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Números RS's
Valor Total (R$) Valor total por extenso

475,20 QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

CMV
46 / 2017

Fornecedor 000178 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Endereço RUA SÃO CLEMENTE 38 ANDAR 7 Bairro BOTAFOGO                                Cidade RIO DE JANEIRO                          CNPJ/CPF 08.602.745/0001-32  EstadoTelefone 21                 RJ CepFax 22260-900

Nome Fantasia CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI

E-mailEnd. de Internet
Banco Agência/Conta
Condição PagtoPrazo Entrega                               

AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 01788Local Entrega

ObservaçãoFonte de Recursos/ConvênioBairro Entrega BENTO FERREIRACAMARA MUNICIPAL
29050-940Cep Entrega

Processo Unidade Requisitante Nota de Empenho (NE) Dotação/Elemento de Despesa
00007178/2017 00225/2017 50 001.001.010310035 .20324 / 33903961/61 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica       / Seg

001.001.003.008.000

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS  
Item Descrição Unid. Quantidade Marca Valor Unitário Valor Total Garantia

475,2039,6000                              12,000SV1
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTAGIARIOS - 2 61 01 0002 1

Total 475,20
TERMO DE REFERÊNCIA
DO OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objetivo determinar as condições e os procedimentos que regerão a contratação de SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES - CMV/ES, com eventual substituição de segurado, segundo informações prestadas mensalmente pelo Departamento de Gestão de Pessoas. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame será de consignação, ou seja, deverá a empresa emitir Nota Fiscal apenas das apólices utilizadas, portanto a valoração do seguro deverá ser individual (unitário).O quantitativo máximo de vagas de estágio previstas na legislação em espécie é de 60 (sessenta), porém este quantitativo poderá não representar a totalidade de estagiários contratados, razão pela qual a valoração unitária se faz necessária.A contratação do seguro será realizada mediante licitação.
DA VIGÊNCIA O período de vigência do contrato deverá ser de 12 (doze) meses prorrogáveis, em conformidade com o disposto na lei 8666/98.
DA APÓLICE/COBERTURAO seguro contratado será na modalidade de ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS (Morte acidental, Indenização por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente), que objetiva garantir o pagamento de indenização até o limite do capital segurado, em caso de sinistro decorrente de evento coberto pela Apólice de Seguro, conforme demais condições abaixo descritas.
Os eventos a serem cobertos pela apólice de seguro e os respectivos capitais segurados são os Seguintes:

Nota :

Usuário : DPCORREAMCR22300 - SMARAPD Informática Ltda.
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COBERTURAS/CAPITAL SEGURADO:1. Morte Acidental – R$10.000,00 (dez mil reais)2. Invalidez permanente, total ou parcial – R$10.000,00 (dez mil reais)
Os capitais segurados indicados acima correspondem ao valor per capita, isto é, para cada segurado (estagiário) incluído na apólice. 
A estimativa de gastos com a contratação do seguro, durante o período de vigência da apólice deverá ser reservado em sua totalidade pela Administração, porém o pagamento se dará à Empresa vencedora segundo a efetiva utilização da apólice.
O número estimado de segurados (estagiários) a serem cobertos mensalmente pelo referido seguro está estimado em 60 (sessenta).
O seguro a ser contratado deverá permitir a substituição de segurados, tendo em vista a grande rotatividade dos estagiários na Câmara Municipal de Vitória.
Portanto, haverá, assim, situações em que o quadro estará incompleto e, à medida que os estudantes iniciarem os períodos de estágio ou se desligarem dessa atividade, seus nomes e respectivos dados – data de nascimento, CPF, benefício – serão imediatamente informados pelo Departamento de Gestão de Pessoas, por escrito, à seguradora contratada; os demais terão seus nomes e dados informados posteriormente, à época do início de seus respectivos períodos de estágio.
O contrato de seguro deverá, portanto, prever tal situação, possibilitando inclusões de novos estudantes e exclusões de estagiários já segurados, bem como a emissão de apólice de seguro e respectivos endossos, ainda que o quadro de estagiários não esteja totalmente preenchido, havendo, destarte, cobrança parcial dos valores.
O quadro de estagiários é variável quanto à idade, sendo certo que todos terão, no mínimo, 16 (dezesseis) anos e, no máximo, 65 (sessenta e cinco) anos.Não haverá franquia e/ou carência para nenhuma cobertura do plano de seguro a ser contratado.
O seguro deverá abranger os acidentes ocorridos em qualquer parte do Brasil.A contratação do seguro seguirá as normas regulamentares expedidas pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.Após o recebimento da 1ª listagem de segurados, fornecida pelo setor de pessoal da CMV/ES, a seguradora deverá providenciar a emissão e a entrega da Apólice de Seguro e das Condições Gerais à Direção Geral da CMV/ES, no prazo máximo de 10 (dez) dias.A Apólice e as Condições Gerais do Seguro ficam subordinadas às regras determinadas neste Termo de Referência, inclusive quanto às normas de pagamento periódico. A Direção Geral da CMV/ES designará servidor que ficará responsável pela fiscalização da execução desta contratação nos termos deste Termo de Referência.A seguradora deverá informar ao gestor da contratação, número de telefone e/ou endereço de correio-eletrônico para contatos relacionados ao seguro contratado.A CMV/ES encaminhará à seguradora a relação de segurados para inclusão inicial na Apólice de Seguro, indicando: nome completo, data de nascimento e número de inscrição no CPF/MF.Havendo necessidade de dados complementares sobre os segurados, a seguradora poderá solicita-los diretamente ao gestor do contrato.
A seguradora não poderá obstar a inclusão de segurado na Apólice de Seguro, salvo se por motivo devidamente justificado e previsto na legislação pertinente ao objeto desta contratação.Recebida a relação inicial pela Seguradora, a vigência do seguro deverá iniciar, no máximo, a partir da zero hora do 1° dia útil subsequente.A CMV/ES informará mensalmente à seguradora as inclusões, exclusões e substituições de segurados, sempre que ocorrerem, para que sejam efetuados os devidos ajustes na Apólice de Seguro.A exclusão de segurado terá efeito a partir da data da comunicação à seguradora pela CMV/ES, e a inclusão, da mesma forma, a vigorar a partir da zero hora do 1° dia útil subsequente.No caso de substituição de segurado, os efeitos da exclusão do antigo segurado e da inclusão do novo contarão da data da comunicação à seguradora pela CMV/ES, de modo a não haver interrupção na cobertura securitária.A seguradora deverá enviar à CMV/ES, quando da inclusão inicial e, após, mensalmente, relação dos segurados cobertos pela Apólice, para fins de conferência.O prêmio de seguro será pago em parcelas mensais, e corresponderá à multiplicação do prêmio mensal por segurado pela quantidade de segurados no período correspondente.Caso o período a ser considerado para fins de emissão de Nota Fiscal seja inferior a 30 (trinta) dias, o pagamento do prêmio de seguro será devido proporcionalmente ao número de dias de efetiva vigência da Apólice de Seguro.
Ocorrendo sinistro coberto pela Apólice de Seguro, a CMV/ES comunicará à seguradora, para que esta adote os procedimentos cabíveis.
Os procedimentos relativos ao seguro contratado obedecerão às normas regulamentares pertinentes e às Condições Gerais do Seguro apresentadas pela Seguradora, segundo proposta a ser detalhada em Edital.
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O contrato entre a CMV/ES e a seguradora será mantido, prioritariamente, por intermédio da gestão de contrato.
O pagamento do prêmio de seguro apurado será efetuado no prazo de 7 (sete) dias úteis após o recebimento definitivo pela gestão do documento fiscal, que deverá conter exatamente o número de apólices utilizadas no mês correspondente.
Responsável pelo Termo de Referência
Cléber José de Miranda, matrícula 3372Diretor do DGP
- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos.- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do processo.
- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA ORDEM DE SERVIÇO.
- Atenção Fornecedores:   Prazo de Pagamento: .  AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - BENTO FERREIRA  Fone:  (27) 3334 4699  Atraso injustificado para execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuizo das demais sanções previstas.
Autorizo a execução do serviço

VITORIA/ES, 25 de agosto de 2017

Autorização da Compra
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