
 
   
 

 

 
 

ESCLARECIMENTO 3 – PE016/2017 - SEGUROS 
 
Sra, 
Seguem em azul as respostas aos seus questionamentos; 
 
1)      No item 6.4 “No caso de reparo de danos, por se tratar de obrigação contratual, o CRCRJ 
fará o pagamento da franquia à seguradora”. A contratada deverá realizar o pagamento à 
oficina credenciada ou prestador de serviços onde o veículo for encaminhado para conserto e 
não à seguradora. Com isso, solicitamos verificar a possibilidade de alteração no edital. 
 

R:  Mantenha-se o texto atual, considerando que somos Autarquia Federal, e 
temos que seguir a Lei 8.666/93, e seria inviável efetuar o pagamento para 
uma oficina sem abertura de um processo licitatório, onde demandaria muito 
tempo na resolução do sinistro. A relação comercial será entre a seguradora e o 
CRCRJ. 
 
2)      O item 5.1.14 solicita disponibilizar veículo reserva durante o período mínimo de 45 dias. 
A prática do mercado segurador oferece o prazo máximo de 30 dias para carro reserva. Por 
gentileza, verificar essa alteração. 
 

R: A área requisitante entende que deva manter o prazo de 45 dias, 
considerando que tempo para a quitação do seguro é em até 30 dias, e leva-se, 
em média, o prazo de retorno do veículo da oficina, em caso de sinistro, e com 
o objetivo de não haverá solução de descontinuidade manteremos o prazo 
previsto no edital. 
 
3)      Ainda no item 5.1.14, também é solicitado que o carro reserva seja de modelo compatível 
ou semelhante ao veículo segurado. As seguradoras consideram um veículo básico de passeio 
com ar  para atender essa necessidade, tendo em vista que a oficina pode não ter no momento 
o veículo semelhante ao sinistrado. Podemos considerar dessa forma ? 
 

R: A área requisitante ao indicar veículos semelhantes quer dizer veículos 
similares aos segurados; 
Ex: no lugar de um Toyota, linha executiva, não será admitida um carro popular 
sem ar condicionado. Será aceito veículos com características semelhantes aos 
da linha executiva. 
 

Att. 
 

 
 
Assunto: A 1 - CRC-RJ - SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS PE: 016/2017 - LOTE 03 SEGURO 
AUTOMÓVEL 



 
   
 

 

 
 
  
 Prezada Sra. Pregoeira, 
  
 Com a intenção de participarmos do referido pregão no Lote 03 – Seguro  de veículos – 
solicitamos esclarecer: 
  
 1)      No item 6.4 “No caso de reparo de danos, por se tratar de obrigação contratual, o CRCRJ 
fará o pagamento da franquia à seguradora”. A contratada deverá realizar o pagamento à 
oficina credenciada ou prestador de serviços onde o veículo for encaminhado para conserto e 
não à seguradora. Com isso, solicitamos verificar a possibilidade de alteração no edital. 
  
 2)      O item 5.1.14 solicita disponibilizar veículo reserva durante o período mínimo de 45 dias. 
A prática do mercado segurador oferece o prazo máximo de 30 dias para carro reserva. Por 
gentileza, verificar essa alteração. 
  
 3)    Ainda no item 5.1.14, também é solicitado que o carro reserva seja de modelo compatível 
ou semelhante ao veículo segurado.  As seguradoras consideram um veículo básico de passeio 
com ar para atender essa necessidade, tendo em vista que a oficina pode não ter no momento 
o veículo semelhante ao sinistrado. Podemos considerar dessa forma ? 
  
 Aguardamos retorno. 
  
 Fico à disposição. 
  
 Atenciosamente, 
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