
 
 

 

ESCLARECIMENTOS 2 

  

PREGÃO ELETRÔNICOS 027/2018 – Seguros para os notebooks 

 

Seguem as respostas aos questionamentos: 

 

1) O item 6.4 do edital prevê que a licitante vencedora "deverá apresentar, quando da 

contratação, documento que comprove representação no Município do Rio de Janeiro, se 

for o caso." Esta seguradora dispõe de uma filial no Município do Rio de Janeiro. A 

existência de filial atende ao exigido neste item? E qual seria o documento a ser 

apresentado? Solicitamos a gentileza de esclarecer qual o documento exigido neste item. 

 

R: Este item se refere a prestação de serviços que sejam essenciais a presença da empresa 

no município do Rio de Janeiro. No caso de seguradoras se trata de exigência impeditiva, 

pois entendemos que será designada, pela seguradora, Corretora de seguros, com 

domicílio no Rio de Janeiro, que ficará responsável por atender o CRCRJ.  

 

2) O edital trata da cobertura contra furto, sem indicar se tratar de furto simples ou 

qualificado. Contudo, esclarecemos que o Furto Simples é excluído de 99% do mercado 

segurador, limitando em muito a participação das Companhias de Seguro, visto que este 

crime não pode ser comprovado por, em sua essência, não deixar evidências. Podemos 

considerar a cobertura desejada refere-se a furto qualificado? 

 

R: A apólice de seguros deverá prever a reposição do bem, seguindo a legislação 

específica, devendo ser apresentado à Seguradora Boletim de Ocorrência Policial. 

 

3) O valor a ser inserido na Cláusula Sétima da Minuta do Contrato como sendo "valor 

total do presente contrato" corresponderá ao valor total da proposta vencedora a ser pago 

à seguradora contratada? 

 

R: A Licitantes Vencedora deverá seguir a minuta de contrato, em sua cláusula sétima, 

onde será indicado o valor global e planilha detalhada contendo a descrição dos valores. 

 

4) O item 16.1.3 do edital e a Cláusula 12.1.3 da Minuta de Contrato preveem a incidência 

de multa de 1% ao mês sobre o valor total do contrato. Entendemos necessário estipular 

um limite para aplicação desta multa mensal, sob pena de inviabilizar a execução do 

contrato, uma vez que esta pena pode ultrapassar até mesmo o valor do contrato. Desta 

forma, solicitamos que seja estabelecido um percentual limite para incidência, no importe 

de até 20% sobre o valor total do contrato, ou que seja estabelecido um limite de meses 

em que a multa poderá incidir. 

 

R: Em caso de descumprimento contratual, serão aplicadas multas calculadas, conforme 

o grau e a correspondência da tabela prevista no item 16 - DAS SANÇÕES E 

PENALIDADES. O limite para cominação imposta não pode exceder o valor da 

obrigação principal, conforme disposto no art. 412 do Código Civil. 



 
 

 

Obs.: Cabe destacar que o art. 412 do Código Civil reza que o valor da cominação imposta 

na cláusula penal não pode exceder o da obrigação legal. Já as penalidades admitidas em 

contratos podem ser do tipo moratória ou compensatória, onde a primeira é devida em 

caso de inadimplemento contratual por mora (atraso) no cumprimento das obrigações e a 

segunda relativa ao inadimplemento capaz de gerar rescisão parcial ou total do contrato 

celebrado. É importante aludir que o arcabouço jurídico entende cláusula penal como 

sendo a penalidade compensatória que decorre inadimplemento insuportável passível de 

rescisão contratual (parcial ou total), quando o seu limitador será a obrigação contratual.  

 

5) Verifica-se que o edital prevê a aplicação de franquia, porém não estabelece qual o 

valor ou percentual máximo. Além disso, constatamos que o modelo da proposta não 

contém campo para indicação da franquia. Desta forma, solicitamos a gentileza de nos 

informar se há valor ou percentual máximo de franquia a ser aplicada, bem como se esta 

deverá constar da proposta. 

 

R: Sim. O valor a ser cobrado pela franquia deverá constar da proposta apresentada. 

Quanto ao valor da franquia a ser pago pelo CRCRJ, informamos que o valor constante 

na cotação de preços e aprovado pela área requisitante foi de R$150,00 (cento e cinquenta 

reais). 

 

6) De acordo com o Item 12.2.3 do edital, a licitante deverá apresentar certidão emitida 

pela SUSEP - Superintendência de Seguros Privados comprovando autorização para atuar 

na área de seguros "objeto desta licitação. Ocorre que a Susep não expede nenhuma 

certidão comprovando quais os ramos de seguro que está autorizada a operar. Emite uma 

Certidão de Regularidade, na qual atesta se a seguradora que está sendo consultada está 

ou não autorizada a operar no mercado segurador, bem como se a respectiva seguradora 

está ou não sob o regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou 

Fiscalização Especial. Tendo-se em vista que a SUSEP não expede nenhuma certidão 

capaz de comprovar que determinada seguradora está autorizada a operar especificamente 

no ramo de seguro objeto do presente certame, podemos considerar suficiente para 

atender à exigência prevista no Item 12.2.3 do edital do edital a apresentação de Certidão 

de Regularidade expedida pela SUSEP? 

 

R: Sim. A Certidão de Regularidade expedida pela SUSEP é documento essencial para a 

habilitação da empresa arrematante e verificamos o ramo de atividade no cartão do CNPJ 

e nos documentos de constituição da Seguradora. No caso do presente objeto entendemos, 

que será SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. 

 

7) Solicitamos a gentileza de informar a sinistralidade dos últimos 5 anos. 

 

R: Os equipamentos foram adquiridos em dezembro de 2017 e até a presente data não 

houve sinistralidade. 

 

8) Solicitamos a gentileza de nos informar qual o valor do prêmio total pago na última 

contratação. 

 



 
 

R: Essa será a primeira contratação.  

 

9) Solicitamos a gentileza de informar qual a seguradora que detém atualmente a apólice. 

 

R: Não há contrato vigente, pois essa será a primeira contratação. 

 

10) Solicitamos a gentileza de informar se o Conselho Regional de Contabilidade do Rio 

de Janeiro é isento de IOF. 

 

R: Sim, CRCRJ é isento de IOF. 

 

Att. 

 

 
 


