock-out”, e 

quaisquer outras perturbações de ordem pública; 

h) Dolo e má-fé da contratante; 

i) Bens que não estejam constando do item 2 deste termo. 

 

 

6. DA CONTRATAÇÃO: 

 

A proposta deverá especificar o valor da importância segurada, bem como a 

Seguradora se compromete a emitir a apólice de seguro no prazo máximo de 15 (quinze) 
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dias contados da data do recebimento da sua proposta devidamente assinada pelo 

representante legal da Susep. 

 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

a) A proposta deverá especificar o valor da importância segurada; 

b) Emitir a apólice de seguro no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do 

recebimento da sua proposta, devidamente assinada pelo representante legal da 

Susep; 

c) Providenciar a regulação do sinistro porventura ocorrido, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas após comunicação oficial da Susep (ou do setor 

responsável da Susep pela fiscalização do contrato); 

d) 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; 

e) A contratada deverá adotar as providências necessárias ao pagamento da 

indenização devida em dois dias úteis, após a entrega por parte da contratante de 

todos os documentos comprobatórios da ocorrência do sinistro; 

f) Manter durante toda a vigência da apólice, todas as condições de habilitação 

exigidas, no tocante a documentação exigida por lei; 

g) 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 
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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; 

h) Manter na praça da cidade do Rio de Janeiro, sede, ou filial ou representante 

legal da empresa; 

 

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. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 

a) A contratante deverá fornecer todas as informações ou esclarecimentos, os 

documentos e as condições a contratação do seguro dos objetos deste Projeto 

Básico; 

b) A contratante deverá permitir e facilitar a vistoria dos notebooks a serem 

segurados; 

c) 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; 

d) Cumprir todas as normas e condições do presente Edital; 

e) Comunicar, por escrito, a ocorrência do sinistro à contratada, imediatamente 

após a sua ocorrência; 

f) Comunicar a ocorrência do sinistro à autoridade policial competente da 

localidade, nos casos discriminados no item 4; 

g) Fornecer à Seguradora 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 
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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. 

 

9. DA VIGÊNCIA DO SEGURO: 

 

Fornecer garantia dos bens segurados no período de 12 (doze) meses, logo a partir da 

data de aceitação da proposta devidamente assinada pelo representante legal da Susep, 

podendo ser prorrogado o prazo, consoante o disposto no art. 57, II da Lei nº 8.666/93. 

 

10. DO PAGAMENTO: 

 

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. 

 

11. DO CANCELAMENTO DO SEGURO 

 

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

executados os casos previstos nos art. 77 a 80 da 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. 

 



 

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Processo SUSEP N.° 15414.001756/2009-28 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2009 
 

 

 8

b) Se por iniciativa da contratada, esta reterá do prêmio recebido, a parte 

proporcional ao tempo decorrido. 

 

12. SALVADOS: 

 

a) Ocorrendo sinistro que atinja bens cobertos por esta apólice, a contratante não 

poderá fazer abandono dos salvados e deverá tomar, desde logo, todas as 

providências cabíveis no sentido de protegê-los e minorar os prejuízos; 

b) A contratada poderá, de acordo com a contratante, providenciar no sentido do 

melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, entendido e 

concordado que quaisquer medidas tomadas pela contratada não implicarão 

reconhecer-se ela obrigada a indenizar os danos ocorridos. 

 

13. 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. DA APURAÇÃO DO PREJUÍZO: 

 

a) Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as condições 

expressas na apólice, tomar-se-á por base o valor de novo, isto é, o custo no dia e 

local do sinistro, no estado de novo, de equipamento idêntico ao segurado ou, se 

isto não for possível, de equipamento de tipo semelhante e capacidade 

equivalente, deduzida, em qualquer caso, a eventual depreciação pelo uso, idade 
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e estado de conservação. Fica entendido e concordado que, por este critério, o 

seguro sobre o equipamento abrangerá também seus acessórios. 

 

A indenização de qualquer objeto será feita tomando-se por base seu valor unitário, 

não se lavando em consideração que faça ela parte de um jogo ou conjunto, ainda que se 

resulte na desvalorização da parte remanescente. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

a) Não caberá franquia no contrato; 

b) A data de início de vigência deste contrato será a partir da data de aceitação da 

proposta devidamente assinada por representante legal da Susep, e terá vigência 

por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado o prazo, consoante o disposto no 

art. 57, II da Lei nº 8.666/93; 

c) Incorrerá neste termo 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; 

d) 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. 


