
ESCLARECIMENTO 02 

 

QUESTIONAMENTO 1 

12.5 A seguradora deverá fornecer, sem ônus para o CRCRJ, carro reserva 

por todo o período em que o veículo segurado estiver em reparo ou pelo 

período de fornecimento de novo veículo em caso de furto/roubo ou em 
caso de perda total; 

Não é prática do mercado de seguro oferecer carro reserva para ônibus, micro ônibus, caminhão, 
ambulâncias, motos e maquinas. Dessa forma, solicitamos, gentilmente, a retirada dessa exigência para 
os veículos desse modelo. As Companhias de Seguros trabalham com a assistência de carro reserva com 
veículos populares (com ar-condicionado) no período máximo de 30 dias. Cabe ressaltar que a retirada 
dessa exigência visa o maior número de concorrentes, que irá beneficiar essa administração em relação 
ao custo de seguros. 

R: Não entendi, ônibus, caminhão...Considerando que a pretendida 
contratação é para seguro de veículos. 

QUESTIONAMENTO 2 

6.4. A licitante vencedora deverá apresentar, quando da contratação, 

documento que comprove representação no Município do Rio de Janeiro, se 
for o caso. 

Não se trata de exigência viável a necessidade de representante, unidade ou corretor no local  o que 
também não é prática corrente na área de seguros. O importante é que a Licitante comprove/evidencie a 
viabilidade de executar o contrato. Nesse caso, o representante, unidade ou corretor local é exigência 
absoluta para participação no Pregão ou pode ser considerada facultativa? Contamos com assistência 24 
horas e rede de guincho em todo o Brasil e serviço de atendimento por telefone 24 horas por dia, 07 
dias por semana, com total suporte. Além disso, toda a regulação de sinistro e envio de documentação é 
feita de forma eletrônica e a oficina é de livre escolha do segurado. Possuímos também técnicos 
responsáveis pela realização de vistoria de sinistro para a liberação dos reparos no prazo máximo de 
48h. A não retirada dessa exigência nos restringe da partição nesse certame. Com isso haverá menor 
concorrência o que acarretará em maior gastos com a despesa em seguros. 

R: O item mencionado se refere a necessidade "se couber". Por exemplo, 
em caso de sinistro a empresa apresentar o preposto. 

 


