
 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2016 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016 

 

Processo n° 2016.50.135.01054 

 

 

 O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – 3ª 

Região/RS, leva ao conhecimento dos interessados que 

promoverá PREGÃO ELETRÔNICO, na modalidade de licitação do 

tipo menor preço por lote, para selecionar a proposta mais 

vantajosa pertinente ao objeto, para prestação de serviços 

na forma de execução indireta, com regime de empreitada por 

preço global, nas condições estatuídas neste EDITAL e seus 

ANEXOS, em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002, 

Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 

(alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 

2014), Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto 

nº 5.450, de 31 de maio de 2005, bem como pelas demais 

normas legais aplicáveis à matéria.  

   A sessão do pregão ocorrerá exclusivamente por meio 

eletrônico, através de provedor do sistema credenciado, com 

sítio no seguinte endereço eletrônico: 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br e/ou www.compras.rs.gov.br. 

 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: das 09 horas do dia 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
http://www.compras.rs.gov.br/


 

 

01/07/2016 até 09 horas do 

dia 13/07/2016  

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 9h30min do dia 13/07/2016  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 10 horas do dia 13/07/2016 

REFERÊNCIA DE TEMPO: será observado o horário de 

Brasília (DF).  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote 

PRAZO DE VALIDADE DA 

PROPOSTA: 

Mínimo 60 dias  

 

 

SEÇÃO I - DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação 

seguro total para 10 (dez) veículos da frota oficial do 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3ª Região – 

CRECI/RS, com cobertura em todo território nacional, contra 

danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, 

colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e 

assistência técnica 24 horas, bem como os demais itens e 

especificações elencados nos anexos que integram o presente 

instrumento.  

SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1.  A despesa para a referida contratação é estimada em 

R$ 3.170,00 (três mil cento e setenta reais) para o lote 

composto pelo veículo Renault/Fluence Privilege; e para o 

lote composto pelos veículos (oito) Renault/Sandero e (um) 

veículo Fiat/Doblô, R$ 21.555,50 (vinte e um mil quinhentos 

e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), 



 

 

totalizando R$ 24.725,50(vinte e quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais e cinquenta centavos), segundo pesquisa 

de mercado. 

 

2.2.  Os recursos destinados ao pagamento da despesa 

decorrente da contratação do serviço estão previstos na 

rubrica orçamentária nº 6.3.1.3.04.01.050. 

SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas 

que explorem ramo de atividade compatível com o objeto 

licitado, devidamente credenciadas junto à Seção de 

Cadastro da Central de Compras do Estado do Rio Grande do 

Sul – CECOM/RS, e que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, conforme estabelecido 

neste edital.  

3.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição 

de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no sítio 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

3.1.2. O credenciamento junto ao provedor do 

sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico. 

3.1.3. O uso da senha de acesso ao sistema 

eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/


 

 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por 

seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 

CRECI/RS, responsabilidade por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.2. Como requisito para participação neste Pregão, o 

licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório. A declaração falsa 

relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

proposta sujeitará o licitante às sanções previstas em lei 

e neste Edital.  

3.3. Estarão impedidas de participar da presente 

licitação: 

a) as empresas suspensas ou impedidas de licitar e 

contratar com a Administração Pública; 

b) as empresas que tenham sido declaradas inidôneas 

para licitar e contratar com a Administração 

Pública;  

c) as empresas que se encontrem sob falência, 

concordata, recuperação judicial;  

d) as empresas estrangeiras que não funcionem no 

país;  

e) Não serão admitidas empresas que operem sob 

regime de consórcio, nem a subcontratação total 

ou parcial do fornecimento objeto deste Pregão. 



 

 

f) Pessoa física ou jurídica, mencionadas no artigo 

9º da Lei nº 8.666/93.  

SEÇÃO IV – DA VISTORIA 

4.1. A licitante poderá vistoriar os veículos a serem 

segurados, conforme as regras estabelecidas no item “7”, do 

Termo de Referência - Anexo I. 

4.2. A vistoria é facultativa, e não eximirá a licitante 

de cumprir com todas as obrigações assumidas em decorrência 

deste Pregão. 

SEÇÃO V – DA PROPOSTA 

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e 

horário marcados para abertura da sessão, quando então 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas. 

5.2. A licitante deverá consignar em cada lote, na forma 

expressa no sistema eletrônico, o valor GLOBAL da proposta, 

já considerados e inclusos todos os tributos, tarifas, e 

demais despesas decorrentes da emissão da apólice. 

5.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do Edital. 

5.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do 

Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 



 

 

123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa 

lei. 

5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos 

requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 

sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

5.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema 

eletrônico. 

5.7. Qualquer elemento que possa identificar a licitante 

importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das 

sanções previstas nesse Edital. 

5.8. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar 

ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

5.9. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de abertura da sessão pública estabelecida 

no preâmbulo deste Edital. 

5.10. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem 

convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas 

dos compromissos assumidos. 

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão ocorrerá 

na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no 

sítio www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o 

Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 

troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/


 

 

6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e 

desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas 

participarão da fase de lances. 

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes 

classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informadas do horário e valor consignados no 

registro de cada lance. 

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior 

ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão 

informadas, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do 

ofertante. 

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e 

registrado primeiro. 



 

 

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração 

para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 

pleitear qualquer alteração. 

8.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá 

excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

8.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da 

etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer 

acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por 

tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 

suspensa automaticamente e terá reinício somente após 

comunicação expressa aos participantes no sítio 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

8.9. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, 

findo o qual será automaticamente encerrada a fase de 

lances. 

SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem 

classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa 
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ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco 

por cento) superior à proposta mais bem classificada, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

9.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais 

bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) 

minutos, contados do envio da mensagem automática 

pelo sistema, apresentar uma última oferta, 

obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro 

colocado, situação em que, atendidas as exigências 

habilitatórias e observado o valor estimado para a 

contratação, será adjudicado em seu favor o objeto 

deste Pregão; 

9.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de 

pequeno porte mais bem classificada, na forma da 

subcondição anterior, o sistema, de forma 

automática, convocará as licitantes remanescentes 

que porventura se enquadrem na situação descrita 

nesta condição, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

9.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados 

pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que 

se encontrem no intervalo estabelecido nesta 

condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, 

definindo e convocando automaticamente a vencedora 

para o encaminhamento da oferta final do desempate; 

9.2. A convocada que não apresentar proposta dentro do 

prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, 

decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 



 

 

Complementar n.º 123/2006, prosseguindo em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 

SEÇÃO X - DA NEGOCIAÇÃO 

10.1. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar. 

o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à 

licitante que tenha apresentado o lance, observando o 

critério de julgamento e o valor estimado para a 

contratação. 

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, 

podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

SEÇÃO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

11.1. A licitante classificada com melhor lance deverá 

encaminhar de imediato, com prazo máximo de 02 (duas) 

horas, a proposta de preços adequada ao último lance, por 

meio eletrônico, em arquivo único, contado da convocação 

efetuada pelo Pregoeiro no sistema. 

11.2. A proposta deverá ser apresentada com discriminação 

do valor do prêmio e valor de franquia por veículo, e, ao 

final, destacar o preço total que consistirá no somatório 

dos valores unitários dos prêmios relativos a cada veículo 

da frota, em campo próprio, conforme modelo do Anexo II 

deste Edital; 

11.3. Os documentos serão remetidos por meio da opção 

“Enviar Anexo” do sistema de pregão, podendo ser 

solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 

momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 



 

 

11.4. A licitante que deixar de enviar a proposta de 

preços no prazo indicado nesta seção, será desclassificada 

por abandono ao certame e sujeitar-se-á às sanções 

previstas neste Edital. 

11.5. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem 

classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com 

o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as 

especificações técnicas do objeto. 

11.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não 

prevista neste Edital. 

11.7. Não se admitirá proposta que apresente valores 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 

os preços de mercado, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade da licitante, para 

os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de 

remuneração. 

11.8. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do 

anexo quando o preço total ofertado for aceitável, mas os 

preços unitários que a compõem necessitem de ajustes aos 

valores estimados pelo CRECI-RS. 

11.8.1. Eventuais ajustes da proposta não poderão 

implicar aumento do seu valor global. 

11.9. Não serão aceitas propostas com valor global e 

unitário superiores aos estimados ou com preços 

manifestamente inexequíveis.  

11.9.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não 

venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 

documentação que comprove que os custos envolvidos 



 

 

na contratação são coerentes com os de mercado do 

objeto deste Pregão. 

11.10. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou 

não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

SEÇÃO XII - DA HABILITAÇÃO 

12.1. Para fins de habilitação, a licitante poderá 

apresentar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL que atenda 

aos requisitos de qualificação jurídica, técnica, fiscal e 

econômico-financeira, previstos na Lei nº 8.666/93, emitido 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, 

dentro do seu prazo de validade, com classificação 

pertinente ao objeto desta licitação, onde conste o 

respectivo prazo de validade dos documentos apresentados 

para sua emissão. 

12.1.1.    Caso algum dos documentos elencados no corpo do 

Certificado esteja com prazo de validade expirado, o 

licitante deverá apresentar novo documento válido, 

juntamente com o CRC, sendo que aqueles cujo prazo 

de validade não esteja mencionado nos mesmos, serão 

considerados válidos por 30 (trinta) dias da data da 

emissão, salvo disposição contrária de lei a 

respeito. 

 

12.1.2.  O Certificado que não apresentar registro das 

Certidões Negativas Municipal, Estadual, Federal e 

da Dívida Ativa da União, e de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), deverá ser acompanhado das respectivas 

Certidões, comprovando a regularidade fiscal. 



 

 

 

12.2. DECLARAÇÃO, sob as penas da lei, de superveniência de 

fato impeditivo da habilitação, e que não pesa contra si 

declaração de INIDONEIDADE expedida por órgão da 

Administração Pública de qualquer esfera, conforme modelo 

Anexo V, caso não conste no Certificado de Registro 

Cadastral. 

12.3. DECLARAÇÃO, na forma do art. 27, inciso V, da Lei 

nº. 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.854/99, de 

que não possui em seu quadro de pessoal profissionais 

menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16 

(dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz (Anexo VI); 

 

12.4. Declaração do enquadramento como microempresa (ME) 

ou empresa de pequeno porte (EPP), certificado e registrado 

pela Junta Comercial, se for o caso da licitante estar 

enquadrada dentro dos parâmetros legais da Lei Complementar 

123/06 e Lei Complementar 147/14.  

12.5. Autorização de Funcionamento  da Entidade Junto 

à SUSEP, para operar com seguros; 

12.6. Certidão de Regularidade junto à SUSEP, sem 

ocorrências de pendências; 

12.7. Certidão de Administradores junto à SUSEP. 

12.8. Na falta do Certificado de Registro Cadastral 

constante do subitem 12.1, além dos documentos previstos 



 

 

nos subitens 12.2, 12.3, 12.4 (este no caso de ME/EPP), 

12.5, 12.6 e 12.7, deverão ser apresentados os documentos a 

seguir arrolados, todos dentro do seu prazo de validade:  

 

I.  Habilitação Jurídica: 

a)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado, no caso 

de sociedades comerciais e registro comercial, 

no caso de empresa individual; 

b)  Inscrição de ato constitutivo, no caso de 

sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

c)  Decreto de autorização em se tratando de 

empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento, expedido pelo 

órgão competente quando a atividade assim o 

exigir. 

II. Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de 

contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto da licitação. 



 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

d) Certidão Negativa de Débitos Federais e da 

Dívida Ativa da União, inclusive relativa às 

contribuições previdenciárias; 

e) Certidão Negativa de Débito com o FGTS; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

III. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

12.9. Sob pena de inabilitação, os documentos deverão 

estar em nome da licitante, com indicação do número de 

inscrição no CNPJ. 

 

12.10. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar 

as condições de habilitação das licitantes. 

 

12.11. Os documentos que não possuírem prazo de validade 

somente serão aceitos com data de emissão não excedente a 

30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para a 

apresentação das propostas. 

  

12.12. O autor da melhor proposta deverá encaminhar cópias 

dos respectivos documentos ao Pregoeiro, pelo fax nº (51) 

3322.1027 ou pelo e-mail rudinei@creci-rs.gov.br, no mesmo 



 

 

prazo de 2 (duas) horas, para apresentação da proposta, 

conforme item 11.1 do presente edital.  

 

12.13. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste 

Edital, a licitante será declarada vencedora. 

12.14. Em se tratando de filial, os documentos de 

habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, 

são emitidos somente em nome da matriz. 

12.15. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será 

exigida para efeito de contratação, e não como condição de 

participação na licitação. 

12.15.1. Havendo alguma restrição na comprovação de 

regularidade fiscal, quando da comprovação acima 

referida, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, prorrogável por igual período, para 

regularização da documentação, realização de 

pagamento ou parcelamento do débito e a emissão das 

eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

 

12.15.2. A não regularização da documentação, no prazo 

previsto na subcondição anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital, e facultará ao 

Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. 



 

 

12.16. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante 

não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a seleção da proposta que 

melhor atenda a este Edital. 

12.17. Todos os documentos que serão entregues pelas 

licitantes, deverão ser originais ou cópias autenticadas 

para fins de habilitação e a proposta assinada pelo 

representante legal da Licitante vencedora deverá ser 

também encaminhada e/ou entregues ao Pregoeiro Rudinei 

Dorneles, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar 

do aviso automático do encerramento da sessão do Pregão, 

bem como a proposta assinada pelo seu representante legal 

no seguinte endereço:  

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – 

3ª REGIÃO/RS  

Rua Guilherme Alves, 1010 – 5º andar. Partenon  

     Porto Alegre/RS. CEP 90.680-000. 

SEÇÃO XIII - DO RECURSO 

13.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 

10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, 

de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recurso, quando lhe será 

concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as 

razões recursais, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões, também 

via sistema, em igual prazo, que começará a correr do 

término do prazo da recorrente. 



 

 

13.2.  A falta de manifestação no prazo estabelecido 

autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante 

vencedora. 

13.3. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei 

nº 8.666/1993, fica a vista dos autos franqueada aos 

interessados.  

13.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13.5.  Os recursos eventualmente rejeitados pelo Pregoeiro 

serão apreciados pela autoridade competente. 

SEÇÃO XIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo 

Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a 

adjudicação caberá à autoridade competente para 

homologação. 

14.2. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3ª Região/RS. 

SEÇÃO XV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

16.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a 

licitante vencedora será convocada para retirar a nota de 

empenho, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena 

de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

16.2. O prazo para retirada da nota de empenho poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora durante o seu 



 

 

transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pelo CRECI/RS. 

16.3. Quando a licitante convocada não retirar a nota de 

empenho no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser 

convocada outra licitante para retirar a nota de empenho, 

após negociação e verificação da adequação da proposta e 

das condições de habilitação, obedecida a ordem de 

classificação.  

16.4. Os encargos das partes bem como as normas relativas 

a liquidação e pagamento constam do Anexo I deste Edital. 

SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES 

17.1. A licitante vencedora que, chamada a assinar o 

Contrato, não comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total estimado para o fornecimento objeto da presente 

licitação, podendo o CRECI/RS convocar as licitantes 

remanescentes, respeitada a ordem de classificação, ficando 

a licitante sujeita às penalidades previstas neste item. 

 

17.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520, de 17 

de julho de 2002 e no art. 28 do Decreto 5.450, de 31 de 

maio de 2005, ficará impedida de licitar e contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a 

ampla defesa, sem prejuízo de multa e demais cominações 

legais, a CONTRATADA que:  

a) Apresentar documentação falsa;  

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;  



 

 

c) Falhar na execução do contrato;  

d) Fraudar na execução do contrato;  

e) Comportar-se de modo inidôneo;  

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa. 

 

17.3. Na forma do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93, a 

CONTRATADA, garantida a prévia defesa, ficará sujeita à 

multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do 

contrato, por dia de atraso em que, sem justa causa, não 

cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 20 (vinte) 

dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na 

mencionada Lei.  

17.4. Na forma do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, o 

descumprimento total ou parcial das obrigações 

estabelecidas no Edital e neste Contrato, sujeitará a 

CONTRATADA às seguintes penalidades: 

a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem 

pequenas irregularidades, para as quais haja 

concorrido;  

b) multa de até 10% (dez por cento) sobre valor do 

contrato, sem prejuízo das demais penalidades 

legais;  

c) suspensão do direito de participar de licitações 

e contratos com a Administração por até 5 (cinco) 

anos; e  



 

 

d) declaração de inidoneidade para contratar ou 

licitar com a Administração Pública. 

17.5. A multa prevista acima dobrará em caso de 

reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por 

cento) do valor do contrato, sem prejuízo da cobrança de 

perdas e danos que venham a ser causados ao interesse 

público e da possibilidade da rescisão contratual.  

17.6. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA 

juntamente com a de impedimento de licitar e contratar. 

17.7. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a 

ser efetuado à CONTRATADA, ressalvando-se que, se o valor 

do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a 

recolher a diferença devida no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da comunicação oficial. 

17.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do 

valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será 

encaminhada para inscrição em dívida ativa.  

SEÇÃO XVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

18.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou 

jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão 

mediante petição a ser enviada exclusivamente para o 

endereço eletrônico: rudinei@creci-rs.gov.br. 

18.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico 

competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas.  
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18.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será 

designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

18.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao 

Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 

eletrônico: : rudinei@creci-rs.gov.br. 

18.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos 

solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico 

para os interessados. 

SEÇÃO XIX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, 

em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 

documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 

classificação e habilitação. 

19.2. No julgamento das propostas e na fase de 

habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas e dos documentos e a 

sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de classificação e 

habilitação. 

19.3. As licitantes não terão direito à indenização em 

decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

mailto:rudinei@creci-rs.gov.br


 

 

ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser 

ressarcida pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato. 

19.4. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados.  

19.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

Licitantes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.6.  As decisões referentes a este processo licitatório 

poderão ser comunicadas aos Licitantes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 

publicação no Diário Oficial da União.  

19.7. A participação nesta licitação implica aceitação de 

todos os termos deste Edital.  A apresentação da proposta 

será a evidência de que o Licitante examinou e aceitou 

completamente as normas desta Licitação, e que obteve do 

CRECI/RS todos os esclarecimentos satisfatórios à sua 

confecção, inclusive referente às normas, instruções e 

regulamentos necessários.  

19.8. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, da 

Circunscrição de Porto Alegre, Seção Judiciária do Estado 

do Rio Grande do Sul, renunciando a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja para dirimir eventuais dúvidas 

oriundas deste edital. 



 

 

SEÇÃO XX – DOS ANEXOS 

20.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes 

anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referência;  

b) Anexo II – Relação de veículos a serem segurados; 

c) Anexo III – Descrição dos Veículos; 

d) Anexo IV - Modelo de Proposta de Preços; 

e) Anexo V – Declaração de superveniência de fato 

impeditivo;  

f) Anexo VI – Declaração - art. 27, inciso V, da Lei 

nº. 8.666/93; 

  

Porto Alegre/RS, 30 de junho de 2016. 

 

 

WAGNER RIBEIRO DAITX 

Supervisor Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2016 

PROCESSO N.º 2016.50.135.01054 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

O presente Termo de Referência foi elaborado em 

cumprimento ao disposto no inciso I e § 2º do artigo 9º do 

Decreto nº 5.450/05.  

1. DO OBJETO  

1.1. Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos da frota 

oficial do Conselho Regional de Corretores de Imóveis     

3° Região – CRECI-RS, em todo o território nacional, com 

cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros 

de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela 

natureza, e assistência 24 horas, bem como aos demais itens 

elencados neste instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A execução do serviço tem por finalidade manter as 

condições de operacionalidade dos veículos da frota do 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis 3° Região, 

protegendo o patrimônio e respaldando a Instituição em 

eventuais demandas administrativas e/ou judiciais 

decorrentes da proteção garantida pelo seguro. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  



 

 

3.1. Todos os veículos elencados neste instrumento são 

classificados como bens comuns, em conformidade com o 

parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520, de 2002. 

4. GLOSSÁRIO 

4.1. Para maior clareza, as expressões abaixo mencionadas 

terão o entendimento a seguir, ressalvando-se os casos em 

que o próprio texto exigir outra interpretação: 

4.1.1. Acessório: entende-se como acessório, original de 

fábrica ou não, apenas: GPS; auto-rádios, conjugados ou 

não; amplificadores; equalizadores; tocadores de CD; 

televisores; telefones móveis e aparelhos 

transmissores/receptores de rádio, desde que fixados em 

caráter permanente no veículo segurado. 

4.1.2. Apólice: é o documento que discrimina o bem 

segurado, suas coberturas e garantias contratadas pelo 

segurado, bem como os direitos e deveres das partes 

contratantes. 

4.1.3. Avaria Prévia: é o dano existente no veículo 

segurado antes da contratação do seguro, e que não está por 

este coberto exceto em caso de perda total. 

4.1.4. Aviso de Sinistro: é a comunicação à Seguradora da 

ocorrência do evento previsto na apólice. 

4.1.5. Beneficiário: é a pessoa que detém legalmente o 

direito à indenização. 

4.1.6. Bônus: é o desconto concedido ao Segurado em função 

de seu histórico de sinistros. 



 

 

4.1.7. Cancelamento: é a dissolução antecipada da apólice 

de seguro. 

4.1.8. Dano corporal: é o tipo de dano caracterizado por 

lesões físicas causado ao corpo da pessoa excluindo dessa 

definição os danos estéticos. 

4.1.9. Dano estético: é todo e qualquer dano causado a 

pessoas, implicando redução ou perda de padrão de beleza ou 

estética. 

4.1.10. Dano material: é o tipo de dano causado 

exclusivamente à propriedade material da pessoa. 

4.1.11. Dano moral: é aquele que traz como consequência 

ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao 

respeito aos mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao 

crédito, ao bem estar e à vida, sem necessidade de 

ocorrência de prejuízo econômico. 

4.1.12. Endosso: é o aditivo ao contrato, pelo qual a 

Seguradora e o Segurado acordam quanto a alteração de 

dados, modificam condições ou objeto da apólice ou a 

transferem a outrem. 

4.1.13. Equipamento: Entende-se como equipamento original 

ou não qualquer peça ou aparelho fixado em caráter 

permanente no veículo segurado com exceção dos 

classificados como acessórios. 

4.1.14. Fator de ajuste: é o percentual que reflete a 

relação entre o valor do veículo segurado e o valor do 

veículo na tabela de referência, no momento da contratação 

do seguro na Modalidade Valor de Mercado Referenciado, 



 

 

utilizado para considerar características particulares, 

tais como: estado de conservação, opcionais e diferenças 

regionais. ( ex.: 100% = valor da tabela X 1,00). 

4.1.15. Franquia: é o valor ou percentual definido na 

apólice pelo qual o segurado fica responsável em caso de 

sinistro de perda parcial. 

4.1.16. Furto: É a subtração de todo ou parte do bem sem 

ameaça ou violência a pessoa. 

4.1.17. Limite Máximo de Indenização (LMI): Valor máximo da 

indenização contratada para cada garantia. 

4.1.18. Pane: É o defeito espontâneo que atinge a parte 

mecânica ou elétrica do veículo e que o impede de se 

locomover por seus próprios meios. 

4.1.19. Prêmio: É a importância paga pelo segurado à 

seguradora em troca da transferência do risco a que ele 

está exposto. 

4.1.20. Roubo: é a subtração de todo ou parte do bem com 

ameaça ou violência a pessoa. 

4.1.21. Salvados: entende-se como salvados o veículo 

sinistrado, as peças ou partes substituídas do mesmo, 

conforme o caso. 

4.1.22. Terceiro: é a pessoa culpada ou prejudicada no 

acidente, exceto o próprio Segurado ou seus ascendentes, 

descendentes, cônjuge e irmãos, bem como quaisquer pessoas 

que com ele residam ou que dele dependam economicamente. 



 

 

4.1.23. Valor de Mercado Referenciado: quantia variável 

garantida ao segurado, no caso de perda total do veículo, 

expressa em moeda corrente nacional, determinada de acordo 

com a tabela de referência de cotação para veículo, 

previamente fixada na proposta do seguro, conjugada com 

fator de ajuste, em percentual a ser aplicado sobre a 

tabela estabelecida para utilização no cálculo do valor da 

indenização, na data da liquidação do sinistro. 

5. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS – DA MODALIDADES DOS 

SEGUROS PARA OS VEÍCULOS 

5.1. Seguro Automóvel 

5.1.1. Valor de Referência: valor de mercado da tabela 

FIPE-RS (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas de Rio 

Grande do Sul). 

5.1.2. Fator de Ajuste: 100%. 

5.1.3. O seguro deverá indenizar ao segurado os prejuízos 

que venha a sofrer em consequência de danos materiais ao 

veículo segurado, proveniente de: 

5.1.3.1. colisão, abalroamento ou capotagem 

acidental; 

5.1.3.2. queda acidental em precipícios, pontes ou de 

viadutos; 

5.1.3.3. queda acidental sobre o veículo de qualquer 

agente externo que não faça parte integrante do mesmo 

ou não esteja nele afixado, como também, de carga 

transportada pelo mesmo, desde que decorrente de 



 

 

acidente viário, não se entendendo como tal a simples 

frenagem; 

5.1.3.4. incêndio ou explosão acidentais, raio e suas 

consequências; 

5.1.3.5. roubo ou furto, total ou parcial, do 

veículo; 

5.1.3.6. acidente durante o transporte por qualquer 

meio apropriado; 

5.1.3.7. submersão parcial ou total do veículo em 

água doce proveniente de enchentes ou inundações; 

5.1.3.8. granizo, furacão e terremoto. 

5.1.4. Devem ser segurados os veículos componentes da frota 

do CRECI-RS, conforme especificações contidas nos Anexos II 

e III. 

5.1.5. Deverão estar cobertas, também, as despesas com 

socorro e salvamento do veículo, quando necessárias em 

consequência de um dos riscos cobertos dentro do território 

brasileiro.  

5.1.6. O seguro deverá ter franquia com valor máximo fixado 

nos seguintes patamares: 

Veículo   Valor Máximo de Franquia 

Renault/Fluence Priv. 2.0  R$ 3.927,96 

Renault/Sandero Dynam. 1.6 R$ 3.504,28 



 

 

Fiat/Doblo Attractive 1.4 R$ 4.399,76 

 

5.1.7. Caso declarada a perda total do veículo, a 

seguradora indenizará o Conselho no prazo de até 30 

(trinta) dias corridos da entrega dos documentos. 

5.2. Seguro de Responsabilidade Civil (RCF-V) 

5.2.1. O presente seguro tem por objetivo garantir ao 

segurado, até o limite máximo da importância segurada, o 

pagamento: 

5.2.1.1. das indenizações que for obrigada a pagar, em 

virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de 

acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, por 

danos involuntários, pessoais e materiais, causados a 

terceiros durante a vigência do contrato, inclusive os 

danos estéticos e/ou morais; 

5.2.1.2. das despesas efetuadas com custas judiciais de 

foro civil e com honorários de advogados nomeados de acordo 

com a seguradora, sempre que tais despesas decorram de 

reclamações de terceiros acobertáveis pelo contrato. 

5.2.2. Considera-se risco coberto a responsabilidade civil 

do segurado que decorra de acidente causado pelos veículos 

discriminados na apólice, ou pela carga, objeto de 

transporte pelos mesmos veículos, enquanto transportada. 

5.2.3. São os seguintes os limites máximos de indenização 

(LMI) a serem garantidos pelo seguro, por sinistro: 

5.2.3.1. Danos materiais: R$ 100.000,00 (cem mil reais); 



 

 

5.2.3.2. Danos corporais: R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

5.2.3.3. Danos morais: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

5.2.4. O CRECI-RS compromete-se a: 

5.2.4.1. avisar o mais rápido possível, por escrito, à 

seguradora, a ocorrência de qualquer fato de que possa 

advir responsabilidade civil, nos termos deste contrato; 

5.2.4.2. entregar à seguradora qualquer reclamação, citação 

ou intimação, carta ou documento que receber e que se 

relacione com acidente abrangido pela cobertura do presente 

contrato, observados os prazos estabelecidos pela justiça. 

5.2.5. Fixada a indenização devida, seja por sentença 

judicial transitada em julgado, seja por acordo, a 

seguradora efetuará o pagamento da importância a que 

estiver obrigada no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a 

contar da apresentação dos respectivos documentos. 

5.2.6. Para efeito de cobertura, na apólice, os danos 

estéticos serão cobertos como se dano moral fossem. 

5.3. Seguro Por Acidentes Pessoais de Passageiros 

5.3.1. O presente seguro, até o limite máximo de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) do valor segurado, tem por 

finalidade o pagamento: 

5.3.1.1. de indenização a passageiros e motorista, ou seus 

beneficiários legais em caso de morte e/ou invalidez total 

ou parcial. 



 

 

5.3.1.2. para efeito de indenização, será considerado o 

Capital Segurado contratado por passageiro, estipulado na 

apólice, para a cobertura de morte e invalidez. 

5.3.1.3. pode-se incluir, opcionalmente por algumas 

seguradoras, assistência médica, despesas suplementares e 

diárias hospitalares de acordo com a lotação máxima oficial 

do veículo, depois de esgotados os limites de cobertura do 

seguro obrigatório DPVAT. 

5.3.1.4. considera-se, para execução desta modalidade de 

seguro, o evento súbito e involuntário, provocado por 

acidente de trânsito com o veículo segurado, com data 

caracterizada, exclusivo e diretamente externo e violento, 

causador de lesão física e que, por si só, independente de 

toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta 

a morte ou invalidez permanente, total ou parcial, do(s) 

ocupantes(s) do veículo segurado. 

5.4. A utilização de endosso, relativamente a veículos que 

venham a ser colocados à disposição do CRECI-RS, dar-se-á 

sempre a critério da Administração, não havendo qualquer 

obrigatoriedade quanto à sua utilização. 

5.5. O CRECI-RS poderá incluir a qualquer tempo novo 

veículo no plano de seguro contratado, mediante endosso da 

empresa seguradora e proporcional ao bem segurado, de 

acordo com a legislação aplicável a matéria. 

6. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL 24 HORAS 

6.1. A Contratada deverá disponibilizar serviço de 

assistência 24 horas para os veículos segurados, quando o 



 

 

veículo estiver paralisado e impossibilitado de se 

locomover por meios próprios, compreendendo no mínimo os 

seguintes itens: 

6.1.1. Remoção do veículo segurado em caso de acidente, 

pane mecânica ou elétrica, de qualquer cidade localizada no 

território nacional, até as Sedes do Creci-RS, sito a Av. 

Borges de Medeiros, n° 308, Centro, bem como Rua Guilherme 

Alves, n° 1.010, Partenon, ambos endereços em Porto 

Alegre/RS, ou até oficina ou local indicado pela 

Contratante. 

6.1.1.1. O condutor do veículo e seus acompanhantes terão 

direito ao meio de transporte mais adequado ao 

prosseguimento da viagem ou retorno a Porto Alegre quando o 

veículo segurado ficar totalmente imobilizado por acidente 

ou pane. 

6.1.2. Remoção do veículo em caso de pane seca (falta de 

combustível) até o posto de combustível mais próximo. 

6.1.3. Serviço de troca de pneus quando o veículo estiver 

impossibilitado de se deslocar devido a problemas no pneu 

e/ou estepe; 

6.1.4. Serviço de chaveiro, quando o veículo não puder ser 

aberto em virtude da perda ou extravio das chaves, seu 

esquecimento no interior do veículo, ou quebra na 

fechadura, na ignição ou tranca de direção. O serviço será 

prestado mediante o envio de chaveiro ao local do evento; 

6.1.5. Serviço de carga de bateria para os casos em que é 

possível uma carga rápida na bateria do veículo; 



 

 

7. DA VISTORIA 

7.1. O veículo Renault Fluence está disponível na sede do 

CRECI-RS, sito a Av. Borges de Medeiros, n° 308, Centro, 

bem como Rua Guilherme Alves, n° 1.010, Partenon, ambos 

endereços em Porto Alegre/RS para vistoria prévia à 

licitação, desde que contatado previamente o Departamento 

de Patrimônio por meio do telefone (51) 3322-1873, das 

09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:45 horas, de segunda à 

sexta-feira. 

7.1.1. Os veículos 08 (oito) Renault Sandero e 01 (um) Fiat 

Doblo estão nas dependências dos fornecedores contratados, 

sendo assim caso haja interesse dos fornecedores em 

analisar os mesmos, fica à disposição, entretanto deve ser 

previamente solicitado ao Departamento de Patrimônio por 

meio do telefone (51) 3322-1873, das 09:00 às 12:00 e das 

13:30 às 17:45 horas, de segunda à sexta-feira, para que 

este possa realizar contato junto aos fornecedores para 

viabilizar tal ato, se for o caso.  

7.2. A vistoria é facultativa, e não eximirá a licitante de 

cumprir com todas as obrigações exigidas na licitação. 

7.3. A empresa vencedora da licitação poderá realizar nova 

vistoria nos veículos da frota do CRECI-RS, se assim o 

desejar, desde que obedecido o disposto no item 7.1. deste 

Termo de Referência. 

7.4. A apólice de seguro poderá apontar avarias ou defeitos 

existentes nos veículos, desde que constatadas em vistoria 

acompanhada do representante deste Conselho. 



 

 

8. DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Além das obrigações resultantes da observância da 

legislação vigente, são obrigações do Contratante: 

8.1.1. Proporcionar as condições necessárias à execução dos 

serviços contratados. 

8.1.2. Efetuar o pagamento de acordo com as condições de 

preço e prazo estabelecidas. 

8.1.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos 

à execução do serviço, em especial quanto à aplicação de 

sanções e alterações do mesmo. 

8.1.4. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para 

acompanhamento da execução contratual. 

8.1.5. Exercer a fiscalização dos serviços através de 

servidores especialmente designados, verificando se estão 

sendo cumpridos os serviços e especificações previstos no 

edital, no termo de referência,e na proposta, de forma 

satisfatória, e documentando eventuais ocorrências. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Para a prestação dos serviços de seguro da frota de 

veículos deste Conselho, cabe à Contratada: 

9.1.1. Manter durante toda a execução do contrato/apólice, 

em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 



 

 

9.1.2. Designar supervisor em Porto Alegre/RS para 

representar a Contratada na execução do contrato, ficando o 

mesmo responsável pelo contato/apólice com o gestor/fiscal 

do contrato, zelando pelo bom andamento da prestação dos 

serviços. Disponibilizar número telefônico e endereço 

eletrônico para atendimento, comprometendo-se e responder a 

todas as solicitações no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, quando a urgência, a critério do gestor, não 

determinar que seja imediatamente. 

9.1.2.1. O supervisor (representante) da Contratada deverá 

prestar assistência às vítimas de acidentes em que estiver 

envolvido veículo segurado pelo Contratante, para fins de 

recebimento dos valores do Seguro de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT. 

9.1.3. Atender às convocações do Contratante para reuniões, 

sempre que necessário. 

9.1.4. Não serão admitidas empresas que operem sob regime 

de consórcio, nem a subcontratação total ou parcial do 

fornecimento objeto deste Pregão. 

9.1.5. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto deste contrato, quando 

verificarem-se vícios, defeitos ou incorreções. 

9.1.6. Não poderá transferir a terceiros a responsabilidade 

de que trata o item anterior na hipótese de 

subcontratações. 

9.1.7. Observar a proibição contida no art. 7º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal, quanto à proibição do 



 

 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 

(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos. 

9.1.8. Apresentar apólice com cláusulas compatíveis com o 

Edital e este Termo de Referência, em consonância com as 

regulamentações da Superintendência de Seguros Privados – 

SUSEP. 

10. DA FORMA DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado pelo preço à vista, sendo 

facultado ao CONTRATANTE a forma parcelada, sem juros, 

mediante a apresentação de documento fiscal emitido pela 

CONTRATADA, pelo valor correspondente ao serviço de  

seguros, em consonância com os valores pactuados por 

ocasião do certame licitatório, devidamente expressos na 

apólice celebrada entre as partes. 

10.2. O documento fiscal deverá estar de acordo com as 

descrições contidas na nota de empenho, bem como apresentar 

o mesmo número de CNPJ indicado na proposta e nos 

documentos de habilitação. Caberá à CONTRATADA informar, no 

documento fiscal ou em documento apartado, o número da 

conta-corrente, da agência e do estabelecimento bancário no 

qual lhe poderá ser feito o pagamento. 

10.3. O pagamento será efetuado por intermédio de ordem 

bancária, mediante autorização competente, no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do 

recebimento do documento fiscal pelo CONTRATANTE, se o 

valor estiver em consonância com o parágrafo 3°, Art. 5° da 



 

 

Lei n° 8.666/93, entretanto se o valor não estiver dentro 

do limite que trata o dispositivo legal supracitado o prazo 

para o efetivo pagamento será de até 30 dias, contado a 

partir da data final do período de adimplemento de cada 

parcela, de acordo com o art. 40, inciso XIV - da Lei 

Federal n. 8.666/93. 

10.4.  Na hipótese de constatação de qualquer incorreção 

nos documentos apresentados pela CONTRATADA que 

desaconselhe o seu pagamento, os prazos de que trata a 

cláusula 10.3 serão contados a partir da respectiva 

regularização, não incidindo qualquer acréscimo no preço 

contratado. 

10.5. Para todos os fins, considera-se a data do pagamento 

o dia da emissão da ordem bancária. 

10.6. Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA estarão 

sujeitos, quando for o caso, à retenção dos tributos e 

contribuições na forma determinada em lei, ficando a 

CONTRATADA incumbida de fazer as comprovações necessárias 

na hipótese de não retenção. 

11. RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

11.1. A despesa para a referida contratação é estimada em 

R$ 3.170,00 (três mil cento e setenta reais) para o lote 

composto pelo veículo Renault/Fluence Privilege; e para o 

lote composto pelos veículos (oito) Renault/Sandero e (um) 

veículo Fiat/Doblô, R$ 21.555,50 (vinte e um mil quinhentos 

e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), 

totalizando R$ 24.725,50(vinte e quatro mil setecentos e 



 

 

vinte e cinco reais e cinquenta centavos), segundo pesquisa 

de mercado. 

11.2. Os recursos destinados ao pagamento da despesa 

decorrente da contratação dos seguros da frota de carros do 

CRECI-RS  estão previstos  na  rubrica  orçamentária      

n° 6.3.1.3.04.01.050 - Seguros em Geral.  

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. A Contratada ficará impedida de licitar e de 

contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais 

cominações legais, se: 

12.1.1. Apresentar documentação falsa; 

12.1.2. Deixar de entregar documentação exigida; 

12.1.3. Ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto; 

12.1.4. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os 

descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, 

parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993. 

12.1.6. Fizer declaração falsa; 

12.1.7. Cometer fraude fiscal. 

callto:6.3.1.3.04.01.050


 

 

12.2. O atraso injustificado da entrega da apólice 

sujeitará a Contratada á multa de 0,5% (zero vírgula cinco 

por cento) ao dia sobre o valor total do prêmio do seguro. 

12.3. O atraso injustificado no início da cobertura dos 

seguros sujeitará a Contratada à multa de 1% (um por cento) 

ao dia sobre o valor total do prêmio do seguro. 

12.4. No caso de inexecução parcial ou total do presente 

contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as 

seguintes sanções: 

12.4.1. advertência; 

12.4.2. multa de 10% (dez por cento) do valor total do 

prêmio, dobrável em caso de reincidência, por inexecução 

parcial; 

12.4.3. multa de 30% (trinta por cento) do valor total do 

prêmio, em caso de inexecução total. 

12.5. As sanções de advertência e de impedimento para 

licitar e contratar com a União poderão ser aplicadas 

juntamente da multa, garantido, em todas as hipóteses, o 

direito à ampla defesa, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da intimação/notificação. 

12.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da correspondente notificação, 

ou descontadas do pagamento, ou, ainda, quando for o caso, 

cobradas judicialmente. 



 

 

12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

SICAF. 

 

 

13. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

13.1. As empresas deverão apresentar as suas propostas com 

discriminação do valor do prêmio e o valor da franquia, por 

veículo, indicando, ao final, o valor total, que consistirá 

no somatório dos preços ofertados nos prêmios dos veículos. 

13.2. Elementos que devem ser considerados quando da 

formulação da proposta: 

13.2.1. A proposta apresentada pelo licitante deverá 

considerar as características da frota de veículos, 

conforme os Anexos II e III. 

13.2.2. O valor de franquia não poderá ultrapassar o valor 

máximo de acordo com a planilha que segue:  

Veículo Valor máximo da Franquia 

Renault Fluence 2.0 

Privilege 

R$ 3.927,96 

Renault Sandero 1.6 

Dynamique 

R$ 3.504,28 

Fiat Doblo 1.4 Attractive R$ 4.399,76 

13.2.3. Os limites máximos de indenização (LMI) a serem 

garantidos pelo seguro de responsabilidade civil de 



 

 

proprietários de veículos automotores (RCF-V), por 

sinistro, são de: 

Danos 

Materiais: 

R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

Danos 

Corporais: 

R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

Danos Morais: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

13.2.4. O seguro por acidentes pessoais terá como limite 

máximo a importância de R$ 20.000,00, a título de 

indenização a passageiros e motorista ou seus 

beneficiários legais, em caso de morte e/ou 

invalidez total ou parcial. 

13.2.5. Modalidade de seguro: valor de mercado referenciado 

na tabela FIPE-RS – Fator de Ajuste: 100%. 

14. DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

14.1. Será considerada vencedora a proposta que oferecer o 

menor valor total, que corresponde ao somatório dos valores 

dos prêmios por veículo. 

15. DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

15.1. O prazo de contratação da cobertura será de 12 (doze) 

meses a contar do início da vigência da apólice. 

16. DA VIGÊNCIA 

16.1. A cobertura de que trata o objeto deste certame terá 

sua vigência a partir de zero hora do dia subseqüente, a 

data do recebimento da respectiva nota de empenho de cada 

veículo. 



 

 

16.1.1 O veículo Renault Fluence já está coberto por 

seguro, das 24 horas de 31/05/2016 até as 24 horas de 

31/05/2017, sendo assim, a vigência da apólice objeto desta 

licitação, em relação ao citado veículo, deverá iniciar 

imediatamente após o término deste prazo, ou seja, 

transcorrido a data/hora supramencionada o mesmo já deverá 

estar segurado pelo fornecedor vencedor deste certame; 

16.1.2. Os veículos (oito)Renault Sandero e o veículo Fiat 

Doblo foram adquiridos no corrente ano, entretanto estão na 

fase de entrega e emplacamento pelo Fornecedor, para 

chegarem às dependências deste Conselho. Antes do 

recebimento definitivo de tais veículos, o CONTRATANTE 

enviará a Nota de Empenho para a empresa vencedora desta 

licitação, previamente, ou seja, 48 (quarenta e oito) horas 

para que, após tal procedimento, sejam segurados de acordo 

com o prazo estipulado no item 16.1.  

Porto Alegre, RS, 20 de junho de 2016. 

 

EVERTON MENDES PACHECO 

Departamento de Patrimônio 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2016 

PROCESSO N.º 2016.50.135.01054 

ANEXO II – RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM SEGURADOS 

 

Veículo Placa Ano Fab/Mod 

Renault Fluence 

Privilege 2.0 

IXG 4518 2016/2016 

Renault Sandero 1.6 

Dynamique 

(1) 2016/2017 

Renault Sandero 1.6 

Dynamique 

(1) 2016/2017 

Renault Sandero 1.6 

Dynamique 

(1) 2016/2017 

Renault Sandero 1.6 

Dynamique 

(1) 2016/2017 

Renault Sandero 1.6 

Dynamique 

(1) 2016/2017 

Renault Sandero 1.6 

Dynamique 

(1) 2016/2017 

Renault Sandero 1.6 

Dynamique 

(1) 2016/2017 

Renault Sandero 1.6 

Dynamique 

(1) 2016/2017 

Fiat Doblo 1.4 

Attractive 

(1) 2016/2016 

Observações:  



 

 

Legenda: 

(1) Ainda não foi emplacado o veículo; 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2016 

PROCESSO N.º 2016.50.135.01054 

ANEXO III – DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS 

Veículo 

Marca/Modelo 

Quantidade Descrição 

 

 

 

Renault/Fluence 

Privilege 2.0,  

 

 

 

 

01 

Veículo tipo sedan, três 

volumes, Ano de fabricação e 

modelo 2016, zero Km, na cor 

preta, flex (bicombustível), 

com 04 portas, protetor de 

cárter, transmissão autom., 

dir. hidráulica, capacidade 

para 05 pessoas, 06 airbags, 

ar condic., alarme eletr., 

sist. de som, vidros e 

travas elétr. nas 04 portas, 

rodas de liga leve originais 

de fábrica, demais itens de 

série e acessórios de 

segurança exigidos por lei. 



 

 

 

 

Renault Sandero 

1.6 Dynamique 

 

 

 

08 

Veículo tipo hatchback, ano 

2016, zero Km, quatro 

portas, capacidade para 05 

passageiros, na cor branca, 

flex (bicombustível), câmbio 

manual, ar condic., direção 

hidraulica, vidros e travas 

elétricos, airbag duplo, 

faróis de neblina, alarme 

antifurto, e demais equip.  

obrigatórios por lei. 

 

 

 

 

Fiat Doblo 1.4 

Attractive 

 

 

 

 

01 

Veículo tipo minivan, com 

capacidade p/ 07 passag.,ano 

de fabricação e modelo 2016, 

zero KM, motor flex 

(bicombustível), direção 

hidráulica, na cor branca,  

com ar condicionado, vidros 

e travas elétricos nas 

portas dianteiras, equip.  

de som, sistema de alarme, 

protetor de cárter, Sistema 

de Monitoramento Eletrônico 

(GPS), e demais equipamentos  

obrigatórios por lei. 

 

1) Os Veículos são guardados em garagem fechada em prédio 

próprio do CRECI-RS, com portaria pessoal durante 24 horas e 

controle de acesso as instalações, outrossim, os veículos 

também por motivo de atividades pertinentes a este Conselho 

podem ser guardados em outras garagens fechadas, haja vista, 

que uma das atividades fins deste Conselho é fiscalizar o 

exercício da profissão dos Corretores de Imóveis, sendo assim é 

necessário serem realizadas diversas viagens por todo o Estado 

do Rio Grande do Sul, podendo ainda ser em todo o território 



 

 

nacional, desta forma a seguradora DEVE, colocar em seu 

orçamento, bem como incluir nos seguros dos veículos essa 

ressalva que os mesmos podem ser guardados em diversos locais 

por motivos funcionais; 

2) Utilização habitual é na Região Metropolitana de Porto 

Alegre, entretanto como supracitado também são utilizados em 

todo o Estado do Rio Grande do Sul, porém ressalta este 

Conselho que o seguro deve ser em todo o território nacional;   

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2016 

PROCESSO N.º 2016.50.135.01054 

 ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

(em papel timbrado pela licitante) 

 

Ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3ª 

Região/RS  

Senhor(a) Pregoeiro(a):  

A empresa (NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), sediada 

(endereço completo), tendo examinado minuciosamente as 

normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 02/2016 cujo 

objeto é a contratação de seguro total para 10 (dez) 

veículos da frota oficial do CRECI/RS, com cobertura em 

todo território nacional, contra danos materiais 

resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, 

incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 

técnica 24 horas, conforme as especificações constantes do 

Anexo I do Edital nº 03/2016, após tomar conhecimento de 

todas as condições lá estabelecidas, apresentamos a 

proposta de preços conforme segue:  

LOTE 1: 



 

 

Veículo 
Placa 

Ano/ 

Modelo 

Valor do 

prêmio 

Valor da 

franquia 

Renault Fluence 

2.0 Privilege 

 IXG 4518 2016/2016 R$ R$ 

Preço total: 

 

 Valor unitário do prêmio  

 R$ 

 

 

LOTE 2: 

Veículo 
Placa 

Ano/ 

Modelo 

Valor do 

prêmio 

Valor da 

franquia 

Renault Sandero 

1.6 Dynamique 

(1) 2016/2017 R$ R$ 

Renault Sandero 

1.6 Dynamique 

(1) 2016/2017 R$ R$ 

Renault Sandero 

1.6 Dynamique 

(1) 2016/2017 R$ R$ 

Renault Sandero 

1.6 Dynamique 

(1) 2016/2017 R$ R$ 

Renault Sandero 

1.6 Dynamique 

(1) 2016/2017 R$ R$ 

Renault Sandero 

1.6 Dynamique 

(1) 2016/2017 R$ R$ 

Renault Sandero 

1.6 Dynamique 

(1) 2016/2017 R$ R$ 

Renault Sandero 

1.6 Dynamique 

(1) 2016/2017 R$ R$ 

Fiat Doblo 1.4 

Attractive 

(1) 2016/2016 R$ R$ 

Valor de emissão da apólice R$ 



 

 

 

Preço total: 

 

SOMATÓRIO dos valores unitários dos prêmios 

 R$ 

 

Por fim, declaramos: 

1.  que, nos preços indicados acima estão incluídos todas 

despesas, encargos, tributos, e demais contribuições 

pertinentes. 

2. conhecer a legislação de regência desta licitação e 

que os componentes serão fornecidos de acordo com as 

condições estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e 

aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao 

pagamento e outras obrigações. 

3. que nenhum direito a indenização ou a reembolso de 

quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta 

não seja aceita, seja qual for o motivo.  

4. que esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a 

contar da data estabelecida para a sua apresentação.  

5. que eventuais contatos poderão ser efetuados através 

do telefone _____________, do fax n°____________ e do e-

mail _______________.  

 

______________________________  

(local e data)  

 

______________________________ 

    (nome completo)  

     (assinatura da proponente)  



 

 

                  (carimbo da empresa)  

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2016 

PROCESSO N.º 2016.50.135.01054 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE  

SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE) 

  Declaro, sob as penas da lei, para o Pregão 

Eletrônico nº 002/2016, Processo n°2016.50.135.01054, a 

inexistência de fatos impeditivos à sua habilitação no 

presente processo licitatório. 

  Declaro, ainda, que a licitante não foi declarada 

inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades 

da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, 

nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, 

e alterações, bem como de que comunicarei(mos) qualquer 

fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de 

habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à 

capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 

idoneidade econômico-financeira.  



 

 

Local e data. 

 

_______________________________ 

Nome (completo) e assinatura do Representante legal ou 

Sócio Administrado da licitante. 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2016 

PROCESSO N.º 2016.50.135.01054 

ANEXO VI -  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INC. 

XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE) 

DECLARAÇÃO 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins do Pregão 

Eletrônico 002/2016, Processo n° 2016.50.135.01054, que a 

licitante atende ao disposto no inc. XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, referente à proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos 

e de qualquer trabalho para menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos. 

Local e data. 



 

 

 

______________________________ 

Nome (completo) e assinatura do Representante legal ou 

Sócio Administrado da licitante. 

 


