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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
 
 
 
• Termo de Referência - Objeto: Contratação de empresa especializada 

para cobertura de seguro de 02 veículos,RENAULT FLUENCE DYN20A, 
à serviço dos Gabinetes do Prefeito e Vice Prefeito,  por um período de 12 
(doze) meses, com assistência técnica 24h, 07 (sete) dias por semana, 
em todo o território nacional, conforme as características, coberturas, 
condições, obrigações e requisitos técnicos contidos neste termo. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
1.1–Contratação de empresa especializada para cobertura de seguro de 02 
veiculos,RENAULT FLUENCE DYN20A, à serviço dos Gabinetes do Prefeito e Vice 
Prefeito,  por um periodo de 12 (doze) meses, com assistência técnica 24h, 07 (sete) 
dias por semana, em todo o territorio nacional, conforme as caracteristicas, coberturas, 
condições, obrigações e requisistos técnicos contidos neste termo. 

1.2-Fica desde logo designada pela Secretaria Municipal de Governo a servidora 
Marilene Bastos Andrade, matricula nº 4569, portadora do CPF 462.420.235-04, telefone 
nº 3296-8300, ramal 313, previamente indicada para o acompanhamento dos serviços.

2. JUSTIFICATIVA 
2.1- Os veiculos estão sujeitos a acidentes que podem causar danos ao patrimônio da 
Prefeitura Municipal de Simões Filho e a terceiros, a contratação do seguro proporciona 
segurança no caso de envolvimento dos veiculos  em sinistros, possibilitando maior 
facilidade na recuperação e no ressarcimento de possiveis danos que possam ocorrer.

2.2 – Quantitativo: 02 (dois) veículos conforme descrição no quadro abaixo: 

Nº PLACA MARCA/MODELO ESPECIE/TIPO ANO RENAVAN 
01 OUV 2156 RENAULT 

FLUENCE DYN20A 
PASSAGEIRO/ 
AUTOMOVEL

2013/2014 00596304781 

02 OUV 6397 RENAULT 
FLUENCE DYN20A 

PASSAGEIRO/ 
AUTOMOVEL

2013/2014 00596303947 

3. DA COBERTURA E ASSISTÊNCIA 

3.1- O seguro deve ser realizado de acordo com o valor determinado 

3.2-  O tipo de cobetura será Total e /ou compreensiva. 

3.3 – A importância segurada para cada veículo será dterminada pelo valor de   mercado 
constante da tabela FIPE, observando o tipo de franquia. 

3.4- As outras coberturas serão cotadas levando em consideração os seguintes valores: 

a) Valores de 02 veículos RENAULT FLUENCE DYN20A
b) RCF/DMT (Danos Pessoais a Terceiros) – R$ 100.000,00 (Por veículos); 
c) RCF/DPT (Danos Pessoais a Terceiros) – R$ 100.000,00 (Por Veículos); 
d) APP/MORTE (Acidentes Pessoais Passageiros) – R$ 50.000,00  
e) APP/INVALIDEZ (Acidentes Pessoais Passageiros) R$ 50.000,00 Cobertura de 

Casco – 110% do Valor de mercado – Tabela FIPE 
f) Carro reseva com ar condicionado – 30dias 
g) Cobertura de vidros, faróis e retrovisores 
h) Assistência 24 horas 
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4- ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO 
A presente contratação deverá atender aos requisitos especificados neste Termo de 
Referência, objetivando dar cobertura a eventuais prejuizos causados por eventos 
estabelecidos como parâmetro da cobertura, bem como, garantir ao Contratante Segurado 
100% (cem por cento) de indenização ou reembolso de indenizações  que for obrigado a 
pagar, por danos involuntários pessoais e / ou materiais, causados em seu próprio veículo, a 
terceiros  transportados, terceiros não transportados, bem como demais situações causadas 
pelos veículos segurados, decorrentes de risco aberto. 

5- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 – Havendo sinistro que obrigue a realização de serviços, estes deverão ser executados, 
obrigatoriamente em concessionária autorizada ou empresa credenciada indicada pela 
Seguradora, desde que tenha a aprovação e autorização da Contratante, observando que a 
reposição de peças será procedida ultilizando peças originais. 

5.2 -  Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, quanto 
à Execução dos serviços contratados; 

5.3 – Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços a partir da data da 
assinatura do contrato / emissão da apolice; 
A Seguradora devera indicar um canal/ meio de comunicação 24h, para aviso dá ocorrencia 
do sinistro

5.4 – Enviar de imediato o corretor responsável, em casos de sinistro, para que seja 
providenciada a documentação legal necessária à prestação dos serviços, incluindo 
assistência a terceiros; 

5.5 – Ressacir os eventuais prejuizos causados ao orgão e /ou terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução 
dos serviços contratados; 

5.6 -Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos, 
vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos seus 
empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços contratados; 

6- ESPECIFICAÇÃO DAS COBERTURAS 

6.1 – Danos causados no veículo. 
 -Colisão, Incêndio, Furto e Roubo; 
- Casco e demais superficies;
- Abalroamento; 
- Capotagem; 
-Vidros e retrovisores; 
-Queda de precipícios e de pontes; 
-queda acidental sobre o veículo de qualquer objeto ou substâncias que dele não faça parte 
integrante e não esteja nele afixado; 
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-Submersão total ou parcial; 
-Prestação de serviços de socorro ou salvamento decorrente de um dos riscos cobertos; 
-Cobertura de vidros e retrovisores; 
-Assistência de emergência 24 horas para veículos, passageiros e motoristas. 

7 – FORMA DE PAGAMENTO: 

À Vista

8-  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorentes para a execução do objeto SD nº 2065/2013, correrão à conta dos 
recursos constantes do Orçamento vigente, previamente indicados a saber: 

Unidade:03.01.001
Atividade:2042
Elemento:33.90.39
Fonte:00

Simões Filho 20 de Dezembro de 2013 

Marilene Bastos Andrade 
Cadastro:  4569 

Adolfo Cezimbra Tavares Netto 
Secretario
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