
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 94 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 30 de janeiro de 2019.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Proposição - Termo de Referência - Contratação - Seguro de Frota

 

Senhor Secretário de Administração,
 
Considerando-se os revezes enfrentados na prorrogação do

Contrato n.º02/2015, encaminham-se os presentes autos com a proposição de
termo de referência para contratação de novo seguro de frota para o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 30/01/2019, às 09:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493900 e o código CRC D1B59F5B.

0000769-40.2019.6.02.8000 0493900v2
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Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos
integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I deste Termo de
Referência, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, e
considerando as diversas saídas a serviço deste Tribunal, bem como as viagens ao
interior do Estado, faz-se necessário contratar o serviço de seguro total para os
veículos, como forma de reduzir o risco de perda patrimonial. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características:
3.1.1. O contrato deverá contemplar a assistência 24 horas, em casos de panes ou
acidentes, quando for inviável transitar com o veículo, situação em que deverá ser
fornecido, gratuitamente, veículo do tipo guincho, sem limite de quilometragem;
3.1.2. O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor
não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
3.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
3.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo segurado, o valor
de cobertura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro;
3.1.5. O valor de cobertura para os casos de responsabilidade civil por danos morais
não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
3.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do contrato;
3.1.7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de
furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais;
3.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a
seguradora se obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do
valor de mercado à época do sinistro, auferido mediante publicações da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), considerando-se a última publicação
anterior à ocorrência do sinistro.
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4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA deverá:
4.1.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta
de preços;
4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;
4.1.3. Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I, juntamente com o manual
ou documento equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do
seguro de automóveis para os veículos objeto desta contratação, em até 30 (trinta)
dias, a contar da assinatura do contrato;
4.1.4. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação;
4.1.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar
da solicitação, salvo ocorrência de força maior;
4.1.6. Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, os
consertos relativos a danos causados nos veículos segurados e de terceiros porventura
envolvidos, ocasião em que se obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o
prazo de entrega do veículo que deverá guardar proporcionalidade com a dimensão do
dano causado, ressalvado o caso excepcional devidamente justificado e aceito pela
CONTRATANTE;
4.1.7. Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá
ser efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente
para a CONTRATANTE e/ou para o terceiro porventura envolvido;
4.1.8. Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da
documentação necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização
referente ao valor contratado;
4.1.9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
4.1.10. Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os
serviços sejam regularmente prestados;
4.1.11. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência;
4.1.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;
4.1.13. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendidos pelo TRE/AL;
4.1.14. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais
ligadas ao contrato;
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4.1.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;
4.1.16. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Gestor;
5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário;
5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;
5.4. Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com
quaisquer dos veículos segurados, identificados no ANEXO I deste Termo de
Referência.

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor
designado para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;
6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura/Boleto
Bancário respectiva(o), devidamente atestada(o) pelo Gestor do Contrato;
7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;
7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única,
respeitando-se o descrito no item 7.1.;
7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

8. DO REAJUSTE
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8.1 Os preços dos serviços objeto deste Termo de Referência serão fixos e
irreajustáveis.

9. DA DOTAÇÃO

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados a custa do orçamento
destinado ao exercício de 2019.

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
10.1.1. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por
cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;
10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;
10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

11. DA FRANQUIA

11.1. As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer
aos limites máximos de acordo com a tabela abaixo:

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA
MÁXIMA
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01 Citroen Jumper M33M 23 S
Cor Branca

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2564 2011 R$ 2.600,00

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2544 2011 R$ 2.600,00

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2274 2011 R$ 2.600,00

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17
Cor Branca

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000
Cor Branca

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00

07 Van Ford / Transit furgão 2.2
Cor Branca

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex
Cor Preta

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel
Cor Preta

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00

13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 2.600,00

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca

QLD 0340 2015/2016 R$ 7.700,00

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca

QLD 0350 2015/2016 R$ 7.700,00

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca

QLD 1770 2015/2016 R$ 7.700,00

17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00

18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,
Gasolina, Cor Preto

QLD 3531 2015/2016 R$ 3.100,00

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 9.000,00

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 3.000,00

11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na apólice
do seguro;
11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são fixos
e irreajustáveis;
11.4. Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que
promover os consertos dos veículos;
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11.5. A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda de
raio e/ou explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda total, de acordo com a
Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000;

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;
12.2. O valor global da contratação será o somatório dos preços (prêmios) unitários dos
itens ofertados, já incluído o custo da apólice, se houver;
12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas os itens que
compõem o valor global (somatório dos prêmios e custo da apólice) não interferindo
nos valores das franquias apresentados na Proposta de Preço;
12.4. As propostas que apresentarem valores de franquias superiores aos
apresentados no subitem 11.1 deverão ser desconsideradas;
12.5.  Os veículos  encontram-se securitizados atualmente  pela  Royal  & Sunalliance
Seguros Brasil S/A, inscrita no CNPJ sob nº 33.065.699/0001-27, apólice nº 377;
12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I;
12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais (chapa
branca);
12.8. As manutenções preventiva e corretiva da frota são realizadas em oficina
contratada para tal;
12.9. Não houve a ocorrência de sinistros ao longo da vigência da atual contratação;
12.10. Os itens 06 (caminhão  Iveco /  Daily 55C17),  07 (Caminhão Agrale /  Modelo
10.000) e 18 (caminhão Ford/Cargo) destinam-se ao transporte de cargas leves (urnas
eletrônicas, aparelhos de ar-condicionado, mobiliários), os demais, destinam-se ao
transporte de servidores, mediante autorização pela chefia imediata. A utilização
predominante é na Região Metropolitana, podendo ser utilizados, eventualmente, para
deslocamentos ao interior do estado ou outros estados da federação;
12.11. Os motoristas são, via de regra, servidores requisitados de outros órgãos e/ou
profissionais contratados (terceirizados) cujo treinamento é fornecido pela empresa
contratada, não havendo servidores do quadro efetivo que exerçam a função de
motorista;
12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite;
12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros tipos de
sistema anti-furto;
12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade;
12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;
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12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá acionar o(s)
servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, garantido o contraditório e
a ampla defesa, nos termos da lei;
12.17. De acordo com Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, “é vedada
a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de seguros adquiridos pela
Administração  Pública,  ainda  que  inexista  vínculo  formal  direto  da  corretora  com o  órgão
contratante”.

13. DA VIGÊNCIA

13.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura,
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último;
13.2. O contrato poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses.

Maceió/AL, 30 de janeiro de 2019.

Henrique Cirqueira Freire
Técnico Judiciário - Assistente IV – SAPEV
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Item Veículo Placa Ano/Mod Chassi / RENAVAN

01
Citroen/Jumper M33M 23 S

Cor Branca
NME-3489 2010/2011

935ZBXMMBB2065162/

259644463

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2564 2011
9BWAB05U6CT010762/

326544674

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2544 2011
9BWAB05U1CP008331/

326543473

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2274 2011
9BWAB05U3CT009794/

326516573

05
Caminhão Iveco / Daily 55C17

Cor Branca
ORE 7431 2012/2013

93ZC53C01D8440227/

512592608

06
Caminhão Agrale / Modelo 10.000

Cor Branca
OHC 1923 2013/2013

9BYC79A2ADC000156/

00533203074

07
Van Ford / Transit furgão 2.2

Cor Branca
ORK 7700 2013/2013

WF0XXPTDFDTJ38328/

00535512081

08
GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex

Cor Preta
ORI 7195 2013/2013

9BGPB69M0DB340623/

00550283722

09 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015
9BWAB45U6FT098448/

1038855770

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015
9BWAB45U3FP162454/

1038855966

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2015/2016
9BWAB45U6FP557292/

1038856423

12 Fiat / Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 9BD26512MG9053272/
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1073964202

13
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,

Diesel Cor Branca
QLD 0340 2015/2016

93XHYKB8TGCF16894/

1073933447

14
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,

Diesel Cor Branca
QLD 0350 2015/2016

93XHYKB8TGCF14886/

1073933960

15
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,

Diesel Cor Branca
QLD 1770 2015/2016

93XHYKB8TGCF16944/

1073982910

16
Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,

Gasolina, Cor Preta
QLD 3531 2015/2016

93XSTCY4AGCF04607

1078298065

17 Ford Cargo 1319 QLB 3471 2015/2016
9BFXEB1BXGBS91185/

1076315710

18 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 2013/2014
93XSNKB8TECD82601/

00599278854

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019
93YEMEN4XEKJ746432/

01178454875

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019
8BCND5GVUKG512481/

01178018684

* Consulta em anexo.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em adendo ao Memorando 94, destaca-se que a

cobertura da apólice do Contrato n.º02/2015 possui vigência
prevista até o dia 04/03/2019, inclusive. Dessa forma, roga-se
especial atenção ao procedimento, caso se decida pela
realização de novo procedimento licitatório.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 30/01/2019, às 10:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493962 e o código CRC C557105A.

0000769-40.2019.6.02.8000 0493962v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2019.
À Direção-Geral.
Sr. Diretor,
Cuidam os presentes autos de proposição da

SAPEV/COSEG no sentido de contratação de empresa especializada
para seguro da frota de veículos deste Tribunal.

Argumenta que houve reveses na última prorrogação e,
nesse sentido, encaminha a unidade gestora o termo de referência de
evento 0493906, que, para início da instrução processual na fase
interna de contratação, aprovo-o para que surtam os efeitos jurídicos
imediatos.

Posto isto, faço os autos conclusos a Vossa Senhoria para,
em aquiescendo com a proposição da unidade gestora
(SAPEV/COSEG), sugerir a remessa deles à COMAP para início da
instrução, inicialmente, a estimativa da despesa.

Respeitosamente.
 
 
 
.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/02/2019, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495038 e o código CRC 08DEE7E9.

0000769-40.2019.6.02.8000 0495038v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2019.
À Coordenadoria de Material e Patrimônio, como

recomendado pela Secretaria de Administração no Despacho
GSAD 0495038, para a necessária cotação de preços/pesquisa
de mercado a justificar/fundamentar os valores das franquias
indicados no termo de referência. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
01/02/2019, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495355 e o código CRC F0534841.

0000769-40.2019.6.02.8000 0495355v1

Despacho GDG 0495355         SEI 0000769-40.2019.6.02.8000 / pg. 13



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Em atendimento ao Despacho GDG 0495355,

encaminho os presentes autos para a devida instrução.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 01/02/2019, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495536 e o código CRC BAAFEA75.

0000769-40.2019.6.02.8000 0495536v1
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E-mail - 0496322

Data de Envio: 
  04/02/2019 19:05:22

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    felipeseguros98@hotmail.com
    kelly.seg@hotmail.com
    atendimento@fanalseguros.com.br
    metrocorretora@gmail.com
    anibal@vecorseguros.com
    lv.seguros@hotmail.com
    producao@newfenixseguros.com.br
    pvseguros@ig.com.br
    joselessafilho@gmail.com
    joaoalberto@novaegideseguros.com.br
    ana.silva@harcos.com.br
    humaitaseguros@humaitaseguros.com.br
    junior.marques@harcos.com.br
    vipcorretora@gmail.com
    indypetruscorretora@gmail.com
    pedrocartaxo@cartaxoseguros.com.br
    dhsmaceio@outlook.com
    bragaepontes@uol.com.br
    stillosecureauto@bol.com.br
    telmatabosa01@gmail.com
    falecom@harcos.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para seguro frota TRE-AL. PA 0000769-40.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para contratação de seguro para a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -
TRE/AL (20 veículos), conforme o Termo de Referência em anexo, onde constam os veículos a serem
segurados, com as respectivas informações de placas, anos de fabricação e de modelo e limite máximo
de franquia de cada veículo; como também números de chassis e Renavan de cada, conforme listado ao
final do Termo.

Em caso de impossibilidade de atendimento, pedimos avisar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0493906_TERMO_DE_REFERENCIA___Seguro_da_frota_2019.pdf
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E-mail - 0496327

Data de Envio: 
  04/02/2019 19:14:09

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    sapev@tre-al.jus.br
    henriquefreire@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Contratação seguro de frota para TRE-AL. Solicitação juntada Contrato 02/2015. PA 0000769-40.2019

Mensagem: 
  Prezado Henrique, boa noite!

Solicitamos juntar ao procedimento - PA 0000769-40.2019, referente à contratação de seguro para a frota
do TRE-AL, cópias do atual Contrato e aditivos, com as informações dos valores atuais do seguro de cada
veículo relacionado no Termo de Referência.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

E-mail SEIC 0496327         SEI 0000769-40.2019.6.02.8000 / pg. 16



De: Ismael silva silva <ismael@fanalseguros.com.br>

Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

CC: Diogo Assis <diogo@fanalseguros.com.br>

Data: 05/02/2019 11:44 AM

Assunto: [seic] Solicitação de cotação para seguro frota TRE-AL. PA 0000769-40.2019

Prezados, bom dia!

No anexo enviado para solicitarmos cotação é necessário:

1. Vigência anterior;

2. Valor Anterior;

3. Bonificação por item.

Att,

Em seg, 4 de fev de 2019 às 19:05, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para contratação de seguro para a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL (20

veículos), conforme o Termo de Referência em anexo, onde constam os veículos a serem segurados, com as respectivas

informações de placas, anos de fabricação e de modelo e limite máximo de franquia de cada veículo; como também números de

chassis e Renavan de cada, conforme listado ao final do Termo.

Em caso de impossibilidade de atendimento, pedimos avisar-nos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo

Seção de Instrução de Contratações - SEIC

seic@tre-al.jus.br

(82) 2122.7711/7712

--

Ismael Lima

Setor: Cotação e Emissão

Fanal Adm e Corretora de Seguros LTDA

(82) 99985-5206/3221-2266

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=OWXS3...

1 de 1 05/02/2019 14:24
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E-mail - 0496686

Data de Envio: 
  05/02/2019 14:36:57

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    sapev@tre-al.jus.br
    henriquefreire@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Contratação seguro de frota para TRE-AL. Solicitação juntada Contrato 02/2015. PA 0000769-40.2019

Mensagem: 
  Prezado Henrique, boa tarde!

Reiterando solicitação de envio a esta Seção ou juntada aos autos do Contrato atual de seguro da frota e
respectivos aditivos, reproduzimos a solicitação de um fornecedor (único que nos retornou até o
momento) para que possa fazer a cotação. Solicita que informemos:
1. A vigência anterior (que consta no contrato e, segundo sua informação é de 04/03/2018 a 04/03/2019).
Peço confirmar.
2. O valor (ou valores anteriores) - também no contrato.
3. E a bonificação por item.

Acrescento a solicitação de que seja juntada a apólice atual (ou apólices, se for o caso).

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
    E_mail_0496678_Email_Fanal_Seguros_solicitando_maiores_dados._Seguro_Frota..pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Instrução de

Contratações,
 
Indico-lhe os documentos registrados nos autos da

Contratação vigente:
a) Contrato n.º02/2015 (0212967);
b) 1º Termo Aditivo (0212969);
c) 2º Termo Aditivo (0225248);
d) 3º Termo Aditivo (0364098);
e) Apólice Vigente (0367090) e Errata respectiva

(0370792).
Confirma-se que a vigência da apólice é 04/03/2018

a 04/03/2019 e a atual contratada, SEGUROS SURA S/A,
manifestou interesse na renovação contratual, conforme
registrado nos autos do PA SEI 0001229-95.2017.6.02.8000,
evento 0496867, firmando-se nesta data compromisso de
manifestação sobre a inclusão dos 2 (dois) novos veículos da
frota até amanhã, dia 06/02/2019.

Ademais, informa-se que as classes de bônus foram
incluídas no anexo da nova versão do Termo de Referência
(0496831) juntado aos autos.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 05/02/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496696 e o código CRC 618FD8DD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.
À SAPEV,
Senhor Chefe da Seção de Prédios e Veículos,
 
Por determinação da Titular da Coordenadoria de

Material e Patrimônio - COMAP, retornamos os autos para
reajuste/complementação do Termo de Referência, tendo em
vista questionamentos de fornecedor sobre dados e
informações necessárias para composição da cotação de
preços, tais como vigência, valor e bonificação por veículo.

Outrossim, solicitamos que sejam juntados aos
autos Contrato vigente e respectivos aditivos, bem como
apólice atual.

Por fim, pedimos informar nos autos acerca do
interesse na renovação contratual pela atual prestadora dos
serviços, bem como juntada de proposta para a prorrogação,
se for o caso.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 05/02/2019, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496713 e o código CRC DF28E410.

0000769-40.2019.6.02.8000 0496713v1
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De: Daniela - Nova Égide <daniela@novaegideseguros.com.br>
Para: <seic@tre-al.jus.br>
Data: 05/02/2019 04:08 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de cotação para seguro frota TRE-AL. PA 0000769-40.2019

Sra. Maria Marcia, boa tarde!

   Conforme contato telefônico, fico no aguardo das classes de bônus de
cada item e se possível, da cópia da apólice anterior, para que possamos
usar os dados. Reforço que pode excluir a página onde fala sobre o valor
pago na mesma.

Muito grata!

Daniela Duarte
(82) 3313-6667 (Maceió-AL)          

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 20:05
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de cotação para seguro frota TRE-AL. PA 0000769-40.2019

Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para contratação de seguro para a frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL (20 veículos), conforme o Termo de
Referência em anexo, onde constam os veículos a serem segurados, com as
respectivas informações de placas, anos de fabricação e de modelo e limite
máximo de franquia de cada veículo; como também números de chassis e Renavan
de cada, conforme listado ao final do Termo.

Em caso de impossibilidade de atendimento, pedimos avisar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=OWXS3...

1 de 1 05/02/2019 16:23
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Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos
integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I deste Termo de
Referência, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, e
considerando as diversas saídas a serviço deste Tribunal, bem como as viagens ao
interior do Estado, faz-se necessário contratar o serviço de seguro total para os
veículos, como forma de reduzir o risco de perda patrimonial. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características:
3.1.1. O contrato deverá contemplar a assistência 24 horas, em casos de panes ou
acidentes, quando for inviável transitar com o veículo, situação em que deverá ser
fornecido, gratuitamente, veículo do tipo guincho, sem limite de quilometragem;
3.1.2. O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor
não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
3.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
3.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo segurado, o valor
de cobertura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro;
3.1.5. O valor de cobertura para os casos de responsabilidade civil por danos morais
não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
3.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do contrato;
3.1.7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de
furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais;
3.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a
seguradora se obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do
valor de mercado à época do sinistro, auferido mediante publicações da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), considerando-se a última publicação
anterior à ocorrência do sinistro.
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Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA deverá:
4.1.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta
de preços;
4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;
4.1.3. Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I, juntamente com o manual
ou documento equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do
seguro de automóveis para os veículos objeto desta contratação, em até 30 (trinta)
dias, a contar da assinatura do contrato;
4.1.4. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação;
4.1.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar
da solicitação, salvo ocorrência de força maior;
4.1.6. Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, os
consertos relativos a danos causados nos veículos segurados e de terceiros porventura
envolvidos, ocasião em que se obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o
prazo de entrega do veículo que deverá guardar proporcionalidade com a dimensão do
dano causado, ressalvado o caso excepcional devidamente justificado e aceito pela
CONTRATANTE;
4.1.7. Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá
ser efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente
para a CONTRATANTE e/ou para o terceiro porventura envolvido;
4.1.8. Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da
documentação necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização
referente ao valor contratado;
4.1.9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
4.1.10. Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os
serviços sejam regularmente prestados;
4.1.11. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência;
4.1.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;
4.1.13. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendidos pelo TRE/AL;
4.1.14. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais
ligadas ao contrato;
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Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

4.1.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;
4.1.16. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Gestor;
5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário;
5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;
5.4. Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com
quaisquer dos veículos segurados, identificados no ANEXO I deste Termo de
Referência.

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor
designado para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;
6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura/Boleto
Bancário respectiva(o), devidamente atestada(o) pelo Gestor do Contrato;
7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;
7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única,
respeitando-se o descrito no item 7.1.;
7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

8. DO REAJUSTE
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8.1 Os preços dos serviços objeto deste Termo de Referência serão fixos e
irreajustáveis.

9. DA DOTAÇÃO

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados a custa do orçamento
destinado ao exercício de 2019.

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
10.1.1. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por
cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;
10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;
10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

11. DA FRANQUIA

11.1. As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer
aos limites máximos de acordo com a tabela abaixo:

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA
MÁXIMA

4
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01 Citroen Jumper M33M 23 S
Cor Branca

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2564 2011 R$ 2.600,00

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2544 2011 R$ 2.600,00

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2274 2011 R$ 2.600,00

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17
Cor Branca

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000
Cor Branca

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00

07 Van Ford / Transit furgão 2.2
Cor Branca

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex
Cor Preta

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel
Cor Preta

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00

13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 2.600,00

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca

QLD 0340 2015/2016 R$ 7.700,00

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca

QLD 0350 2015/2016 R$ 7.700,00

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca

QLD 1770 2015/2016 R$ 7.700,00

17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00

18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,
Gasolina, Cor Preto

QLD 3531 2015/2016 R$ 3.100,00

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 9.000,00

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 3.000,00

11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na apólice
do seguro;
11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são fixos
e irreajustáveis;
11.4. Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que
promover os consertos dos veículos;

5
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Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

11.5. A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda de
raio e/ou explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda total, de acordo com a
Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000;

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;
12.2. O valor global da contratação será o somatório dos preços (prêmios) unitários dos
itens ofertados, já incluído o custo da apólice, se houver;
12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas os itens que
compõem o valor global (somatório dos prêmios e custo da apólice) não interferindo
nos valores das franquias apresentados na Proposta de Preço;
12.4. As propostas que apresentarem valores de franquias superiores aos
apresentados no subitem 11.1 deverão ser desconsideradas;
12.5. Os veículos encontram-se securitizados atualmente pela SEGUROS SURA S/A,
inscrita no CNPJ sob nº33.065.699/0001-27, apólice nº874;
12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I;
12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais (chapa
branca);
12.8. As manutenções preventiva e corretiva da frota são realizadas em oficina
contratada para tal;
12.9. Não houve a ocorrência de sinistros ao longo da vigência da atual contratação;
12.10. Os itens 05 (caminhão  Iveco /  Daily 55C17),  06 (Caminhão Agrale / Modelo
10.000) e 17 (caminhão Ford/Cargo) destinam-se ao transporte de cargas leves (urnas
eletrônicas, aparelhos de ar-condicionado, mobiliários), os demais, destinam-se ao
transporte de servidores, mediante autorização pela chefia imediata. A utilização
predominante é na Região Metropolitana, podendo ser utilizados, eventualmente, para
deslocamentos ao interior do estado ou  raramente a outros estados da federação;
12.11. Os motoristas são, via de regra, servidores requisitados de outros órgãos e/ou
profissionais contratados (terceirizados) cujo treinamento é fornecido pela empresa
contratada, havendo condução ocasional por  servidores do quadro efetivo, exceto no
caso do item 12 (Fiat / Fiorino 1.4), que é regularmente conduzido por servidores do
quadro;
12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite;
12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros tipos de
sistema anti-furto;
12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade;
12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;

6
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Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá acionar o(s)
servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, garantido o contraditório e
a ampla defesa, nos termos da lei;
12.17. De acordo com Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, “é vedada
a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de seguros adquiridos pela
Administração  Pública,  ainda  que  inexista  vínculo  formal  direto  da  corretora  com o  órgão
contratante”.

13. DA VIGÊNCIA

13.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura,
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último;
13.2. O contrato poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses.

Maceió/AL, 05 de fevereiro de 2019.

Henrique Cirqueira Freire
Técnico Judiciário - Assistente III – SAPEV

7
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                                                                                                    RELAÇÃO DOS VEÍCULOS SEGURADOS                                                                

Item Veículo Placa Ano/Mod Chassi / RENAVAN
Classe Bônus
Contratada

Classe Bônus a
Contratar

01
Citroen/Jumper M33M 23 S

Cor Branca
NME-3489 2010/2011

935ZBXMMBB2065162/

259644463
X XI

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2564 2011
9BWAB05U6CT010762/

326544674
VII VIII

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2544 2011
9BWAB05U1CP008331/

326543473
X XI

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2274 2011
9BWAB05U3CT009794/

326516573
X XI

05
Caminhão Iveco / Daily 55C17

Cor Branca
ORE 7431 2012/2013

93ZC53C01D8440227/

512592608
V VI

06
Caminhão Agrale / Modelo 10.000

Cor Branca
OHC 1923 2013/2013

9BYC79A2ADC000156/

00533203074
V VI

07
Van Ford / Transit furgão 2.2

Cor Branca
ORK 7700 2013/2013

WF0XXPTDFDTJ38328/

00535512081
V VI

08
GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex

Cor Preta
ORI 7195 2013/2013

9BGPB69M0DB340623/

00550283722
V VI

09 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015
9BWAB45U6FT098448/

1038855770
III IV

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015
9BWAB45U3FP162454/

1038855966
III IV

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2015/2016
9BWAB45U6FP557292/

1038856423
III IV
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                                                                                                    RELAÇÃO DOS VEÍCULOS SEGURADOS                                                                

12 Fiat / Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016
9BD26512MG9053272/

1073964202
X XI

13
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,

Diesel Cor Branca
QLD 0340 2015/2016

93XHYKB8TGCF16894/

1073933447
X XI

14
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,

Diesel Cor Branca
QLD 0350 2015/2016

93XHYKB8TGCF14886/

1073933960
X XI

15
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,

Diesel Cor Branca
QLD 1770 2015/2016

93XHYKB8TGCF16944/

1073982910
X XI

16
Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,

Gasolina, Cor Preta
QLD 3531 2015/2016

93XSTCY4AGCF04607

1078298065
X XI

17 Ford Cargo 1319 QLB 3471 2015/2016
9BFXEB1BXGBS91185/

1076315710
X XI

18 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 2013/2014
93XSNKB8TECD82601/

00599278854
V VI

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019
93YEMEN4XEKJ746432/

01178454875
Veículo novo Veículo novo

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019
8BCND5GVUKG512481/

01178018684
Veículo novo Veículo novo
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HEMB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

100483613 - 8986 -

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 067/ 0531/ 0000000874/ 000000

PC VISCONDE DE SINIBU, 0 - S/N PREDIO

CENTRO - MACEIO - AL

57950067310

PASTA
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Salvador, 23 de Marco de 2018.

Bem vindo(a) à Seguros SURA*

A Seguros SURA* chegou oficialmente ao Brasil em 2016, após a finalização da
aquisição da operação brasileira da RSA Seguros.

Fundada há mais de 70 anos na Colômbia, a Seguros SURA* é uma subsidiária do
Grupo SURA, grupo que possui investimentos em diversos setores do mercado
latino-americano e é especializado em Seguros de Bens, Pessoas,
Responsabilidades, Seguro Saúde e de Acidentes de Trabalho. Atualmente é um
dos maiores grupos seguradores da América Latina e oferece, além de soluções
em seguros, gestão completa de tendências e riscos. A seguradora conta com 13
mil funcionários, mais de 15 milhões de clientes e prêmios líquidos que em 2015
atingiram US$ 4,2 bilhões.
A Seguros SURA Brasil* atua com foco em seguros de Transportes, Frota de
Automóveis, Seguros para Pequenas e Médias Empresas (Vida em grupo,
Empresarial e Pequenas Frotas), além de oferecer soluções em Seguros de
Afinidades, Programa de Seguros para Franquias e o Seguro Residencial.  Ao todo
são mais de 300 funcionários distribuídos em sete escritórios nas cidades de São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Campinas e Ribeirão
Preto.

A Seguros SURA* adota uma série de práticas de gestão de pessoas que refletem
no dia a dia da empresa, além de priorizar uma cultura corporativa, 100% orientada
para Clientes, Pessoas e Inovação.

Thomas Batt
CEO Seguros

Seguros SURA
Fazendo sempre melhor, juntos.

Mais informações estão disponíveis no site www.segurossura.com.br
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2º Via02/04/2018

APÓLICE DE FROTA

e/ou Responsabilidade Civil Facultativa e/ou Acidentes Pessoais de Passageiros
Seguro de Automóvel - 0531

CPF / CNPJ

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 06.015.041/0001-38
Endereço

Proposta / Opção Apólice Ap. Anterior Endosso VigênciaAditivo
5795 /  1 874 704 0 04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

DADOS DO SEGURO

Nome

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIOS SECURITÁRIOS DEMONSTRATIVO DE PRÊMIOS DE SERVIÇOS

PC VISCONDE DE SINIBU, 0 S/N PREDIO -  CEP: 57020-720

CENTRO - MACEIO - AL -  CEP: 57020-720

Assistência 24h 100 Km 1.852,80

Assistência Caminhão 150 Km 787,77

Sub Total
0,00

2.640,57

0,00
Líquido Total
Juros Serviços
I.O.F de Serviços

2.640,57

Casco 10.558,24

Acess?ios 625,44

Danos Materiais 1.288,55

Danos Corporais 725,89

APP Morte 105,78

APP Invalidez 105,78

Sub Total
0,00

13.409,68

0,00
Custo de Emissão 0,00
Juros Cob. Securitárias

I.O.F

Liquido Total: 13.409,68

TOTAL: 16.050,25 A VISTA

PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

Parcela Data de Vencimento Prêmio Total Adicional de Fracionamento Tipo de Documento

0,001 12/04/2018 16.050,25 CARNE

CORRETOR: HEMB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS PEDIDO CORR: COT.220099590

PASTA

ORGANIZAÇÃO EMISSORA

CÓDIGO SURACÓDIGO SUSEPPLATAFORMATIPO DE REMESSA

8986 / 67100483613

SUCURSAL   SALVADOR

Av. tancredo Neves, 450 - andar 16

- Emissao Eletronica

33223358

SALVADOR, 23/03/2018

LOCAL E DATA DE EMISSÃO

2

15414.001554/2004-71Número do Processo Administrativo Susep:

SEGURO DE AUTO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA - LIVRETO Vers?: 01.2017Cond. Gerais da Apólice:

SAC: 0800 7740 772 (dúvidas, reclamações, sugestões e cancelamentos) - Solicitação de Serviços/Sinistro: 3003-7727 (Principais capitais e regiões metropolitanas) - Demais
regiões: 0800 7049399 - Ouvidoria: 0800 704 7099 - Atendimento ao público SUSEP: 0800 021 8484

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido
em legislação especifica.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela Sociedade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br de acordo
com o número do processo constante na apólice/proposta.

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência
complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

AV.NAÇÕES UNIDAS,12995 4o AND BROOKLIN NOVO-SÃO PAULO-SP-BRASIL-CEP 04578-000-TEL 11 35567000-CNPJ 33.065.699/0001-27

SEGUROS SURA S/A - CÓDIGO SUSEP  675-1
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02/04/2018

Seguro de Automóvel – 0531
e/ou Responsabilidade Civil Facultativa e/ou Acidentes Pessoais de Passageiros

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

5795

874

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SALVADORSALVADOR Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:02.2018

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQ90

2010/2011
P. PESADA PESSOA IMP

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: NME3489

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: CITROEN

935ZBXMMBB2065162Chassi:

DIESEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

Jumper 2.3 16Lug. TB DieselModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 543,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 4.800,00 295,11Casco
80.000,00 56,84Danos Materiais
80.000,00 34,30Danos Corporais
10.000,00 16,65APP Morte
10.000,00 16,65APP Invalidez

419,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

1

PC VISCONDE DE SINIBU, nº:0 - compl:S/N PREDIO - CENTRO - MACEIO - AL - Cep: 57020-720

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQA6

2015/2016
PICK-UP LEVE NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLD0960

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: FIAT

9BD26512MG905372Chassi:

BICOMBUSTIVEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

Fiorino Furgão EVO 1.4 Flex 8V 2pModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 403,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 4.200,00 189,14Casco
80.000,00 62,86Danos Materiais
80.000,00 23,39Danos Corporais
10.000,00 2,08APP Morte
10.000,00 2,08APP Invalidez

279,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

2

PC VISCONDE DE SINIBU, nº:0 - compl:S/N PREDIO - CENTRO - MACEIO - AL - Cep: 57020-720

SEGUROS SURA S/A - CÓDIGO SUSEP  675-1

AV.NAÇÕES UNIDAS,12995 4o AND BROOKLIN NOVO-SÃO PAULO-SP-BRASIL-CEP 04578-000-TEL 11 35567000-CNPJ 33.065.699/0001-27
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02/04/2018

Seguro de Automóvel – 0531
e/ou Responsabilidade Civil Facultativa e/ou Acidentes Pessoais de Passageiros

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

5795

874

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SALVADORSALVADOR Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:02.2018

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQB4

2015/2016
P. PESADA PESSOA NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLD0340

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: MITSUBISHI

93XHYKB8TGCF16894Chassi:

DIESEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

L200 Triton HPE 3.2 CD TB Int.Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 1.133,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 9.000,00 908,01Casco
80.000,00 56,84Danos Materiais
80.000,00 34,30Danos Corporais
10.000,00 5,20APP Morte
10.000,00 5,20APP Invalidez

1.009,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

3

PC VISCONDE DE SINIBU, nº:0 - compl:S/N PREDIO - CENTRO - MACEIO - AL - Cep: 57020-720

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQC2

2015/2016
P. PESADA PESSOA NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLD0350

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: MITSUBISHI

93XHYKB8TGCF14886Chassi:

DIESEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

L200 Triton HPE 3.2 CD TB Int.Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 1.133,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 9.000,00 908,01Casco
80.000,00 56,84Danos Materiais
80.000,00 34,30Danos Corporais
10.000,00 5,20APP Morte
10.000,00 5,20APP Invalidez

1.009,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

4
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02/04/2018

Seguro de Automóvel – 0531
e/ou Responsabilidade Civil Facultativa e/ou Acidentes Pessoais de Passageiros

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

5795

874

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SALVADORSALVADOR Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:02.2018

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQD0

2015/2016
P. PESADA PESSOA NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLD1770

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: MITSUBISHI

93XHYKB8TGCF16944Chassi:

DIESEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

L200 Triton HPE 3.2 CD TB Int.Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 1.133,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 9.000,00 908,01Casco
80.000,00 56,84Danos Materiais
80.000,00 34,30Danos Corporais
10.000,00 5,20APP Morte
10.000,00 5,20APP Invalidez

1.009,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

5

PC VISCONDE DE SINIBU, nº:0 - compl:S/N PREDIO - CENTRO - MACEIO - AL - Cep: 57020-720

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQE9

2015/2016
PASSEIO IMPORTADO

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLD3531

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: MITSUBISHI

93XSTCY4A6CF04607Chassi:

GASOLINA X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

Lancer 2.0 16V 160cv Mec.Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 1.243,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 6.900,00 1.039,62Casco
80.000,00 47,76Danos Materiais
80.000,00 21,77Danos Corporais
10.000,00 5,20APP Morte
10.000,00 5,20APP Invalidez

1.119,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

6
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02/04/2018

Seguro de Automóvel – 0531
e/ou Responsabilidade Civil Facultativa e/ou Acidentes Pessoais de Passageiros

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

5795

874

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SALVADORSALVADOR Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:02.2018

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQF7

2011/2011
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: NMG2564

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: VOLKSWAGEN

9BWAB05U6CT010762Chassi:

BICOMBUSTIVEL VII

Renavam:
Classe de Bônus:

0

Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4pModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 390,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 2.600,00 186,62Casco
80.000,00 47,76Danos Materiais
80.000,00 21,77Danos Corporais
10.000,00 5,20APP Morte
10.000,00 5,20APP Invalidez

266,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

7

PC VISCONDE DE SINIBU, nº:0 - compl:S/N PREDIO - CENTRO - MACEIO - AL - Cep: 57020-720

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQG5

2011/2011
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: NMG2544

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: VOLKSWAGEN

9BWAB05U1CP008331Chassi:

BICOMBUSTIVEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4pModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 337,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 2.600,00 133,62Casco
80.000,00 47,76Danos Materiais
80.000,00 21,77Danos Corporais
10.000,00 5,20APP Morte
10.000,00 5,20APP Invalidez

213,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

8

PC VISCONDE DE SINIBU, nº:0 - compl:S/N PREDIO - CENTRO - MACEIO - AL - Cep: 57020-720
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02/04/2018

Seguro de Automóvel – 0531
e/ou Responsabilidade Civil Facultativa e/ou Acidentes Pessoais de Passageiros

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

5795

874

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SALVADORSALVADOR Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:02.2018

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQH3

2011/2011
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: NMG2274

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: VOLKSWAGEN

9BWAB05U3CT009794Chassi:

BICOMBUSTIVEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4pModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 337,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 2.600,00 133,62Casco
80.000,00 47,76Danos Materiais
80.000,00 21,77Danos Corporais
10.000,00 5,20APP Morte
10.000,00 5,20APP Invalidez

213,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

9

PC VISCONDE DE SINIBU, nº:0 - compl:S/N PREDIO - CENTRO - MACEIO - AL - Cep: 57020-720

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQI1

2015/2016
CAMINHAO PESADO NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLB3471

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: FORD

9BFXB1BXBGS91185Chassi:

DIESEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

CARGO 1319 E Turbo 2p (diesel)Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5048 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
262,59Assistência Caminhão 150 Km

Sub Total 262,59
Total 1.653,07

LMI (R$) Franquia (R$)Limite Máximo de Indenização de Acessório (R$) Prêmio (R$)

8.000,00 800,00 161,40Carroceria

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 3.900,00 978,78Casco
8.000,00 161,40Acess?ios

80.000,00 141,24Danos Materiais
80.000,00 102,82Danos Corporais
10.000,00 3,12APP Morte
10.000,00 3,12APP Invalidez

1.390,48Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

10

PC VISCONDE DE SINIBU, nº:0 - compl:S/N PREDIO - CENTRO - MACEIO - AL - Cep: 57020-720
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02/04/2018

Seguro de Automóvel – 0531
e/ou Responsabilidade Civil Facultativa e/ou Acidentes Pessoais de Passageiros

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

5795

874

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SALVADORSALVADOR Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:02.2018

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQJ0

2014/2015
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORE2972

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: VOLKSWAGEN

A/CChassi:

BICOMBUSTIVEL III

Renavam:
Classe de Bônus:

0

Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4pModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 530,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 2.600,00 299,99Casco
80.000,00 63,67Danos Materiais
80.000,00 29,01Danos Corporais
10.000,00 6,94APP Morte
10.000,00 6,94APP Invalidez

406,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

11

PC VISCONDE DE SINIBU, nº:0 - compl:S/N PREDIO - CENTRO - MACEIO - AL - Cep: 57020-720

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQK8

2014/2015
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORE2982

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: VOLKSWAGEN

9BWAB4513FP162454Chassi:

BICOMBUSTIVEL III

Renavam:
Classe de Bônus:

0

Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4pModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 530,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 2.600,00 299,99Casco
80.000,00 63,67Danos Materiais
80.000,00 29,01Danos Corporais
10.000,00 6,94APP Morte
10.000,00 6,94APP Invalidez

406,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

12
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02/04/2018

Seguro de Automóvel – 0531
e/ou Responsabilidade Civil Facultativa e/ou Acidentes Pessoais de Passageiros

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

5795

874

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SALVADORSALVADOR Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:02.2018

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQL6

2014/2015
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORE2992

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: VOLKSWAGEN

9BWAB4546FP557292Chassi:

BICOMBUSTIVEL III

Renavam:
Classe de Bônus:

0

Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4pModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 530,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 2.600,00 299,99Casco
80.000,00 63,67Danos Materiais
80.000,00 29,01Danos Corporais
10.000,00 6,94APP Morte
10.000,00 6,94APP Invalidez

406,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

13

PC VISCONDE DE SINIBU, nº:0 - compl:S/N PREDIO - CENTRO - MACEIO - AL - Cep: 57020-720

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQM4

2013/2014
P. PESADA PESSOA NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORI3539

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: MITSUBISHI

93XSNKB8TECD82601Chassi:

DIESEL V

Renavam:
Classe de Bônus:

0

L200 Triton GLS 3.2 CD TB Int.Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 642,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 7.700,00 400,09Casco
80.000,00 66,30Danos Materiais
80.000,00 40,02Danos Corporais
10.000,00 6,07APP Morte
10.000,00 6,07APP Invalidez

518,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.
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02/04/2018

Seguro de Automóvel – 0531
e/ou Responsabilidade Civil Facultativa e/ou Acidentes Pessoais de Passageiros

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

5795

874

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SALVADORSALVADOR Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:02.2018

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQN2

2013/2013
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORI7195

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: GENERAL MOTORS

9BGPB69M0DB340623Chassi:

BICOMBUSTIVEL V

Renavam:
Classe de Bônus:

0

CRUZE LT 1.8 16V FlexPower 4pModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 444,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 3.100,00 227,30Casco
80.000,00 55,72Danos Materiais
80.000,00 25,39Danos Corporais
10.000,00 6,07APP Morte
10.000,00 6,07APP Invalidez

320,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.

15

PC VISCONDE DE SINIBU, nº:0 - compl:S/N PREDIO - CENTRO - MACEIO - AL - Cep: 57020-720

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQO0

2013/2013
P. PESADA CARGA IMP

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORK7700

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: FORD

WF0XXPTDFDTJ38328Chassi:

DIESEL V

Renavam:
Classe de Bônus:

0

TRANSIT Furgão 2.2 TDCI LongaModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
123,52Assistência 24h 100 Km

Sub Total 123,52
Total 794,07

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 5.900,00 556,95Casco
80.000,00 66,30Danos Materiais
80.000,00 40,02Danos Corporais
10.000,00 3,64APP Morte
10.000,00 3,64APP Invalidez

670,55Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.
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02/04/2018

Seguro de Automóvel – 0531
e/ou Responsabilidade Civil Facultativa e/ou Acidentes Pessoais de Passageiros

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

5795

874

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SALVADORSALVADOR Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:02.2018

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQP9

2013/2013
CAMINHAO LEVE NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: OHC1923

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: AGRALE

9BYC79A2ADC000156Chassi:

DIESEL V

Renavam:
Classe de Bônus:

0

10000 2p (diesel) (E5)Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5048 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
262,59Assistência Caminhão 150 Km

Sub Total 262,59
Total 2.264,07

LMI (R$) Franquia (R$)Limite Máximo de Indenização de Acessório (R$) Prêmio (R$)

12.000,00 1.200,00 242,11Carroceria

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 8.400,00 1.517,26Casco
12.000,00 242,11Acess?ios
80.000,00 143,36Danos Materiais
80.000,00 91,47Danos Corporais
10.000,00 3,64APP Morte
10.000,00 3,64APP Invalidez

2.001,48Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.
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PC VISCONDE DE SINIBU, nº:0 - compl:S/N PREDIO - CENTRO - MACEIO - AL - Cep: 57020-720

04/03/2018Das 24:00hs do dia 04/03/2019às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67530PS1EFZQQ7

2012/2013
CAMINHAO LEVE NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORE7431

Região: ALAGOAS

Combustível:
Marca: IVECO-FIAT

93ZC53C01D8440227Chassi:

DIESEL V

Renavam:
Classe de Bônus:

0

DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5048 5057

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
262,59Assistência Caminhão 150 Km

Sub Total 262,59
Total 2.010,06

LMI (R$) Franquia (R$)Limite Máximo de Indenização de Acessório (R$) Prêmio (R$)

11.000,00 1.100,00 221,93Carroceria

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 4.300,00 1.276,13Casco
11.000,00 221,93Acess?ios
80.000,00 143,36Danos Materiais
80.000,00 91,47Danos Corporais
10.000,00 7,29APP Morte
10.000,00 7,29APP Invalidez

1.747,47Sub Total

No caso de extinção da Tabela FIPE, a Seguradora utilizará como referência para Indenização Integral a Tabela Molicar.
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CLÁUSULAS PARTICULARES E ESPECIAIS

Órgão Produtor: SALVADOR Apólice: 874 Endosso: 0

02/04/2018 2º Via

A) - Para fins de atendimento a Lei Federal n.º 9.613/1998, Lei Federal 12.683/2012 e Circular Susep nº 445/2012, fica entendido e acordado que as
partes neste contrato de seguro se obrigam a cumprir com as disposições das normas referenciadas. Adicionalmente, o segurado se compromete a
fornecer e manter atualizado o registro dos seus dados cadastrais, assim como dos seus beneficiários e representantes legais indicados na apólice do
seguro.
O registro inclui as seguintes informações:
Pessoa Física (Art. 7º, inciso I da Circular Susep nº 445/2012):
- Nome completo;
- Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- Número de identificação válido em todo o território nacional (RG ou CNH e entre outros);
- Endereço completo (logradouro, número, bairro, CEP, cidade e Estado);
- Número de telefone, com o código DDD;
- Profissão;
- Patrimônio Estimado ou faixa de renda;
- Seu enquadramento, se for o caso, na condição de PEP* = Pessoa Politicamente Exposta.

Pessoa Jurídica (Art. 7º, inciso I da Circular Susep nº 445/2012):
- Denominação ou razão social;
- Atividade principal desenvolvida (ramo de atividade da empresa);
- Número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Endereço completo (logradouro, número, bairro, CEP, cidade e Estado);
- Número de telefone, com o código DDD;
- Nome dos controladores até o nível de Pessoa Física, principais administradores e procuradores, bem como menção a seu enquadramento, se for
ocaso, na condição de PEP* = Pessoa Politicamente Exposta;

- Informação acerca da situação patrimonial e financeira.

* PEP - Pessoa Politicamente Exposta (Art. 4º):
"...O Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos 5 (cinco) anos anteriores,
no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes,
familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.(...) No caso de estrangeiro, consideram-se Pessoas Politicamente Expostas àquelas que
exercem ou exerceram importantes funções públicas em um país estrangeiro; por exemplo, chefes de Estado e de Governo, políticos de alto nível, altos
servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos".

1 - As cópias dos documentos que comprovam os dados cadastrais, quando solicitadas, não poderão ser anteriores a 03 (três) meses, contados a partir
do mês da solicitação. As cópias dos documentos serão exigidas em conformidade com as determinações regulatórias.

2 - A Seguradora manterá em seu cadastro, pelo prazo determinado nas disposições regulatórias e também sobre total confidencialidade em
conformidade com a Política Interna de Proteção de Dados da Seguradora.

3 - A presente cláusula prevalece sobre quaisquer outras condições que dispuserem em contrário.

B) - Em conformidade com a Circular Susep nº 344/2007, que dispõe sobre Controles Internos na Prevenção à Fraude, comunicamos que a
Seguradora instituiu canais específicos para que sejam relatadas quaisquer práticas suspeitas de Fraudes relacionadas ao seu seguro.

TELEFONES: 11 - 3556.7054 ou 0800 704 7009 (das 08h30 às 17h00)
EMAIL: canalaberto@segurossura.com.br

Todas as situações relatadas nestes canais serão apuradas com total isenção e confidencialidade.

C) - Em conformidade com a Resolução CNSP nº 279/2013, que "dispõe sobre a instituição de ouvidoria pelas sociedades seguradoras (...)",
comunicamos que à Seguradora possui canais específicos para que sejam relatadas quaisquer reclamações ou dúvidas relacionadas ao seu seguro.

TELEFONE: 0800 704 7099 (de segunda à sexta-feira - 8h30 às 17h00)
EMAIL: ouvidoria@segurossura.com.br

Todos os registros realizados no Canal de Ouvidoria serão apuradas de maneira ágil, eficaz, com total isenção e dentro dos prazos estabelecidos pela
legislação vigente.

5041 - CLÁUSULA DE MANUTENÇÃO DE REGISTROS

Declara-se para todos os fins e efeitos que fica incluída nesta apólice a presente cláusula para veículos blindados.

Fica o Segurado obrigado aos seguintes procedimentos:
a) Documentos exigidos para emissão da apólice:
I. Nota fiscal referente à instalação da blindagem e/ou vistoria prévia e/ou Certificado de registro de blindagem de veículo.
A Seguradora reserva-se o direito da não aceitação do Seguro caso uma das documentações acima mencionadas não estejam em conjunto com a
Proposta de Seguros. Em caso de não aceitação do seguro por parte da Seguradora, a proposta de seguro será devolvida ao Corretor de Seguros no
prazo máximo de 15 dias a contar do protocolo de entrega da proposta à Seguradora.

b) Documentos exigidos em caso de sinistros:
Em caso de ocorrência de sinistros com veículos blindados segurados na presente apólice, adiciona-se à documentação exigida:

5048 - CLÁUSULA PARTICULAR PARA VEÍCULOS BLINDADOS

AV.NAÇÕES UNIDAS,12995 4o AND BROOKLIN NOVO-SÃO PAULO-SP-BRASIL-CEP 04578-000-TEL 11 35567000-CNPJ 33.065.699/0001-27

SEGUROS SURA S/A
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CLÁUSULAS PARTICULARES E ESPECIAIS

Órgão Produtor: SALVADOR Apólice: 874 Endosso: 0

02/04/2018 2º Via

I. Termo de responsabilidade de blindagem, expedido pela blindadora;
II. Registro de veículo blindado, expedido pela Polícia Civil - Departamento de Produtos Controlados - DPC para veículo blindado antes de 2002;
III. Certificado de registro de blindagem de veículo, expedido pelo Ministério do Exército - CR, para veículos blindados a partir de 2002;
IV. Registro provisório de veículo (vigente em relação à data da instalação da blindagem por 90 dias) expedido antes do certificado de registro de
blindagem do veículo.

A Seguradora não será responsável por qualquer indenização prevista nesta apólice, na ausência da apresentação dos documentos citados nos itens I
e II, ou III e IV.

As demais condições da apólice permanecem inalteradas.

Fica entendido e acordado que o Manual versão 09.2017 em anexo ou disponível no site www.segurossura.com.br contendo os termos das Condições
Gerais, bem como as condições particulares na forma desta especificação, faz parte integrante desta apólice de seguro.

Ratificam-se as condições descritas do Manual acima mencionado bem como as demais cláusulas anexas à especificação da presente apólice de
seguro.

5057 - MANUAL DO SEGURADO

AV.NAÇÕES UNIDAS,12995 4o AND BROOKLIN NOVO-SÃO PAULO-SP-BRASIL-CEP 04578-000-TEL 11 35567000-CNPJ 33.065.699/0001-27
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. INFORMAÇÕES AO SEGURADO
- O pagamento do Segurado poderá ser feito no banco onde V. Sa. possui conta corrente ou banco centralizador indicado na folha do carnê.
- O canhoto da ficha autenticada é o seu comprovante de pagamento.
- Observar atentamente as instruções sobre a data de vencimento constantes na ficha de compensação.
- Eventuais diferenças no valor e/ou data do pagamento efetuado implicará na não quitação da parcela.
- Em caso de dúvida, consulte o seu corretor ou a Seguros SURA.
- O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
- No caso de seguro com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer das parcelas posteriores à primeira reduzirá a vigência deste seguro,
observando o número de dias correspondente ao percentual do prêmio calculado a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio
devido conforme a tabela de prazo curto constante no verso.

  Nro. da proposta: 5795 0067 310

. INSTRUÇÕES AO BANCO
As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:
- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
- a prestação anterior estiver paga;
- todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

Recibo do Pagador

12/04/2018

Nosso Número

(=) Valor do Documento

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

     16.050,25

  PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ

Data Processamento
02/04/2018

AceiteEspécie doc.No. do documento
67.00531.0000000874.000000 - 1/1

Data do documento
23/03/2018

Uso do Banco

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Carteira Espécie moeda
109

Quantidade
R$

(x) Valor
109/21947246-8

DESTACAR

 787,77
 1.852,80

Não receber após 12/04/2018

Se vencimento ocorrer em feriado ou fim de semana,aceitar o pagamento no próximo dia
útil.
Após vencimento contatar o seu corretor para obter novo boleto com data de vencimento
reprogramada, que incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.

Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 67.00531.0000000874.000000 no verso

O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda
da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

 Serviços Contratados(*):
 -ASSISTÊNCIA CAMINHÃO 150 KM
 -ASSISTÊNCIA 24H 100 KM
 (*)Conforme especificação da Apolice.

2000/80523-0
CNPJ

33065699000127

Agência/Código Beneficiário

2-Via

Pagador:                           TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                                                      CNPJ/CPF:   06.015.041/0001-38
Endereço:                         PC VISCONDE DE SINIBU, 0 S/N PREDIO  CENTRO - MACEIO - AL - CEP : 57020-720

Beneficiário

Vencimento

Matriz - Av.Nações Unidas,12.995 4° andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.:04578-000 - Brasil

SEGUROS SURA S/A

12/04/2018

34191.09214 94724.682003 08052.300004 7 74920001605025| 341-7 |ITAU

Beneficiário

Nosso Número

(=) Valor do Documento

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

     16.050,25

  PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ

Data Processamento
02/04/2018

AceiteEspécie doc.No. do documentoData do documento
23/03/2018

Uso do Banco Carteira
109

Espécie moeda
R$

Quantidade (x) Valor
109/21947246-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

 Serviços Contratados(*):
 -ASSISTÊNCIA CAMINHÃO 150 KM
 -ASSISTÊNCIA 24H 100 KM
 (*)Conforme especificação da Apolice.

 787,77
 1.852,80

Não receber após 12/04/2018

Se vencimento ocorrer em feriado ou fim de semana,aceitar o pagamento no próximo dia
útil.
Após vencimento contatar o seu corretor para obter novo boleto com data de vencimento
reprogramada, que incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.

Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 67.00531.0000000874.000000 no verso

O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda
da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Vencimento

67.00531.0000000874.000000 - 1/1

Pagador:                           TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                                                      CNPJ/CPF:   06.015.041/0001-38
Endereço:                         PC VISCONDE DE SINIBU, 0 S/N PREDIO  CENTRO - MACEIO - AL - CEP : 57020-720
Sacador/Avalista CNPJ:     33065699000127 PROC.SUSEP: 15414.001554/2004-71

CNPJ

2000/80523-0
Agência/Código Beneficiário

12/04/2018

2-Via

33065699000127SEGUROS SURA S/A
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Prazo % do Prêmio Anual Prazo % do Prêmio Anual

15 dias 13 195 dias 73

30 dias 20 210 dias 75

45 dias 27 225 dias 78

60 dias 30 240 dias 80

75 dias 37 255 dias 83

90 dias 40 270 dias 85

105 dias 46 285 dias 88

120 dias 50 300 dias 90

135 dias 56 315 dias 93

150 dias 60 330 dias 95

165 dias 66 345 dias 98

180 dias 70 365 dias 100
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De: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.ju s.br>
Para: "Henrique Cirqueira Freire" <henriquefreire@tre-al.j us.br>
Data: 03/04/2018 04:46 PM
Assunto: [sapev] [sad] APÓLICE: 874 - TRIBUNAL REGIONAL ELEIT ORAL DE ALAGOAS - SEGUROS
SURA

À SAPEV (Unidade Gestora).

José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777

-----Original Message-----
From: Apoio Renovação <apoiorenovacao@br.hembseguros.com.br>
To: "sad List Member" <sad@tre-al.jus.br>
Cc: "'Financeiro | HEMB Seguros'" <financeiro@br.hembseguros.com.br>
Date: Tue, 3 Apr 2018 15:56:38 -0300
Subject: [sad] APÓLICE: 874 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - SEGUROS SURA

Prezados (as),

Boa tarde!

Segue anexo, apólice e boleto referente a renovação do seguro dos veículos pertencentes ao TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.

Atenciosamente,

Anexados:

Arquivo: 874.pdf Tamanho: 425k Tipo de Conteúdo: application/pdf

http://webmail.tre-al.gov.br:3000/WorldClient.dll?Session=C9BBXV...

1 de 1 04/04/2018 15:18
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Seguros SURA 
Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000 
www.segurossura.com.br 
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E-mail - 0497550

Data de Envio: 
  06/02/2019 17:23:12

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    ismael@fanalseguros.com.br
    diogo@fanalseguros.com.br

Assunto: 
  Envio Termo de Referência ajustado para cotação seguro frota. PA 0000769-40.2019

Mensagem: 
  Prezado Ismael,

Encaminhamos para cotação, em anexo, o Termo de Referência ajustado para contratação de seguro da
frota do TRE-AL, cuja vigência do contrato atual é de 04/03/2018 a 03/03/18, com a inclusão da bonificação
atual e a contratar, onde constam os demais dados de cada veículo a ser segurado, conforme Quadro ao
final do Termo.

Colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, agradecemos
desde já.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ Nº 01.015.041/0001-38
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0496831_TERMO_DE_REFERENCIA___Seguro_da_frota_2019_Revisto_05_02_2019.pdf
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E-mail - 0497562

Data de Envio: 
  06/02/2019 17:32:02

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    daniela@novaegideseguros.com.br

Assunto: 
  Envio Termo de Referência ajustado para cotação seguro frota. PA 0000769-40.2019

Mensagem: 
  Prezada Daniela, boa tarde!

Encaminhamos para cotação, em anexo, o Termo de Referência ajustado para contratação de seguro da
frota do TRE-AL, cuja vigência do contrato atual é de 04/03/2018 a 03/03/18, com a inclusão da bonificação
atual e a contratar, onde constam os demais dados de cada veículo a ser segurado, conforme Quadro ao
final do Termo.

Colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, agradecendo
antecipadamente.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ Nº 01.015.041/0001-38
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
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E-mail - 0497583

Data de Envio: 
  06/02/2019 17:47:28

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    felipeseguros98@hotmail.com
    kelly.seg@hotmail.com
    metrocorretora@gmail.com
    anibal@vecorseguros.com
    lv.seguros@hotmail.com
    producao@newfenixseguros.com.br
    pvseguros@ig.com.br
    joselessafilho@gmail.com
    ana.silva@harcos.com.br
    humaitaseguros@humaitaseguros.com.br
    junior.marques@harcos.com.br
    vipcorretora@gmail.com
    indypetruscorretora@gmail.com
    pedrocartaxo@cartaxoseguros.com.br
    dhsmaceio@outlook.com
    bragaepontes@uol.com.br
    stillosecureauto@bol.com.br
    telmatabosa01@gmail.com

Assunto: 
  Envio de Termo de Referência ajustado para cotação seguro frota com informações complementares. PA
0000769-40.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Encaminhamos para cotação o Termo de Referência ajustado para contratação de seguro da frota do TRE-
AL, cuja vigência do contrato atual é de 04/03/2018 a 03/03/18, com a inclusão da bonificação atual e a
contratar, onde constam os demais dados de cada veículo a ser segurado, conforme Quadro ao final do
Termo.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, agradecemos
antecipadamente.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ Nº 01.015.041/0001-38
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0493906_TERMO_DE_REFERENCIA___Seguro_da_frota_2019.pdf

E-mail SEIC 0497583         SEI 0000769-40.2019.6.02.8000 / pg. 81



E-mail - 0497604

Data de Envio: 
  06/02/2019 18:01:30

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    daniela@novaegideseguros.com.br

Assunto: 
  Envio Termo de Referência ajustado para cotação seguro frota. PA 0000769-40.2019

Mensagem: 
  Prezada Daniela, boa tarde!

Agora com o anexo. 

Encaminhamos para cotação, em anexo, o Termo de Referência ajustado para contratação de seguro da
frota do TRE-AL, cuja vigência do contrato atual é de 04/03/2018 a 03/03/18, com a inclusão da bonificação
atual e a contratar, onde constam os demais dados de cada veículo a ser segurado, conforme Quadro ao
final do Termo.

Colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, agradecendo
antecipadamente.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ Nº 01.015.041/0001-38
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    E_mail_0497562.html
    Termo_de_Referencia_0496831_TERMO_DE_REFERENCIA___Seguro_da_frota_2019_Revisto_05_02_2019.pdf
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De: Ismael silva silva <ismael@fanalseguros.com.br>

Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

CC: Diogo Assis <diogo@fanalseguros.com.br>

Data: 06/02/2019 06:01 PM

Assunto: [seic] Envio Termo de Referência ajustado para cotação seguro frota. PA 0000769-40.2019

Prezada, boa tarde!

Cotação foi internalizada com prazo de retorno de 5 dias.

Att

Em qua, 6 de fev de 2019 às 17:23, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezado Ismael,

Encaminhamos para cotação, em anexo, o Termo de Referência ajustado para contratação de seguro da frota do TRE-AL, cuja

vigência do contrato atual  é de 04/03/2018 a 03/03/18, com a inclusão da bonificação atual e a contratar, onde constam os

demais dados de cada veículo a ser segurado, conforme Quadro ao final do Termo.

Colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, agradecemos desde já.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

CNPJ Nº 01.015.041/0001-38

Seção de Instrução de Contratações - SEIC

(82) 2122.7711

seic@tre-al.jus.br

--

Ismael Lima

Setor: Cotação e Emissão

Fanal Adm e Corretora de Seguros LTDA

(82) 99985-5206/3221-2266

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=M849FI...
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E-mail - 0498049

Data de Envio: 
  07/02/2019 13:53:24

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    felipeseguros98@hotmail.com
    kelly.seg@hotmail.com
    metrocorretora@gmail.com
    anibal@vecorseguros.com
    lv.seguros@hotmail.com
    producao@newfenixseguros.com.br
    pvseguros@ig.com.br
    joselessafilho@gmail.com
    ana.silva@harcos.com.br
    humaitaseguros@humaitaseguros.com.br
    junior.marques@harcos.com.br
    vipcorretora@gmail.com
    indypetruscorretora@gmail.com
    pedrocartaxo@cartaxoseguros.com.br
    dhsmaceio@outlook.com
    bragaepontes@uol.com.br
    stillosecureauto@bol.com.br
    telmatabosa01@gmail.com

Assunto: 
  Envio de Termo de Referência ajustado para cotação seguro frota com informações complementares. PA
0000769-40.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

RETIFICANDO O ANEXO ENVIADO ONTEM:

Encaminhamos para cotação o Termo de Referência ajustado para contratação de seguro da frota do TRE-
AL, cuja vigência do contrato atual é de 04/03/2018 a 03/03/18, com a inclusão da bonificação atual e a
contratar, onde constam os demais dados de cada veículo a ser segurado, conforme Quadro ao final do
Termo.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, agradecemos
antecipadamente.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

CNPJ Nº 01.015.041/0001-38

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0493906_TERMO_DE_REFERENCIA___Seguro_da_frota_2019.pdf
    Termo_de_Referencia_0496831_TERMO_DE_REFERENCIA___Seguro_da_frota_2019_Revisto_05_02_2019.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2019.
À SAPEV,
Senhor Gestor do Contrato do seguro de frota do

TRE-AL,
 
De acordo com informação de um fornecedor por

telefone, pedimos que seja confirmado ou retificado o número
do chassi do veículo nº 19 da relação dos veículos a serem
segurados: Renault Master MBUS L3H2, Placa QLF 0022,
2018/2019, Chassi nº 93YEMEN4XEKJ746432/ 01178454875.

Informamos que o fornecedor noticiou erro na
numeração, que teria 17 (dezessete) dígitos, sugerindo o
número 93YMEN4XEKJ7464432.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 08/02/2019, às 08:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498579 e o código CRC 51AABAB1.

0000769-40.2019.6.02.8000 0498579v1
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De: Ismael silva silva <ismael@fanalseguros.com.br>

Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Data: 08/02/2019 03:43 PM

Assunto: [seic] Solicitação de cotação para seguro frota TRE-AL. PA 0000769-40.2019

Prezados, boa tarde!

Infelizmente não poderemos apresentar orçamento nesta oportunidade.

Att,

Em ter, 5 de fev de 2019 às 14:48, Ismael silva silva <ismael@fanalseguros.com.br> escreveu:

Prezada Srª Maria Márcia,

Temos sim como atender, porém, a Porto Seguro necessita de mais informações para que a cotação seja liberada.

 No anexo enviado para solicitarmos cotação é necessário:

1. Vigência anterior;

2. Valor Anterior;

3. Bonificação por item.

Att

Em ter, 5 de fev de 2019 às 14:24, Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br> escreveu:

Boa tarde Ismael,

Informamos o CNPJ do TRE-AL:
06.015.041/0001-38, lembrando que estaremos enviando as informações solicitadas para a cotação tão logo as
tenha.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo

Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br

(82) 2122.7711/7712

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol

57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

From: Ismael silva silva <ismael@fanalseguros.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 5 Feb 2019 08:50:34 -0300
Subject: [seic] Solicitação de cotação para seguro frota TRE-AL. PA 0000769-40.2019

Prezados, bom dia!

Para solicitação de cotação precisaremos de CNPJ do órgão, porém não localizo a informação no anexo enviado.

Aguardo para providências. 

Em seg, 4 de fev de 2019 às 19:05, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para contratação de seguro para a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(20 veículos), conforme o Termo de Referência em anexo, onde constam os veículos a serem segurados, com
as respectivas informações de placas, anos de fabricação e de modelo e limite máximo de franquia de cada
veículo; como também números de chassis e Renavan de cada, conforme listado ao final do Termo.

Em caso de impossibilidade de atendimento, pedimos avisar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=SWYQZ...
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--
Ismael Lima

Setor: Cotação e Emissão

Fanal Adm e Corretora de Seguros LTDA

(82) 99985-5206/3221-2266

--

Ismael Lima

Setor: Cotação e Emissão

Fanal Adm e Corretora de Seguros LTDA

(82) 99985-5206/3221-2266

--

Ismael Lima

Setor: Cotação e Emissão

Fanal Adm e Corretora de Seguros LTDA

(82) 99985-5206/3221-2266

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=SWYQZ...
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E-mail - 0499852

Data de Envio: 
  11/02/2019 18:15:35

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    sapev@tre-al.jus.br
    comap@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Proposta de renovação seguro frota com inclusão dos novos carros. PA 0000769-40.2019

Mensagem: 
  Prezado Chefe da SAPEV,

De acordo com a informação constante do Despacho SAPEV 0496696 nos autos do PA 0000469-40.2019
e tendo em vista a manifestação de interesse na renovação do seguro da frota do Tribunal por parte da
atual seguradora - Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A - Sura Seguros (evento 0497535), lembramos
da necessidade de formalização da proposta de preço, com a inclusão dos 2 (dois) novos veículos -
Apólice 874, prevista para ser feita até o dia 06/02/2019.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712
seic@tre-al.jus.br
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos
integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I deste Termo de Referência,
com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, e
considerando as diversas saídas a serviço deste Tribunal, bem como as viagens ao
interior do Estado, faz-se necessário contratar o serviço de seguro total para os
veículos, como forma de reduzir o risco de perda patrimonial. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características:
3.1.1. O contrato deverá contemplar a assistência 24 horas, em casos de panes ou
acidentes, quando for inviável transitar com o veículo, situação em que deverá ser
fornecido, gratuitamente, veículo do tipo guincho, sem limite de quilometragem ;

3.1.2. O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor
não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

3.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
3.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo segurado, o valor
de cobertura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro;

3.1.5. O valor de cobertura para os casos de responsabilidade civil por danos morais
não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

3.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do contrato;

3.1.7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva , contemplando os casos de
furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais;

3.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a
seguradora se obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do
valor de mercado à época do sinistro, auferido mediante publicações da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), considerando-se a última publicação
anterior à ocorrência do sinistro.
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4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA deverá:
4.1.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta
de preços;

4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;

4.1.3. Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I, juntamente com o manual
ou documento equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do
seguro de automóveis para os veículos objeto desta contratação, em até 30 (trinta)
dias, a contar da assinatura do contrato;

4.1.4. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação;

4.1.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar
da solicitação, salvo ocorrência de força maior;

4.1.6. Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, os
consertos relativos a danos causados nos veículos segurados e de terceiros porventura
envolvidos, ocasião em que se obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o
prazo de entrega do veículo que deverá guardar proporcionalidade com a dimensão do
dano causado, ressalvado o caso excepcional devidamente justificado e aceito pela
CONTRATANTE;

4.1.7. Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá
ser efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente
para a CONTRATANTE e/ou para o terceiro porventura envolvido;

4.1.8. Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da
documentação necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização
referente ao valor contratado;

4.1.9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

4.1.10. Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os
serviços sejam regularmente prestados;

4.1.11. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência;

4.1.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;

4.1.13. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendidos pelo TRE/AL;

4.1.14. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais
ligadas ao contrato;
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4.1.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;

4.1.16. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Gestor;

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário;

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;

5.4. Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com
quaisquer dos veículos segurados, identificados no ANEXO I deste Termo de
Referência.

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SER VIÇOS

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor
designado para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura/Boleto
Bancário respectiva(o), devidamente atestada(o) pelo Gestor do Contrato;

7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única,
respeitando-se o descrito no item 7.1.;

7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

8. DO REAJUSTE

3
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8.1 Os preços dos serviços objeto deste Termo de Referência serão fixos e
irreajustáveis.

9. DA DOTAÇÃO

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados a custa do orçamento
destinado ao exercício de 2019.

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
10.1.1. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por
cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e
a ampla defesa;

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

11. DA FRANQUIA

11.1. As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer
aos limites máximos de acordo com a tabela abaixo:

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA
MÁXIMA
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01 Citroen Jumper M33M 23 S
Cor Branca

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2564 2011 R$ 2.600,00
03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2544 2011 R$ 2.600,00
04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2274 2011 R$ 2.600,00
05 Caminhão Iveco / Daily 55C17

Cor Branca
ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000
Cor Branca

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00

07 Van Ford / Transit furgão 2.2
Cor Branca

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex
Cor Preta

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel
Cor Preta

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00
11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00
12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00
13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 2.600,00
14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,

Diesel Cor Branca
QLD 0340 2015/2016 R$ 7.700,00

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca

QLD 0350 2015/2016 R$ 7.700,00

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca

QLD 1770 2015/2016 R$ 7.700,00

17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00
18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,

Gasolina, Cor Preto
QLD 3531 2015/2016 R$ 3.100,00

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 9.000,00
20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 3.000,00
11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na apólice
do seguro;

11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são fixos
e irreajustáveis;

11.4. Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que
promover os consertos dos veículos;
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11.5. A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda de
raio e/ou explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda total, de acordo com a
Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000;

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;

12.2. O valor global da contratação será o somatório dos preços (prêmios) unitários dos
itens ofertados, já incluído o custo da apólice, se houver;

12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas os itens que
compõem o valor global (somatório dos prêmios e custo da apólice) não interferindo
nos valores das franquias apresentados na Proposta de Preço;

12.4. As propostas que apresentarem valores de franquias superiores aos
apresentados no subitem 11.1 deverão ser desconsideradas;

12.5. Os veículos encontram-se securitizados atualmente pela SEGUROS SURA S/A,
inscrita no CNPJ sob nº33.065.699/0001-27, apólice nº874;

12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I;
12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais (chapa
branca);

12.8. As manutenções preventiva e corretiva da frota são realizadas em oficina
contratada para tal;

12.9. Não houve a ocorrência de sinistros ao longo da vigência da atual contratação;

12.10. Os itens 05 (caminhão  Iveco /  Daily 55C17),  06 (Caminhão Agrale /  Modelo
10.000) e 17 (caminhão Ford/Cargo) destinam-se ao transporte de cargas leves (urnas
eletrônicas, aparelhos de ar-condicionado, mobiliários), os demais, destinam-se ao
transporte de servidores, mediante autorização pela chefia imediata. A utilização
predominante é na Região Metropolitana, podendo ser utilizados, eventualmente, para
deslocamentos ao interior do estado ou  raramente a outros estados da federação;

12.11. Os motoristas são, via de regra, servidores requisitados de outros órgãos e/ou
profissionais contratados (terceirizados) cujo treinamento é fornecido pela empresa
contratada, havendo condução ocasional por  servidores do quadro efetivo, exceto no
caso do item 12 (Fiat / Fiorino 1.4), que é regularmente conduzido por servidores do
quadro;

12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite;

12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros tipos de
sistema anti-furto;

12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade;

12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;
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12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá acionar o(s)
servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, garantido o contraditório e
a ampla defesa, nos termos da lei;

12.17. De acordo com Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, “é vedada
a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de seguros adquiridos pela
Administração  Pública,  ainda  que  inexista  vínculo  formal  direto  da  corretora  com o  órgão
contratante”.

13. DA VIGÊNCIA

13.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura,
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último;

13.2. O contrato poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses.

Maceió/AL, 05 de fevereiro de 2019.

Henrique Cirqueira Freire
Técnico Judiciário - Assistente III – SAPEV
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Item Veículo Placa Ano/Mod Chassi / RENAVAN
Classe Bônus
Contratada

Classe Bônus a
Contratar

01
Citroen/Jumper M33M 23 S

Cor Branca
NME-3489 2010/2011

935ZBXMMBB2065162/
259644463

X XI

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2564 2011
9BWAB05U6CT010762/

326544674
VII VIII

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2544 2011
9BWAB05U1CP008331/

326543473
X XI

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2274 2011
9BWAB05U3CT009794/

326516573
X XI

05
Caminhão Iveco / Daily 55C17

Cor Branca
ORE 7431 2012/2013

93ZC53C01D8440227/
512592608

V VI

06
Caminhão Agrale / Modelo 10.000

Cor Branca
OHC 1923 2013/2013

9BYC79A2ADC000156/
00533203074

V VI

07
Van Ford / Transit furgão 2.2

Cor Branca
ORK 7700 2013/2013

WF0XXPTDFDTJ38328/
00535512081

V VI

08
GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex

Cor Preta
ORI 7195 2013/2013

9BGPB69M0DB340623/
00550283722

V VI

09 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015
9BWAB45U6FT098448/

1038855770
III IV

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015
9BWAB45U3FP162454/

1038855966
III IV

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2015/2016
9BWAB45U6FP557292/

1038856423
III IV
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12 Fiat / Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016
9BD26512MG9053272/

1073964202
X XI

13 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 0340 2015/2016

93XHYKB8TGCF16894/
1073933447

X XI

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 0350 2015/2016

93XHYKB8TGCF14886/
1073933960

X XI

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 1770 2015/2016

93XHYKB8TGCF16944/
1073982910

X XI

16
Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,

Gasolina, Cor Preta
QLD 3531 2015/2016

93XSTCY4AGCF04607
1078298065

X XI

17 Ford Cargo 1319 QLB 3471 2015/2016
9BFXEB1BXGBS91185/

1076315710
X XI

18 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 2013/2014
93XSNKB8TECD82601/

00599278854
V VI

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019
93YMEN4XEKJ746432/

01178454875
Veículo novo Veículo novo

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019
8BCND5GVUKG512481/

01178018684
Veículo novo Veículo novo
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E-mail - 0502602

Data de Envio: 
  15/02/2019 12:58:05

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    andrealobo@bb.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO COTAÇÃO SEGURO PARA FROTA TRE-AL. PA 0000769-40.2019

Mensagem: 
  Prezada Andrea, boa tarde!

Encaminhamos em anexo Termo de Referência com a relação dos veículos do TRE-AL e respectivos dados,
inclusive classe de bonificação atual, para o que solicitamos envio de cotação com a maior brevidade
possível.

Pedimos, ainda, caso não tenha interesse ou possibilidade de atender, de avisar-nos.

Por fim, qualquer dúvida estamos à disposição nesta Seção de Instrução de Contratações ou com Sr.
Fernando Barros pelo telefone (82) 2122.7770.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122,7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0502592_TERMO_DE_REFERENCIA___Seguro_da_frota_2019_Revisto_05_02_2019.pdf
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E-mail - 0502607

Data de Envio: 
  15/02/2019 13:00:20

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    pauloamprado@gmail.com

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO COTAÇÃO SEGURO PARA FROTA TRE-AL. PA 0000769-40.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo Termo de Referência com a relação dos veículos do TRE-AL e respectivos dados,
inclusive classe de bonificação atual, para o que solicitamos envio de cotação de seguro para a Frota do
Tribunal, com a maior brevidade possível.

Pedimos, ainda, caso não tenha interesse ou possibilidade de atender, de avisar-nos.

Por fim, qualquer dúvida estamos à disposição nesta Seção de Instrução de Contratações ou com Sr.
Fernando Barros pelo telefone (82) 2122.7770.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122,7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0502592_TERMO_DE_REFERENCIA___Seguro_da_frota_2019_Revisto_05_02_2019.pdf
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E-mail - 0502812

Data de Envio: 
  18/02/2019 11:14:11

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    cinthia.batista@minutoseguros.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO COTAÇÃO SEGURO PARA FROTA TRE-AL. PA 0000769-40.2019

Mensagem: 
  Olá Cinthia, bom dia!

Gostaríamos de saber se a Minuto Seguros faz contratação de frota de veículos e se trabalha com órgão
público.

Caso positivo, solicitamos cotação para seguro da frota de veículos relacionados ao fim do Termo de
Referência que anexamos, para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL, e informamos que o
seguro atual tem vigência até 04/03/2019 e tem cobertura para os 18 (dezoito) primeiros carros. Os dois
últimos são carros novos, sem bonificação.

Caso não possam atender, pedimos comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712
ou 99981.2312

seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0502592_TERMO_DE_REFERENCIA___Seguro_da_frota_2019_Revisto_05_02_2019.pdf
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                  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
COMAP

                  SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC

QUADRO RESUMO -  PREÇOS INDIVIDUALIZADOS SEGURO VEÍCULOS DE FROTA – BANCO DE PREÇOS
PA 0000769-40.2019

COTAÇÃO - ÓRGÃO
QUANTITATIVO

VEÍCULOS DA
FROTA

VALOR TOTAL
APÓL.LCE

CONTRATADA

MÉDIA DO VALOR
UNITÁRIO POR

VEÍCULO

1 Ministério da Educação – Universidade Federal de
Goiás – Pró-Reitoria de Adm. e Finanças 14 R$ 17.529,00 R$ 1.252,07

2 MINISTÉRIO DA Educação – Universidade Federal
de Goiás – Pró-Reitoria de Adm. e Finanças 09 12.000,00 R$ 1.333,33

3 MINISTÉRIO DA Educação – Universidade Federal
de Goiás – Pró-Reitoria de Adm. e Finanças 23 35.419,00 R$ 1.539,95

4 MINISTÉRIO DA Educação – Universidade Federal
de Goiás – Pró-Reitoria de Adm. e Finanças 10 12.000,00 R$ 1.200,00

5 Ministério de Minas e Energia 05 5.661,85 R$ 1.132,37

MÉDIA DOS VALORES UNITÁRIOS APURADOS                                                        R$ 1.291,54
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2019.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Trata-se de procedimento com vistas à renovação

do contrato de seguro da frota de veículos do Tribunal, com
vencimento em 04/03/2019, conforme Termo de Referência
ajustado 0496831, datado de 05/02/2019.

Vieram os autos para estimativa da despesa
(despachos GSAD 0495038 , GDG 0495355 e COMAP
0495536).

Foram consultadas 21 (vinte e uma) empresas
seguradoras em Alagoas, conforme evento 0496322, todas
credenciadas das grandes operadoras de seguro, já que estas,
consultadas, nos encaminharam àquelas, e, mais tarde,
também o Banco do Brasil para que enviassem propostas de
preços para a prestação dos serviços de seguro dos 20 (vinte)
veículos relacionados noTermo de Referência.

Nesse espaço de tempo, recebemos retorno da
Nova Égide Seguros e da Fanal Seguros indicando
inconsistências em algumas informações do TR, com
promessas de envio da proposta requerida. Também a
representante do Banco do Brasil se comprometeu em enviar
sua proposta, sem retorno até o momento. A Fanal Seguros
retornou em 08/02/2019 com a informação de que não
apresentaria o orçamento requerido.

Em paralelo, foram feitas tentativas de simulação
de cotação em alguns s i tes especializados, porém, sem
sucesso. Seria preciso individualizar os veículos objeto da
contratação, sendo necessário o cadastramento de cada
detalhe correspondente, tais como, ano de fabricação,
bonificação, nome do motorista e, o mais importante,
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proprietário pessoa física, o que também levaria a um
resultado distorcido, uma vez que a contratação de seguro de
frota implica em apólice única.

A atual empresa prestadora dos serviços, Sura
Seguradora, única empresa a apresentar cotação, enviou em
15/02/2019 proposta de preços para a prestação dos serviços,
com cobertura para os 20 (vinte) veículos, no valor total de
R$ 20.060,75, conforme evento 0502593.

Ainda foi juntada aos autos proposta do Banco do
Brasil Seguro Auto apresentada para o veículo Citroen C4, no
valor unitário do prêmio de R$ 4.533,82 (quatro mil,
quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos).

Em pesquisa feita no Banco de Preços, devido à
especificidade do objeto a ser licitado, para cobertura de 20
(vinte) veículos diferentes para serem segurados em conjunto,
não encontramos nada similar.

Juntamos, entretanto, um Relatório do Banco de
Preços, com alguns procedimentos licitatórios de seguro de
frota de veículos, com quantitativos diferentes e veículos de
diversos tipos, também diferentes dos pertencentes à frota do
Tribunal, cujos preços médios individualizados, para efeito de
avaliação do único preço de que dispomos, resultaram no
valor médio de R$ 1.291,54 (mil, duzentos e noventa e um
reais e cinquenta e quatro reais), sendo o menor deles, na
ordem de R$ 1.132,37 do Ministério de Minas e Energia.

Observando a proposta apresentada pela Sura
Seguros, verificamos que os valores dos seguros individuais
dos veículos não novos, tiveram seus preços abaixados em
relação à atual apólice e que o preço médio por veículo ficou
em R$ 1.003,04 (mil e três reais e quatro centavos).

Diante do prazo exíguo para a conclusão do feito e
entendendo esgotadas todas as tentativas por parte desta
Seção na obtenção de preços para a formação do preço médio
estimado para a contratação e configurada a impossibilidade
de renovação do atual contrato, em razão da inclusão de 2
(dois) carros novos, sugerimos, salvo melhor juízo, que seja
considerado como estimativa para a contratação do seguro da
frota requerido o valor da única proposta recebida, por
apresentar-se vantajosa em relação à atual e viável, tendo-se
em vista, ainda que de modo impreciso, os valores médios
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unitários obtidos na apuração de preços constantes da
Planilha Resumo do Banco de Preços 0503314.

Outrossim, vale lembrarmos o permissivo legal
contido na IN nº 03/2017 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, que trata da pesquisa de preços
para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, em
que autoriza, excepcionalmente, mediante justificativa da
autoridade competente, que a pesquisa seja realizada com
menos de três preços ou fornecedores - art. 2º, IV, § 6º.

Assim, sugerimos a realização de licitação por meio
de Pregão Eletrônico, com base na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, para a
contratação do seguro da frota do Tribunal.

À deliberação.
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 18/02/2019, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 18/02/2019, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0503316 e o código CRC 6EF286BF.

0000769-40.2019.6.02.8000 0503316v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0503316, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/02/2019, às 19:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0503555 e o código CRC BE3B3D16.

0000769-40.2019.6.02.8000 0503555v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2019.
Sigam os autos à COFIN, para urgente reserva de

crédito, no valor estimado pela SEIC, no Despacho 0503316.
Cópia à SLC, para, com igual urgência, elaborar a

minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/02/2019, às 20:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0503559 e o código CRC 3DCA4110.

0000769-40.2019.6.02.8000 0503559v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0503559).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/02/2019, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0503636 e o código CRC 349FB505.

0000769-40.2019.6.02.8000 0503636v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  19/02/19  15:27                                      USUARIO : JANUSIA        

  DATA EMISSAO    : 19Fev19                            NUMERO  : 2019PE000080   

  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  RESERVA DE CREDITO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS /

  DESTE REGIONAL._DESPACHO DA SEIC (0503316). SEI N. 769-40.2019.               

                                                                                

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 084621  0100000000 339039        AOSA SEGURO               20.060,75

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 47003073404 - JANUSIA              UG : 070011   19Fev19   15:26

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE n. 80/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 19/02/2019, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504152 e o código CRC A5322612.
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Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos
integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I deste Termo de Referência,
com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, e
considerando as diversas saídas a serviço deste Tribunal, bem como as viagens ao
interior do Estado, faz-se necessário contratar o serviço de seguro total para os
veículos, como forma de reduzir o risco de perda patrimonial. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características:
3.1.1. O contrato deverá contemplar a assistência 24 horas, em casos de panes ou
acidentes, quando for inviável transitar com o veículo, situação em que deverá ser
fornecido, gratuitamente, veículo do tipo guincho, sem limite de quilometragem ;

3.1.2. O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor
não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

3.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
3.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo segurado, o valor
de cobertura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro;

3.1.5. O valor de cobertura para os casos de responsabilidade civil por danos morais
não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

3.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do contrato;

3.1.7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva , contemplando os casos de
furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais;

3.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a
seguradora se obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do
valor de mercado à época do sinistro, auferido mediante publicações da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), considerando-se a última publicação
anterior à ocorrência do sinistro.

1
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Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA deverá:
4.1.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta
de preços;

4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;

4.1.3. Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I, juntamente com o manual
ou documento equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do
seguro de automóveis para os veículos objeto desta contratação, em até 30 (trinta)
dias, a contar da assinatura do contrato;

4.1.4. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação;

4.1.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar
da solicitação, salvo ocorrência de força maior;

4.1.6. Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, os
consertos relativos a danos causados nos veículos segurados e de terceiros porventura
envolvidos, ocasião em que se obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o
prazo de entrega do veículo que deverá guardar proporcionalidade com a dimensão do
dano causado, ressalvado o caso excepcional devidamente justificado e aceito pela
CONTRATANTE;

4.1.7. Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá
ser efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente
para a CONTRATANTE e/ou para o terceiro porventura envolvido;

4.1.8. Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da
documentação necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização
referente ao valor contratado;

4.1.9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

4.1.10. Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os
serviços sejam regularmente prestados;

4.1.11. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência;

4.1.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;

4.1.13. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendidos pelo TRE/AL;

4.1.14. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais
ligadas ao contrato;
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4.1.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;

4.1.16. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Gestor;

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário;

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;

5.4. Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com
quaisquer dos veículos segurados, identificados no ANEXO I deste Termo de
Referência.

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SER VIÇOS

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor
designado para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura/Boleto
Bancário respectiva(o), devidamente atestada(o) pelo Gestor do Contrato;

7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única,
respeitando-se o descrito no item 7.1.;

7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

8. DO REAJUSTE
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8.1 Os preços dos serviços objeto deste Termo de Referência serão fixos e
irreajustáveis.

9. DA DOTAÇÃO

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados a custa do orçamento
destinado ao exercício de 2019.

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
10.1.1. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por
cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e
a ampla defesa;

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

11. DA FRANQUIA

11.1. As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer
aos limites máximos de acordo com a tabela abaixo:

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA
MÁXIMA

4
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01 Citroen Jumper M33M 23 S
Cor Branca

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2564 2011 R$ 2.600,00
03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2544 2011 R$ 2.600,00
04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2274 2011 R$ 2.600,00
05 Caminhão Iveco / Daily 55C17

Cor Branca
ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000
Cor Branca

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00

07 Van Ford / Transit furgão 2.2
Cor Branca

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex
Cor Preta

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel
Cor Preta

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00
11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00
12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00
13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$  4.200,00
14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,

Diesel Cor Branca
QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca

QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca

QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00

17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00
18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,

Gasolina, Cor Preto
QLD 3531 2015/2016 R$ 6.900,00

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00
20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00
11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na apólice
do seguro;

11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são fixos
e irreajustáveis;

11.4. Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que
promover os consertos dos veículos;

5

Termo de Referência Atualizado (0504295)         SEI 0000769-40.2019.6.02.8000 / pg. 136



      
Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

11.5. A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda de
raio e/ou explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda total, de acordo com a
Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000;

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;

12.2. O valor global da contratação será o somatório dos preços (prêmios) unitários dos
itens ofertados, já incluído o custo da apólice, se houver;

12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas os itens que
compõem o valor global (somatório dos prêmios e custo da apólice) não interferindo
nos valores das franquias apresentados na Proposta de Preço;

12.4. As propostas que apresentarem valores de franquias superiores aos
apresentados no subitem 11.1 deverão ser desconsideradas;

12.5. Os veículos encontram-se securitizados atualmente pela SEGUROS SURA S/A,
inscrita no CNPJ sob nº33.065.699/0001-27, apólice nº874;

12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I;
12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais (chapa
branca);

12.8. As manutenções preventiva e corretiva da frota são realizadas em oficina
contratada para tal;

12.9. Não houve a ocorrência de sinistros ao longo da vigência da atual contratação;

12.10. Os itens 05 (caminhão  Iveco /  Daily 55C17),  06 (Caminhão Agrale /  Modelo
10.000) e 17 (caminhão Ford/Cargo) destinam-se ao transporte de cargas leves (urnas
eletrônicas, aparelhos de ar-condicionado, mobiliários), os demais, destinam-se ao
transporte de servidores, mediante autorização pela chefia imediata. A utilização
predominante é na Região Metropolitana, podendo ser utilizados, eventualmente, para
deslocamentos ao interior do estado ou  raramente a outros estados da federação;

12.11. Os motoristas são, via de regra, servidores requisitados de outros órgãos e/ou
profissionais contratados (terceirizados) cujo treinamento é fornecido pela empresa
contratada, havendo condução ocasional por  servidores do quadro efetivo, exceto no
caso do item 12 (Fiat / Fiorino 1.4), que é regularmente conduzido por servidores do
quadro;

12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite;

12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros tipos de
sistema anti-furto;

12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade;

12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;
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12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá acionar o(s)
servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, garantido o contraditório e
a ampla defesa, nos termos da lei;

12.17. De acordo com Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, “é vedada
a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de seguros adquiridos pela
Administração  Pública,  ainda  que  inexista  vínculo  formal  direto  da  corretora  com o  órgão
contratante”.

13. DA VIGÊNCIA

13.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura,
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último;

13.2. O contrato poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses.

Maceió/AL, 19 de fevereiro de 2019.

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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Item Veículo Placa Ano/Mod Chassi / RENAVAN Classe Bônus Contratada

01
Citroen/Jumper M33M 23 S

Cor Branca
NME-3489 2010/2011

935ZBXMMBB2065162/
259644463

X

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2564 2011
9BWAB05U6CT010762/

326544674
VII

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2544 2011
9BWAB05U1CP008331/

326543473
X

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2274 2011
9BWAB05U3CT009794/

326516573
X

05
Caminhão Iveco / Daily 55C17

Cor Branca
ORE 7431 2012/2013

93ZC53C01D8440227/
512592608

V

06
Caminhão Agrale / Modelo 10.000

Cor Branca
OHC 1923 2013/2013

9BYC79A2ADC000156/
00533203074

V

07
Van Ford / Transit furgão 2.2

Cor Branca
ORK 7700 2013/2013

WF0XXPTDFDTJ38328/
00535512081

V

08
GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex

Cor Preta
ORI 7195 2013/2013

9BGPB69M0DB340623/
00550283722

V

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 2013/2014
93XSNKB8TECD82601/

00599278854 V

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015
9BWAB45U6FT098448/

1038855770 III

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015
9BWAB45U3FP162454/

1038855966
III
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12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015
9BWAB45U6FP557292/

1038856423
III

13 Fiat / Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016
9BD26512MG9053272/

1073964202
X

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 0340 2015/2016

93XHYKB8TGCF16894/
1073933447

X

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 0350 2015/2016

93XHYKB8TGCF14886/
1073933960

X

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 1770 2015/2016

93XHYKB8TGCF16944/
1073982910

X

17 Ford Cargo 1319 QLB 3471 2015/2016
9BFXEB1BXGBS91185/

1076315710
X

18
Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,

Gasolina, Cor Preta
QLD 3531 2015/2016

93XSTCY4AGCF04607
1078298065

X

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019
93YMEN4XEKJ746432/

01178454875
Veículo novo

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019
8BCND5GVUKG512481/

01178018684
Veículo novo
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DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2019.
Sr. Secretário,
 
Encaminhamos os presentes para análise e ciência

das alterações efetuadas no Termo de Referência.
Após isto, sugerimos o envio dos autos à SLC para

elaboração da minuta.
 
Respeitosamente,
 
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 19/02/2019, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504296 e o código CRC 846D725B.
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QUADRO RESUMO 
  SEGURO VEÍCULOS FROTA

PA SEI N. 0000769-40.2019.6.02.8000 – CATMAT nº  22764

ITEM VEÍCULO PLACA ANO/MO-
DELO CHASSI/RENAVAN Classe bônus

atual
VALOR DA FRAN-
QUIA MÁXIMA R$

VALOR ESTIMADO
R$

01 Citroen/Jumper M33M 23 S NME-3489 2010/2011 935ZBXMMBB2065162/
259644463

X R$ 4.800,00 R$ 464,57

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 NMG-2564 2011 9BWAB05U6CT010762/
326544674

VII R$ 2.600,00 R$ 311,57

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 NMG-2544 2011 9BWAB05U1CP008331/
326543473

X R$ 2.600,00 R$ 258,57

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 NMG-2274 2011 9BWAB05U3CT009794/
326516573

X R$ 2.600,00 R$ 258,57

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 ORE-7431 2012/2013 93ZC53C01D8440227/
512592608

V R$ 4.300,00 R$ 1.931,56

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000 OHC-1923 2013 9BYC79A2ADC000156/
00533203074

V R$ 8.400,00 R$ 2.185,57

07 Van Ford / Transit furgão 2.2 ORK-7700 2013 WF0XXPTDFDTJ38328/
00535512081

V R$ 5.900,00 R$ 715,57

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex ORI-7195 2013 9BGPB69M0DB340623/
00550283722

V R$ 3.100,00 R$ 365,57

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 2013/2014 93XSNKB8TECD82601/
00599278854

V R$ 7.700,00 R$ 563,57

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-2972 2014/2015 9BWAB45U6FT098448/
1038855770

III R$ 2.600,00 R$ 451,57

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-2982 2014/2015 9BWAB45U3FP162454/
1038855966

III R$ 2.600,00 R$ 451,57

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-2992 2014/2015 9BWAB45U6FP557292/
1038856423

III R$ 2.600,00 R$ 451,57
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13 Fiat / Fiorino 1.4 Flex QLD-0960 2015/2016 9BD26512MG9053272/
1073964202

X R$ 4.200,00 R$ 324,57

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel

QLD-0340 2015/2016 93XHYKB8TGCF16894/
1073933447

X R$ 9.000,00 R$ 1.054,57

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel

QLD-0350 2015/2016 93XHYKB8TGCF14886/
1073933960

X R$ 9.900,00 R$ 1.054,57

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel

QLD-1770 2015/2016 93XHYKB8TGCF16944/
1073982910

X R$ 9.000,00 R$ 1.054,57

17 Ford Cargo 1319 QLB-3471 2015/2016 9BFXEB1BXGBS91185/
1076315710

X R$ 3.900,00 R$ 1.574,57

18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,
Gasolina

QLD-3531 2015/2016 93XSTCY4AGCF04607
1078298065

X R$ 6.900,00 R$ 1.164,57

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF-0022 201//2019 93YMEN4XEKJ746432/
01178454875

Veículo Novo R$ 11.000,00 R$ 3.182,25

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD-2332 2018/2019 8BCND5GVUKG512481/
01178018684

Veículo Novo R$ 6.800,00 R$ 2.241,25

TOTAL   ESTIMADO R$ 20.060,75
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DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2019.
À SLC,
Senhora Chefe da Seção de Licitação e Contratos,
 
Juntamos nesta data o Quadro Resumo 0504338

com a relação dos 20 (vinte) veículos da frota do Tribunal a
serem segurados, com os dados correspondentes, tais como
placas, números de chassis, classe atual de bonificação, valor
máximo da franquia e valor estimado para a contratação,
conforme Termo de Referência atualizado 0504295, pendente
de aprovação.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 19/02/2019, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504339 e o código CRC BB259D6E.

0000769-40.2019.6.02.8000 0504339v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.
Retornem os autos à SLC, para incorporar à minuta

do edital o termo de referência revisado (0504295), que segue
aprovado para efeito de continuidade do presente
procedimento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/02/2019, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504540 e o código CRC 90556D09.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019 
Minuta 

 
PROCESSO Nº: 0000769-40.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL  
Data: xx de xxx de 2019 
Horário Abertura:  14 horas 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 

Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE 
ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de 
empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos integrantes da frota 
deste Tribunal, a ser executado de forma indireta, mediante o regime de empreitada 
por preço global, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração deste Tribunal. 

 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, 
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas posteriores alterações e 
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei 
Complementar nº 123/2006, a Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, 
a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 
do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, pela  Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas nº 15.787/2017, e no que couber, pela Lei nº 8.078/90 e demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa prestadora de 
serviços de seguro total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, constantes 
do ANEXO I-A, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, conforme 
especificações e condições previstas no edital e seus anexos. 

 
2 – DA VIGÊNCIA  
 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura 
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o tratamento 
dispensado à espécie pelo parágrafo terceiro, inciso I, do art. 62 da Lei nº 8.666/93. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a 
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.  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. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  
 

3.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.3.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.3.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.3.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.3.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.3.5.  Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ).  
 

3.4. Também não será admitida neste certame a participação de corretoras de 
seguro, haja vista o entendimento do TCU, externado nas decisões de números 
400/1995, 192/1998 e 938/2002, todas do plenário. 
 
4 – DA FRANQUIA 
 

4.1.  As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer aos 
limites máximos de acordo com a tabela abaixo: 

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA 
MÁXIMA 

01 Citroen Jumper M33M 23 S 

Cor Branca 

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00 
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02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2564 2011 R$ 2.600,00 
03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2544 2011 R$ 2.600,00 
04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2274 2011 R$ 2.600,00 
05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 

Cor Branca 

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00 

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Cor Branca 

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00 

07 Van Ford / Transit furgão 2.2 

Cor Branca 

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00 

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 

Cor Preta 

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel 

Cor Preta 

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00 

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00 
11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00 
12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00 
13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 4.200,00 
14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel 

Cor Branca 
QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00 

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel 
Cor Branca 

QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00 

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel 
Cor Branca 

QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00 

17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00 
18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, Gasolina, 

Cor Preto 
QLD 3531 2015/2016 R$ 6.900,00 

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00 
20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00 

4.2.  A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na 
apólice do seguro. 

4.3.  Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são 
fixos e irreajustáveis. 

4.4.  Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que 
promover os consertos dos veículos. 

4.5.  A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda 
de raio e/ou explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda total, de acordo com 
a Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
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5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório 
para fins de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 

acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros 
(Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas para 
a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então, 
automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas. 
 

6.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

 
6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.4.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 
a) prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura 
da sessão pública; 
 
b) discriminação do item ofertado, com a indicação de todos os seus elementos 
constitutivos, para que seja verificada a compatibilidade com as especificações do 
Anexo I e I-A; 
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c) os preços unitários (prêmios) dos veículos, expresso em moeda nacional, 
admitIndo-se apenas duas casas após a vírgula; 
d) o preço global da contratação, que será o somatório dos preços (prêmios) unitários 
dos veículos, já incluído o custo da apólice (se houver), expresso em moeda nacional, 
em algarismos e por extenso (prevalecendo esta forma em caso de discordância), 
levando-se em conta as especificações, valores e percentuais constantes do Anexo I. 
 

d.1) A fórmula do valor global da contratação é a seguinte: Valor global = soma do 
valor dos prêmios + valor da apólice (se houver) dos veículos. 
d.2) O prazo de entrega da apólice, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, 
contado da assinatura do contrato; 
 

e) a declaração expressa de que o preço ofertado compreende as despesas necessárias 
previstas no item 6.6. 
f) o valor da franquia do veículo securitizado. 
 

6.4.1. O preço do item (prêmio) deverá levar em consideração a bonificação já 
existente, elevando em mais um (01), a bonificação para o período de vigência da 
apólice. 
 
6.4.2. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.3. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 

 
6.4.3.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas 
que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de 
escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.4.  Não podem constar da proposta a ser inserida qualquer tipo de identificação da 
empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de 
identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada 
encaminhada nos termos do item 10.1. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 11.1 “b”, deverão ser enviadas, em 
campo próprio do sistema comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta 
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, 
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio 
das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6.  No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao objeto 
desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
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6.8.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
6.9.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.10.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, 
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente 
edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital 
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

 
7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL (somatório dos preços 
– prêmios, já incluído o custo da apólice, se houver). 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado 
e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação 
desta licitação. 

 
8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
 
9.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de 
menor preço global, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor global  estimado pela Administração de R$ 20.060,75 (vinte mil e 
sessenta reais e setenta e cinco centavos), que representa uma média das várias 
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, 
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação ao valor unitário de 
cada item, tendo como limite o valor unitário máximo constante no Anexo I-B.  
 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço global e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
  
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até à apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 
9.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com 
o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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10 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do 
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo 
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO III. 
 
11 - DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à qualificação jurídica e fiscal, situação de regularidade da licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF - Habilitação Parcial, 
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato 
on line do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de 
serviço. 
 

a.1) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirado, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos 
sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 
(dois) dias úteis para que o licitante os encaminhe, via protocolo, desde que a 
data de regularização não seja posterior ao dia da abertura da sessão. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de certidão 
negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do 
edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação 
da empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
 

11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, 
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da 
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria 
Geral da União, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br). 
 
11.3. Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em 
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
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horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 

 
11.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
 

11.4.  A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do 
Decreto nº 8.538/2015. 
 

11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
11.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
 
11.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. e 
11.4.3. 
 
11.4.5.          A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei Nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5.  As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 11.1, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 
 
11.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
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12.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 

peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 
12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site 
www.comprasnet.gov.br. 
 
13 - DOS RECURSOS 
 
13.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
13.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do 
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, 
desde logo intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, 
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua 
decisão à autoridade competente. 
 
13.4. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 
14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
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14.3. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 
 
15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. No caso de prorrogação da vigência, o reajuste do valor da contratação será 
anual, obtido da variação do índice oficial para o setor, ocorrida durante o período, sem 
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os 
valores praticados no mercado. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor, prazos de pagamento e de entrega em conformidade com este edital.  
 
16.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho 
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de 
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.  
 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 16.3 ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será 
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
17.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
17.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1.         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
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a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), 
em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso 
de inexecução parcial das obrigações assumidas; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
 
18.2.       Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) 
dias do início do cumprimento das obrigações contratuais 
 
18.3.        A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
18.4.         As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
18.5. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se a 
assinar o termo de contrato, deixar de entregar a documentação exigida no edital, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à 
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada 
no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das sanções previstas no 
contrato (Anexo II) e demais cominações legais. 
 
18.6  A recusa da licitante vencedora em assinar o contrato no prazo assinalado 
será considerada como inexecução total da obrigação assumida, ensejando a aplicação 
das sanções previstas neste edital e seus anexos e em Lei. 
 
19 - DO PAGAMENTO 
 
19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura/Boleto 
Bancário respectiva (o), devidamente atestada(o) pelo gestor do contrato. 
 
19.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
19.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única, 
respeitando-se o descrito no item 19.1. 
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19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 

19.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de 2012, para 
que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o subitem 
acima. 

 
19.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
20 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou 
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As obrigações do contratante estão dispostas na Cláusula Nona da minuta do 
Contrato (Anexo II). 
 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
22.1. As obrigações da contratada estão dispostas na Cláusula Oitava da minuta do 
Contrato (Anexo II). 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, 
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.  
 
23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
23.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
23.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado pelo edital. 
 
23.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol, 
Maceió – AL, CEP: 57051-090. 
 
23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em 
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Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
 ANEXO I - Termo de Referência; 
 ANEXO I-A – Relação dos Veículos Segurados; 

ANEXO I- B – Tabela com os Valores Unitários Máximos; 
 ANEXO II - Minuta de contrato; 
 ANEXO III - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.  
 
23.15.  Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió, xx de xxxx de 2019. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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Anexo I 
 

Pregão nº xx/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os 
veículos integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I deste 
Termo de Referência, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) 
meses. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, 
e considerando as diversas saídas a serviço deste Tribunal, bem como as 
viagens ao interior do Estado, faz-se necessário contratar o serviço de 
seguro total para os veículos, como forma de reduzir o risco de perda 
patrimonial.  

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características: 

3.1.1. O contrato deverá contemplar a assistência 24 horas, em casos de 
panes ou acidentes, quando for inviável transitar com o veículo, situação em 
que deverá ser fornecido, gratuitamente, veículo do tipo guincho, sem limite 
de quilometragem; 

3.1.2. O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será 
de valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

3.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor 
não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

3.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo 
segurado, o valor de cobertura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) por passageiro; 
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3.1.5. O valor de cobertura para os casos de responsabilidade civil por danos 
morais não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

3.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 
(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato; 

3.1.7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os 
casos de furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos 
materiais e corporais; 

3.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a 
seguradora se obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 
100% do valor de mercado à época do sinistro, auferido mediante 
publicações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 
considerando-se a última publicação anterior à ocorrência do sinistro. 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. A CONTRATADA deverá: 

4.1.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste 
Termo de Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os 
termos da proposta de preços; 

4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional; 

4.1.3. Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I, juntamente com 
o manual ou documento equivalente, contendo informações relativas ao 
funcionamento do seguro de automóveis para os veículos objeto desta 
contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato; 

4.1.4. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação; 

4.1.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as 
falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência de força maior; 

4.1.6. Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, 
os consertos relativos a danos causados nos veículos segurados e de 
terceiros porventura envolvidos, ocasião em que se obrigará a comunicar 
formalmente à CONTRATANTE o prazo de entrega do veículo que deverá 
guardar proporcionalidade com a dimensão do dano causado, ressalvado o 
caso excepcional devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE; 

4.1.7. Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o 
serviço poderá ser efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, 
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caso seja mais conveniente para a CONTRATANTE e/ou para o terceiro 
porventura envolvido; 

4.1.8. Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação 
da documentação necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a 
indenização referente ao valor contratado; 

4.1.9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

4.1.10. Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que 
os serviços sejam regularmente prestados; 

4.1.11. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos 
serviços objeto deste Termo de Referência; 

4.1.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços 
prestados; 

4.1.13. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

4.1.14. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e 
fiscais ligadas ao contrato; 

4.1.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 

4.1.16. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
que será designado como Gestor; 

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a 
partir do recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário; 

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 
manifestada na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas pertinentes; 

5.4. Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro 
com quaisquer dos veículos segurados, identificados no ANEXO I deste 
Termo de Referência. 
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6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Secretaria de 
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de 
medidas necessárias e/ou convenientes. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura/Boleto Bancário respectiva(o), devidamente atestada(o) pelo 
Gestor do Contrato; 

7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas; 

7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única, 
respeitando-se o descrito no item 7.1.; 

7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária; 

 

8. DO REAJUSTE 

 

8.1 Conforme item 15 do edital. 

 

9. DA DOTAÇÃO 
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9.1 Os custos da presente contratação serão suportados a custa do 
orçamento destinado ao exercício de 2019. 

 

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 

10.1.1. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento 
do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor 
atualizado do contrato; 

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do 
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial 
das obrigações assumidas; 

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o 
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações 
contratuais; 

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0504990)         SEI 0000769-40.2019.6.02.8000 / pg. 165



  
 21 

                                                             
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

11. DA FRANQUIA 

 

11.1. As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer aos 
limites máximos de acordo com a tabela abaixo: 

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA 
MÁXIMA 

01 Citroen Jumper M33M 23 S 

Cor Branca 

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00 

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

NMG 2564 2011 R$ 2.600,00 

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

NMG 2544 2011 R$ 2.600,00 

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

NMG 2274 2011 R$ 2.600,00 

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 

Cor Branca 

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00 

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Cor Branca 

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00 

07 Van Ford / Transit furgão 2.2 

Cor Branca 

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00 

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 

Cor Preta 

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, 
Diesel 

Cor Preta 

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00 

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00 

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00 

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00 
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Branca 

13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 4.200,00 

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00 

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00 

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00 

17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00 

18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, 
Gasolina, Cor Preto 

QLD 3531 2015/2016 R$ 6.900,00 

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00 

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00 

11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente 
na apólice do seguro; 

11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, 
são fixos e irreajustáveis; 

11.4. Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à 
concessionária / oficina que promover os consertos dos veículos; 

11.5. A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, 
queda de raio e/ou explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda 
total, de acordo com a Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000; 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de 
forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global; 

12.2. O valor global da contratação será o somatório dos preços (prêmios) 
unitários dos itens ofertados, já incluído o custo da apólice, se houver; 
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12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas os 
itens que compõem o valor global (somatório dos prêmios e custo da 
apólice) não interferindo nos valores das franquias apresentados na Proposta 
de Preço; 

12.4. As propostas que apresentarem valores de franquias superiores aos 
apresentados no subitem 11.1 deverão ser desconsideradas; 

12.5. Os veículos encontram-se securitizados atualmente pela SEGUROS 
SURA S/A, inscrita no CNPJ sob nº33.065.699/0001-27, apólice nº874; 

12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I; 

12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais 
(chapa branca); 

12.8. As manutenções preventiva e corretiva da frota são realizadas em 
oficina contratada para tal; 

12.9. Não houve a ocorrência de sinistros ao longo da vigência da atual 
contratação; 

12.10. Os itens 05 (caminhão Iveco / Daily 55C17), 06 (Caminhão Agrale / 
Modelo 10.000) e 17 (caminhão Ford/Cargo) destinam-se ao transporte de 
cargas leves (urnas eletrônicas, aparelhos de ar-condicionado, mobiliários), 
os demais, destinam-se ao transporte de servidores, mediante autorização 
pela chefia imediata. A utilização predominante é na Região Metropolitana, 
podendo ser utilizados, eventualmente, para deslocamentos ao interior do 
estado ou raramente a outros estados da federação; 

12.11. Os motoristas são, via de regra, servidores requisitados de outros 
órgãos e/ou profissionais contratados (terceirizados) cujo treinamento é 
fornecido pela empresa contratada, havendo condução ocasional por 
servidores do quadro efetivo, exceto no caso do item 12 (Fiat / Fiorino 1.4), 
que é regularmente conduzido por servidores do quadro; 

12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite; 

12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros 
tipos de sistema anti-furto; 

12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade; 

12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons 
motoristas; 
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12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá 
acionar o(s) servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, 
garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei; 

12.17. De acordo com Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, 
“é vedada a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de 
seguros adquiridos pela Administração Pública, ainda que inexista vínculo formal 
direto da corretora com o órgão contratante”. 

 

13. DA VIGÊNCIA 

 

13.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data de sua 
assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-
se excluir o primeiro e incluir o último; 

13.2. O contrato poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses. 

 

Maceió/AL, 19 de fevereiro de 2019. 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO I-A - RELAÇÃO DOS VEÍCULOS SEGURADOS 

 

Item Veículo Placa Ano/Mod Chassi / RENAVAN Classe Bônus Contratada 

01 

Citroen/Jumper M33M 23 S 

Cor Branca 

NME-3489 2010/2011 

935ZBXMMBB2065162/ 

259644463 

X 

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2564 2011 

9BWAB05U6CT010762/ 

326544674 

VII 

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2544 2011 

9BWAB05U1CP008331/ 

326543473 

X 

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2274 2011 

9BWAB05U3CT009794/ 

326516573 

X 

05 

Caminhão Iveco / Daily 55C17 

Cor Branca 

ORE 7431 2012/2013 

93ZC53C01D8440227/ 

512592608 

V 

06 

Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Cor Branca 

OHC 1923 2013/2013 

9BYC79A2ADC000156/ 

00533203074 

V 

07 

Van Ford / Transit furgão 2.2 

Cor Branca 

ORK 7700 2013/2013 

WF0XXPTDFDTJ38328/ 

00535512081 

V 

08 

GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 

Cor Preta 

ORI 7195 2013/2013 

9BGPB69M0DB340623/ 

00550283722 

V 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 2013/2014 93XSNKB8TECD82601/  
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00599278854 
V 

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 

9BWAB45U6FT098448/ 

1038855770 

 

III 

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 

9BWAB45U3FP162454/ 

1038855966 

III 

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 

9BWAB45U6FP557292/ 

1038856423 

III 

13 Fiat / Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 

9BD26512MG9053272/ 

1073964202 

X 

14 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 0340 2015/2016 

93XHYKB8TGCF16894/ 

1073933447 

X 

15 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 0350 2015/2016 

93XHYKB8TGCF14886/ 

1073933960 

X 

16 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 1770 2015/2016 

93XHYKB8TGCF16944/ 

1073982910 

X 

17 Ford Cargo 1319  QLB 3471 2015/2016 

9BFXEB1BXGBS91185/ 

1076315710 

X 

18 

Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, 

Gasolina, Cor Preta 

QLD 3531 2015/2016 

93XSTCY4AGCF04607 

1078298065 

X 

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 93YMEN4XEKJ746432/ Veículo novo 
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01178454875 

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 

8BCND5GVUKG512481/ 

01178018684 

Veículo novo 
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ANEXO I- B – Tabela com os Valores Unitários Máximos 

ITEM VEÍCULO PLACA ANO/MODELO 2. CHASSI/RENAVAN 
Classe 
bônus atual 

VALOR DA 
FRANQUIA 
MÁXIMA R$ 

VALOR 
ESTIMADO R$ 

01 Citroen/Jumper M33M 23 S NME-3489 2010/2011 
935ZBXMMBB2065162/ 
259644463 

X R$ 4.800,00 R$ 464,57 

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6  NMG-2564 2011 
9BWAB05U6CT010762/ 
326544674 

VII R$ 2.600,00 R$ 311,57 

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6  NMG-2544 2011 
9BWAB05U1CP008331/ 
326543473 

X R$ 2.600,00 R$ 258,57 

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6  NMG-2274 2011 
9BWAB05U3CT009794/ 
326516573 

X R$ 2.600,00 R$ 258,57 

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17  ORE-7431 2012/2013 
93ZC53C01D8440227/ 
512592608 

V R$ 4.300,00 R$ 1.931,56 

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000  OHC-1923 2013 
9BYC79A2ADC000156/ 
00533203074 

V R$ 8.400,00 R$ 2.185,57 

07 Van Ford / Transit furgão 2.2 ORK-7700 2013 
WF0XXPTDFDTJ38328/ 
00535512081 

V R$ 5.900,00 R$ 715,57 

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex ORI-7195 2013 
9BGPB69M0DB340623/ 
00550283722 

V R$ 3.100,00 R$ 365,57 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 2013/2014 
93XSNKB8TECD82601/ 
00599278854 

V R$ 7.700,00 R$ 563,57 

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-2972 2014/2015 
9BWAB45U6FT098448/ 
1038855770 

III R$ 2.600,00 R$ 451,57 

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-2982 2014/2015 
9BWAB45U3FP162454/ 
1038855966 

III R$ 2.600,00 R$ 451,57 

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-2992 2014/2015 9BWAB45U6FP557292/ III R$ 2.600,00 R$ 451,57 
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1038856423 

13 Fiat / Fiorino 1.4 Flex QLD-0960 2015/2016 
9BD26512MG9053272/ 
1073964202 

X R$ 4.200,00 R$ 324,57 

14 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,  
Diesel 

QLD-0340 2015/2016 
93XHYKB8TGCF16894/ 
1073933447 

X R$ 9.000,00 R$ 1.054,57 

15 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel 

QLD-0350 2015/2016 
93XHYKB8TGCF14886/ 
1073933960 

X R$ 9.900,00 R$ 1.054,57 

16 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel 

QLD-1770 2015/2016 
93XHYKB8TGCF16944/ 
1073982910 

X R$ 9.000,00 R$ 1.054,57 

17 Ford Cargo 1319 QLB-3471 2015/2016 
9BFXEB1BXGBS91185/ 
1076315710 

X R$ 3.900,00 R$ 1.574,57 

18 
Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, 
Gasolina 

QLD-3531 2015/2016 
93XSTCY4AGCF04607 
1078298065 

X R$ 6.900,00 R$ 1.164,57 

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF-0022 201//2019 
93YMEN4XEKJ746432/ 
01178454875 

Veículo 
Novo 

R$ 11.000,00 R$ 3.182,25 

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD-2332 2018/2019 
8BCND5GVUKG512481/ 
01178018684 

Veículo 
Novo 

R$ 6.800,00 R$ 2.241,25 

 
TOTAL ESTIMADO 

   

 

 

 
 

 
R$ 20.060,75 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019 
 

Contrato nº XX/2019 
Processo nº 0000769-40.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS INTEGRANTES DA 
FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, CELEBRADO COM A EMPRESA 
_________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado 
seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa 
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por 
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador 
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua 
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
seguro total de veículos integrantes da frota do TRE/AL, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 5.450/2005 e no Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2019, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 
e 8.666/93, do Decreto nº 59.417, de 26/10/66, Decreto-Lei nº 73, de 21/11/66; Decreto 
nº 60.459, de 13/03/67 (art. 100), Decreto nº 93.871, de 23/12/86, e Regulamentações 
da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, ficando os contratantes 
inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito 
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito 
privado. Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 

15/02/2017, sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

O presente contrato tem como objeto a prestação doS serviços de seguro total 
para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, ENUMERADOS NA Cláusula Quarta 
deste Contrato, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, tudo  
conforme Edital do Pregão nº xx/2019  e seus anexos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade 

com os mandamentos e especificações do Edital do Pregão nº xx/2019 do TRE/AL, 
especialmente do seu ANEXO I, e com os termos da proposta de preços da Contratada, 
os quais integram este instrumento independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 
 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 
Contratada, o valor total de R$ XX (XXXX), para 12 (doze) meses de contratação, 
decomposto conforme tabela a seguir: 
 
 

ITEM VEÍCULO PLACA 
ANO/ 
MODELO 

3. CHASSI/RE
NAVAN 

Classe 
bônus 
atual 

VALOR DA 
FRANQUIA 
MÁXIMA R$ 

VALOR R$ 

01 
Citroen/Jumper 
M33M 23 S 

NME-3489 
2010/20
11 

935ZBXMMBB2
065162/ 
259644463 

X 
  

02 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6  

NMG-2564 2011 
9BWAB05U6CT
010762/ 
326544674 

VII 
  

03 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6  

NMG-2544 2011 
9BWAB05U1CP
008331/ 
326543473 

X 
  

04 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6  

NMG-2274 2011 
9BWAB05U3CT
009794/ 
326516573 

X 
  

05 
Caminhão 
Iveco / Daily 
55C17  

ORE-7431 
2012/20
13 

93ZC53C01D84
40227/ 
512592608 

V 
  

06 
Caminhão 
Agrale / 
Modelo 10.000  

OHC-1923 2013 
9BYC79A2ADC
000156/ 
00533203074 

V 
  

07 
Van Ford / 
Transit furgão 
2.2 

ORK-7700 2013 
WF0XXPTDFD
TJ38328/ 
00535512081 

V 
  

08 
GM / Cruze LT 
1.8, 16 V, Flex 

ORI-7195 2013 
9BGPB69M0DB
340623/ 
00550283722 

V 
  

09 
Mitsubishi / L 
200 Triton 3.2 
Diesel 

ORI 3539 
2013/20
14 

93XSNKB8TEC
D82601/ 
00599278854 

V 
  

10 VW/Gol 4P ORE-2972 2014/20 9BWAB45U6FT III 
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Totalflex 1.6 15 098448/ 
1038855770 

11 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6 

ORE-2982 
2014/20
15 

9BWAB45U3FP
162454/ 
1038855966 

III 
  

12 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6 

ORE-2992 
2014/20
15 

9BWAB45U6FP
557292/ 
1038856423 

III 
  

13 
Fiat / Fiorino 
1.4 Flex 

QLD-0960 
2015/20
16 

9BD26512MG9
053272/ 
1073964202 

X 
  

14 

Mitsubishi / L 
200 Triton 
HPE 3.2,  
Diesel 

QLD-0340 
2015/20
16 

93XHYKB8TGC
F16894/ 
1073933447 

X 
  

15 

Mitsubishi / L 
200 Triton 
HPE 3.2, 
Diesel 

QLD-0350 
2015/20
16 

93XHYKB8TGC
F14886/ 
1073933960 

X 
  

16 

Mitsubishi / L 
200 Triton 
HPE 3.2, 
Diesel 

QLD-1770 
2015/20
16 

93XHYKB8TGC
F16944/ 
1073982910 

X 
  

17 
Ford Cargo 
1319 

QLB-3471 
2015/20
16 

9BFXEB1BXGB
S91185/ 
1076315710 

X 
  

18 

Mitsubishi / 
Lancer 2.0 
CVT, 
Gasolina 

QLD-3531 
2015/20
16 

93XSTCY4AGC
F04607 
1078298065 

X 
  

19 
Renault 
Master MBUS 
L3H2 

QLF-0022 
201//201
9 

93YMEN4XEKJ
746432/ 
01178454875 

Veículo 
Novo   

20 
Citroen C4 
Lounge Shine 
Aut. 

QLD-2332 
2018/20
19 

8BCND5GVUK
G512481/ 
01178018684 

Veículo 
Novo   

 
TOTAL 

   

 

 

 
  

 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 

 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta-corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura/Boleto Bancário respectiva(o), devidamente atestada(o) pelo Gestor do 
Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento descrito nesta cláusula deverá ser efetuado em 
parcela única, respeitando-se o descrito no caput desta cláusula. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Se a Contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota 
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV 
da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de 
2012, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o 
parágrafo acima. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
  
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
  A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias 
e/ou convenientes.  

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0504990)         SEI 0000769-40.2019.6.02.8000 / pg. 178



  
 34 

                                                             
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissadas pela Nota de Emprenho nº xxx, de xx de xxx de 2019, no valor de R$ 
xxx. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Anexo I (Termo 
de Referência), com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 

b) Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional; 

c) Entregar a apólice do veículo, juntamente com o manual ou documento equivalente, 
contendo informações relativas ao funcionamento do seguro do automóvel, para o 
veículo objeto desta contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
contrato; 

d) Manter durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas 
na licitação; 

e) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar 
da solicitação, salvo ocorrência de força maior; 

f) Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, os consertos 
relativos a danos causados no veículo segurado e de terceiros porventura envolvidos, 
ocasião em que se obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o prazo de 
entrega do veículo que deverá guardar proporcionalidade com a dimensão do dano 
causado, ressalvado o caso excepcional devidamente justificado e aceito pela 
CONTRATANTE; 

g) Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá ser 
efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente para a 
CONTRATANTE e/ou para o terceiro porventura envolvido; 

h) Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da 
documentação necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização 
referente ao valor contratado; 

i) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

j) Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os serviços 
sejam regularmente prestados; 
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k) Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto deste 
contrato; 

l) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

m) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos 
pelo TRE/AL; 

n) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas ao 
contrato; 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 

p) Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato; 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

d) Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com o veículo 
segurado, identificado no ANEXO I do Edital. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
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 O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contado da data 
da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo parágrafo terceiro, inciso I, do art. 62 da Lei nº 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O reajuste do valor da contratação será anual, obtido da 
variação do índice oficial para o setor ocorrida durante o período, sem prejuízo de, 
observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 
praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  
 A Contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a Contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à Contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 
a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), 
em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso 
de inexecução parcial das obrigações assumidas; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0504990)         SEI 0000769-40.2019.6.02.8000 / pg. 181



  
 37 

                                                             
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial 
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 

 
PARÁGRAFO QUINTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º 
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% 
(meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à Contratada. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
  

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0504990)         SEI 0000769-40.2019.6.02.8000 / pg. 182



  
 38 

                                                             
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 
 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do 
Pregão Eletrônico n° xx/2019 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, 
evento SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DOS ANEXOS 
 
 Os termos do ANEXO I do Edital do certame licitatório passarão a compor o 
Anexo deste Contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo: 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

  Pelo TRE/AL   
  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
                                           Presidente do TRE/AL  
 
 
  Pela Empresa         
               Representante da empresa 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

ANEXO III 
Pregão Eletrônico nº xx/2019  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  
 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1369 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Assunto: Minuta de edital. Pregão Eletrônico. Seguro de Veículos.

Sr. Secretário,

 

                        Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à
contratação de empresa para prestação de serviço de seguro de veículos integrantes
da frota do TRE/AL.

 

                        A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital
complementando as disposições relativas ao pagamento e às sanções administrativas.

                       Esta Seção alterou o Termo de Referência quanto ao item de reajuste,
prevendo sua possibilidade, de acordo com orientação verbal do autor do termo de
referência.

                        Salientamos que a referida minuta foi elaborada sem conferir às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em razão de informação verbal da SEIC
e previsão em editais editais.

                        Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços
orçados pela administração, como já foi fundamentado em outros procedimentos
que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93”
                        Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo
concordância com os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos
autos em seus ulteriores termos, inclusive a alteração do Termo de Referência
noticiada.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/02/2019, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 20/02/2019, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504991 e o código CRC 338FF6C6.

0000769-40.2019.6.02.8000 0504991v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.
 
À AJ-DG.

 

Senhor Assessor,
 
Em harmonia com o disposto no artigo 4º, inciso X, da

Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, encaminho os autos a V. Sa. para
análise da minuta de edital, conforme evento SEI 0504990.

Para isso, ratifico os termos da minuta elaborada pela
Seção de Licitações e Contratos, inclusive quanto à alteração do
termo de referência, em relação ao item de reajuste, prevendo sua
possibilidade, de acordo com orientação verbal do autor do termo de
referência, bem como quanto à participação ampla de empresa, sem
exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte na
competição.

Por fim, em consonância com o novo entendimento do
Tribunal de Contas da União, destaco que na mencionada minuta
consta a divulgação dos preços médios estimados para contratação.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2019, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0505091 e o código CRC FAA10CFC.

0000769-40.2019.6.02.8000 0505091v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0000769-40.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATAÇÃO SEGURO DE VEÍCULOS

 

Parecer nº 348 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
Por intermédio de seu titular, a Seção de

Administração de Prédios e Veículos, no  evento 0493900,
propõe a contratação de novo seguro de frota para o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme termo de
referência anexo (0504295), versão ajustada e atualizada.

 
2. DO PROCEDIMENTO
Mediante consulta a 21 empresas do ramo, a SEIC

realizou pesquisa de preços mas encontrou certa dificuldade
em obter um préço médio, como justificado no Despacho
0503316:

"Diante do prazo exíguo para a conclusão
do feito e entendendo esgotadas todas as
tentativas por parte desta Seção na
obtenção de preços para a formação do
preço médio estimado para a contratação
e configurada a impossibilidade de
renovação do atual contrato, em razão da
inclusão de 2 (dois) carros novos,
sugerimos, salvo melhor juízo, que seja
considerado como estimativa para a
contratação do seguro da frota requerido
o valor da única proposta recebida, por
apresentar-se vantajosa em relação à
atual e viável, tendo-se em vista, ainda
que de modo impreciso, os valores médios
unitários obtidos na apuração de preços
constantes da Planilha Resumo do Banco
de Preços 0503314.
Outrossim, vale lembrarmos o permissivo
legal contido na IN nº 03/2017 do
Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, que trata da
pesquisa de preços para aquisição de
bens e contratação de serviços em geral,
em que autoriza, excepcionalmente,
mediante justificativa da autoridade
competente, que a pesquisa seja realizada
com menos de três preços ou
fornecedores - art. 2º, IV, § 6º.

Aquela unidade encerrou por sugerir a realização
de licitação por meio de Pregão Eletrônico, com base na Lei
nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005.

No evento 0504146, consta a reserva de crédito, a
cargo da COFIN, no valor de R$ 20.060,75 (vinte mil e
sessenta reais e setenta e cinco centavos).

Após   tramitação no âmbito da SAD/COMAP,  o
Senhor Secretário de Administração  (0504540) aprovou o
termo de referência,  remetendo os autos à SLC/COMAP, para
incorporar à minuta do edital o termo de referência revisado
(0504295).

Em seguida, foi elaborada a minuta do edital
(0504990)  pela SLC e os os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica, para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do
art. 38 da Lei n.º 8.666/93.

Segundo a referida minuta, a licitação acontecerá
na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
menor preço global (lote único), para contratação de empresa
prestadora de serviços de seguro total para os veículos
integrantes da frota deste Tribunal, a ser executado de forma
indireta, mediante o regime de empreitada por preço global,  

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, atendo-se aos aspectos jurídicos.
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3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão

aplicam-se as normas contidas na Lei nº 10.520/02 e no
Decreto nº 5.450/05, bem como, subsidiariamente, as
prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º e
parágrafo primeiro da antedita Lei nº 10.520/02, destina-se à
aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado.

A doutrina e a jurisprudência do TCU têm
flexibilizado o conceito de “bens comuns”, como se pode ver
adiante:

“Como mencionamos neste estudo, bem
ou serviço comum, para fins de adoção de
Pregão, é aquele que pode ser adquirido
no mercado sem maior dificuldade, nem
demanda maior investigação acerca do
fornecedor. Isto é, a interpretação do
conceito de bem ou serviço comum deve
fazer-se em função das exigências do
interesse público e das peculiaridades
procedimentais do próprio Pregão. A
natureza do Pregão deve ser considerada
para determinar o próprio conceito de
“bem ou serviço comum”.
(BERFOLLA, Ricardo Ribas da Costa. A nova modalidade de licitação:pregão, Porto Alegre:Síntese,2002, p. 47.)
“O Decreto Federal nº 3.555/00
regulamenta no âmbito federal as
disposições da Lei nº 10.520/2002. Ele
divide-se em dois anexos. O primeiro
anexo trata das normas gerais sobre a
modalidade pregão. Já o segundo veicula
lista com a classificação de bens e
serviços considerados comuns. Esta lista
é considerada meramente exemplificativa,
a teor de reiteradas decisões do Tribunal
de Contas da União”.
NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão
Presencial e
eletrônico.Curitiba:Zênite,2005.
Decisões nº 343/2002 e 384/2002, ambas
Plenário.

Assim, parece existir a possibilidade jurídica de
utilização da modalidade pregão, na forma eletrônica ao
certame em tela, registrando-se, ainda, que todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal e ao art. 14, do antedito Decreto,
pendente a autorização para abertura da licitação.

 
4. DA MINUTA CONTRATUAL
A minuta contratual ora analisada atende às

prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, contendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: o
objeto e seus elementos característicos,  o regime de
execução, o preço e as condições de pagamento, o crédito
pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática, os direitos e as responsabilidades das
partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas, os
casos de rescisão, o reconhecimento dos direitos da
Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação aplicável à execução do
contrato e aos casos omissos e a obrigação do contratado de
manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na
legislação.

Quanto à previsão de prorrogação da vigência
contratual, tal como consta na minuta do edital e do contrato,
considerando não apenas o caráter contínuo dos serviços a
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serem contratados, como também o que prescreve o art. 62, §
3º, I, da Lei nº 8.666/93, parece viável juridicamente, sendo
certo que, por ocasião da renovação, deverão ser atendidos os
requisitos pertinentes, entre esses, a verificação da
vantajosidade.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 Segue lista de verificação referente ao Anexo I da

Portaria Presidência Nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU,
que regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
ANEXO I
LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO

ELETRÔNICO – Aplicável a bens e serviços, exceto os
referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia.

LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos
e documentos prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93
(esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05,
necessários à instrução da fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações?  Esclarecer 

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública que
demanda a futura contratação?

SIM 0504295

4
O Termo de Referência contém adequada
descrição dos bens e/ou serviços que
serão contratados?

SIM  

5
O Termo de Referência contém
justificativa para enquadramento do
objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM  

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do Pregão
Presencial em detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção de
marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de exibição de
amostras ao longo do processo de
licitação?

N/A  

9 O Termo de Referência contém
justificativa para o agrupamento de itens?  Esclarecer

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de atestados
de capacidade técnica?

N/A  

11

A exigência da capacitação técnico-
profissional limita-se às parcelas de maior
relevância técnica e de valor significativo
do objeto de licitação, sem exigência de
quantidades mínimas?

N/A  

12
O Termo de Referência prevê regras
claras para a apresentação de atestados
de capacidade técnica?

N/A  

13

As quantidades mínimas exigidas para
comprovação da capacitação técnico
operacional estão devidamente
justificadas em face da natureza e da
complexidade do objeto? Foram fixadas
em percentuais razoáveis e justificados?

N/A  

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade de
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14 apresentação de atestados independentes
para cada capacitação técnica a ser
comprovada?

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou visita
técnica?

N/A  

16
O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de tempo,
época e/ou de locais específicos para
atestados de capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de quantidade
inferior à demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de serviços
mediante alocação de postos de trabalho
(mão de obra residente)?

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral
Página 1 | 4
 

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise de
outras soluções de contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

NÃO  

20
O Termo de Referência contém justificativa
para as exigências de propriedade, posse e ou
localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-se de
especificações técnicas irrelevantes,
excessivas e ou desnecessárias, que possam
ser causa de aumento dos custos da futura
contratação?

NÃO  

22 O Termo de Referência contempla requisitos
de sustentabilidade? N/A  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela
autoridade competente? SIM 0504540

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0503316

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram
produzidos de acordo com a legislação de
regência e estão devidamente demonstrados e
justificados no processo administrativo?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM

0503314
0503269

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante, conforme o
caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o
item da contratação?

N/A  

29
Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista para
microempresas e empresas de pequeno porte
e Sociedade Cooperativa?

SIM 0504991

30

A minuta do edital contém previsão de direito
de preferência e de saneamento às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor
preço cotado?

N/A
Art. 3ª,
§4º, VIII,
LC
123/2006

31

A minuta do edital contém previsão de cota
reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada
a divisibilidade dos bens a serem adquiridos e
o limite máximo de 25%, relativamente ao
objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  
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32

A minuta do edital contém disciplina para a
hipótese de desenquadramento da situação de
entidade preferencial em razão do valor da
contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo estão
instruídos com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da
licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla anexos com
orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A 0504990

35

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma
de apresentação de lances, dos critérios de
julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral
Página 2 | 4

37
As exigências de habilitação jurídica contidas
na minuta do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM  

38
As exigências relativas à regularidade fiscal e
trabalhista contidas na minuta do edital estão
de acordo com a legislação?

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de
acordo com o valor a ser contratado? SIM  

40
A minuta do edital contempla a avaliação
quanto aos critérios de habilitação econômico-
financeira?

NÃO  

41 A minuta de edital contém critério objetivo
para avaliar a exequibilidade das propostas? NÃO  

42
A minuta de edital se abstém de definir de
forma genérica penalidades aplicáveis na fase
de julgamento da licitação?

SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente estabelece prazo razoável (não
exíguo) para início da prestação de serviços?

SIM  

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição dos prazos e
modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição das obrigações
atribuídas ao contratante e à fornecedora?

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém obrigação à fornecedora
de manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato?

SIM  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às fornecedoras
que incorrerem em inadimplemento?

SIM  

48

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém norma estabelecendo,
para a fornecedora obrigação de prestar
garantia de execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a despesa).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento provisório e o
definitivo?

N/A  

50
A minuta do contrato contém requisitos de
qualidade que viabilizem a vinculação da
remuneração com os resultados?

N/A  

A minuta do contrato/ata contém cláusula
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51 com previsão de reajuste e/ou repactuação de
preços?

SIM  

52
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de
preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.

N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi
verificada a possibilidade de a licitação ser
exclusiva para Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do
Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº
11.488/07

N/A
Art. 3ª,
§4º, VIII,
LC
123/2006

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto nº
8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
exclusividade?

SIM  

56

Consta dos autos a análise e aprovação da
minuta de edital e seus anexos pela assessoria
jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em
curso

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral
Página 3 | 4

57

Consta a autorização da autoridade competente
para a abertura da fase externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts.
8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17
do Decreto nº 5.450/05

 Próxima
fase

59

Consta a designação do pregoeiro e equipe de
apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02,
arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº
5.450/05

 Próxima
fase

60

Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço, houve
divulgação, mediante publicação no DOU, da
intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento
indicativo da existência de recursos
orçamentários para suportar a despesa?

SIM 0504146

62

Fora das hipóteses de registro de preços, os
autos do processo contêm documento com
estimativa do impacto orçamentário financeiro
da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do
ordenador da despesa (artigo 16, II, da Lei
Complementar nº 101/2000), conforme o caso?

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral
Página 4 | 4

 

 

6. DILIGÊNCIAS
Quanto aos itens verificados na tabela acima, vale

observar a necessidade de se juntar aos autos as informações
referentes aos itens 2 e 9.

 
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução.
 
Atenciosamente.

 
Cláudia Ramalho

no exercício da AJ-DG
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Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 22/02/2019, às 07:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2019.

À COSEG, à SAPEV,

Sr. Coordenador, Sr. Chefe,

Em atenção ao teor constante no Parecer 348 (evento 0505523), atendendo a
necessidade de realização de diligências para juntada de informações ao feito, remeto
os autos a esta Coordenadoria para que, por meio de sua unidade competente, sejam
apresentados os esclarecimentos constantes no tópico 6 do citado parecer, no tocante
aos itens 2 e 9 da tabela de verificação.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/02/2019, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0507004 e o código CRC 308AE1D4.

0000769-40.2019.6.02.8000 0507004v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos
integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I deste Termo de
Referência, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, e
considerando as diversas saídas a serviço deste Tribunal, bem como as viagens ao
interior do Estado, faz-se necessário contratar o serviço de seguro total para os
veículos, como forma de reduzir o risco de perda patrimonial.
2.2. Sugere-se a estratégia de contratação por meio de  reunião de itens em grupo
único com vistas a tornar a contratação mais atraente ao mercado, o que tende a
estimular a competitividade que, por conseguinte, propicia a obtenção de propostas
mais  vantajosas.  Além  disso,  a  celebração  de  avença  com  uma  só  contraparte
simplifica as atividades de gestão e fiscalização, colaborando para não agravar o déficit
de pessoal experimentado atualmente na seção.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características:
3.1.1. O contrato deverá contemplar a assistência 24 horas, em casos de panes ou
acidentes, quando for inviável transitar com o veículo, situação em que deverá ser
fornecido, gratuitamente, veículo do tipo guincho, sem limite de quilometragem;
3.1.2. O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor
não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
3.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
3.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo segurado, o valor
de cobertura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro;
3.1.5. O valor de cobertura para os casos de responsabilidade civil por danos morais
não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
3.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do contrato;
3.1.7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de
furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais;

1
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3.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a
seguradora se obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do
valor de mercado à época do sinistro, auferido mediante publicações da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), considerando-se a última publicação
anterior à ocorrência do sinistro.

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA deverá:
4.1.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta
de preços;
4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;
4.1.3. Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I, juntamente com o manual
ou documento equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do
seguro de automóveis para os veículos objeto desta contratação, em até 30 (trinta)
dias, a contar da assinatura do contrato;
4.1.4. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação;
4.1.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar
da solicitação, salvo ocorrência de força maior;
4.1.6. Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, os
consertos relativos a danos causados nos veículos segurados e de terceiros porventura
envolvidos, ocasião em que se obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o
prazo de entrega do veículo que deverá guardar proporcionalidade com a dimensão do
dano causado, ressalvado o caso excepcional devidamente justificado e aceito pela
CONTRATANTE;
4.1.7. Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá
ser efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente
para a CONTRATANTE e/ou para o terceiro porventura envolvido;
4.1.8. Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da
documentação necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização
referente ao valor contratado;
4.1.9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
4.1.10. Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os
serviços sejam regularmente prestados;
4.1.11. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência;
4.1.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;
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4.1.13. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendidos pelo TRE/AL;
4.1.14. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais
ligadas ao contrato;
4.1.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;
4.1.16. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Gestor;
5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário;
5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;
5.4. Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com
quaisquer dos veículos segurados, identificados no ANEXO I deste Termo de
Referência.

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor
designado para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;
6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura/Boleto
Bancário respectiva(o), devidamente atestada(o) pelo Gestor do Contrato;
7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;
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7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única,
respeitando-se o descrito no item 7.1.;
7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

8. DO REAJUSTE

8.1 Os preços dos serviços objeto deste Termo de Referência serão fixos e
irreajustáveis.

9. DA DOTAÇÃO

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados pelo orçamento destinado ao
exercício de 2019,  conforme  registrado  nos  autos  do  procedimento  administrativo
0008311-80.2017.6.02.8000, evento 0403537, elemento 3390.39.69.

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
10.1.1. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por
cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;
10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;
10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
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11. DA FRANQUIA

11.1. As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer
aos limites máximos de acordo com a tabela abaixo:

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA
MÁXIMA

01 Citroen Jumper M33M 23 S
Cor Branca

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2564 2011 R$ 2.600,00

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2544 2011 R$ 2.600,00

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2274 2011 R$ 2.600,00

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17
Cor Branca

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000
Cor Branca

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00

07 Van Ford / Transit furgão 2.2
Cor Branca

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex
Cor Preta

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel
Cor Preta

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00

13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$  4.200,00

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca

QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca

QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca

QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00

17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00

18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,
Gasolina, Cor Preto

QLD 3531 2015/2016 R$ 6.900,00

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00
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11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na apólice
do seguro;
11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são fixos
e irreajustáveis;
11.4. Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que
promover os consertos dos veículos;
11.5. A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda de
raio e/ou explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda total, de acordo com a
Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000;

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;
12.2. O valor global da contratação será o somatório dos preços (prêmios) unitários dos
itens ofertados, já incluído o custo da apólice, se houver;
12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas os itens que
compõem o valor global (somatório dos prêmios e custo da apólice) não interferindo
nos valores das franquias apresentados na Proposta de Preço;
12.4. As propostas que apresentarem valores de franquias superiores aos
apresentados no subitem 11.1 deverão ser desconsideradas;
12.5. Os veículos encontram-se securitizados atualmente pela SEGUROS SURA S/A,
inscrita no CNPJ sob nº33.065.699/0001-27, apólice nº874;
12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I;
12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais (chapa
branca);
12.8. As manutenções preventiva e corretiva da frota são realizadas em oficina
contratada para tal;
12.9. Não houve a ocorrência de sinistros ao longo da vigência da atual contratação;
12.10. Os itens 05 (caminhão  Iveco /  Daily 55C17),  06 (Caminhão Agrale / Modelo
10.000) e 17 (caminhão Ford/Cargo) destinam-se ao transporte de cargas leves (urnas
eletrônicas, aparelhos de ar-condicionado, mobiliários), os demais, destinam-se ao
transporte de servidores, mediante autorização pela chefia imediata. A utilização
predominante é na Região Metropolitana, podendo ser utilizados, eventualmente, para
deslocamentos ao interior do estado ou  raramente a outros estados da federação;
12.11. Os motoristas são, via de regra, servidores requisitados de outros órgãos e/ou
profissionais contratados (terceirizados) cujo treinamento é fornecido pela empresa
contratada, havendo condução ocasional por  servidores do quadro efetivo, exceto no
caso do item 12 (Fiat / Fiorino 1.4), que é regularmente conduzido por servidores do
quadro;
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12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite;
12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros tipos de
sistema anti-furto;
12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade;
12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;
12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá acionar o(s)
servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, garantido o contraditório e
a ampla defesa, nos termos da lei;
12.17. De acordo com Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, “é vedada
a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de seguros adquiridos pela
Administração  Pública,  ainda  que  inexista  vínculo  formal  direto  da  corretora  com o  órgão
contratante”.

13. DA VIGÊNCIA

13.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura,
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último;
13.2. O contrato poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses.

Maceió/AL, 19 de fevereiro de 2019.

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

7
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Item Veículo Placa Ano/Mod Chassi / RENAVAN Classe Bônus Contratada

01
Citroen/Jumper M33M 23 S

Cor Branca
NME-3489 2010/2011

935ZBXMMBB2065162/

259644463
X

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2564 2011
9BWAB05U6CT010762/

326544674
VII

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2544 2011
9BWAB05U1CP008331/

326543473
X

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2274 2011
9BWAB05U3CT009794/

326516573
X

05
Caminhão Iveco / Daily 55C17

Cor Branca
ORE 7431 2012/2013

93ZC53C01D8440227/

512592608
V

06
Caminhão Agrale / Modelo 10.000

Cor Branca
OHC 1923 2013/2013

9BYC79A2ADC000156/

00533203074
V

07
Van Ford / Transit furgão 2.2

Cor Branca
ORK 7700 2013/2013

WF0XXPTDFDTJ38328/

00535512081
V

08
GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex

Cor Preta
ORI 7195 2013/2013

9BGPB69M0DB340623/

00550283722
V

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 2013/2014
93XSNKB8TECD82601/

00599278854 V

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015

9BWAB45U6FT098448/

1038855770 III

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015
9BWAB45U3FP162454/

1038855966
III
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12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015
9BWAB45U6FP557292/

1038856423
III

13 Fiat / Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016
9BD26512MG9053272/

1073964202
X

14
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,

Diesel Cor Branca
QLD 0340 2015/2016

93XHYKB8TGCF16894/

1073933447
X

15
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,

Diesel Cor Branca
QLD 0350 2015/2016

93XHYKB8TGCF14886/

1073933960
X

16
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,

Diesel Cor Branca
QLD 1770 2015/2016

93XHYKB8TGCF16944/

1073982910
X

17 Ford Cargo 1319 QLB 3471 2015/2016
9BFXEB1BXGBS91185/

1076315710
X

18
Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,

Gasolina, Cor Preta
QLD 3531 2015/2016

93XSTCY4AGCF04607

1078298065
X

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019
93YMEN4XEKJ746432/

01178454875
Veículo novo

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019
8BCND5GVUKG512481/

01178018684
Veículo novo
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Conforme despacho GSAD 0507004, ajustou-se o

termo de referência, de modo a atender ao disposto no
Parecer 348, prestando-se os esclarecimentos necessários por
meio da inclusão do subitem 2.2 e complementação do
subitem 9.1.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 25/02/2019, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0507051 e o código CRC 55D093F7.

0000769-40.2019.6.02.8000 0507051v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2019.

À AJ-DG

Sra. Assessora,

Em atenção à solicitação de realização de diligências constante no Parecer 348 (evento
0505523), submeti o feito a apreciação do setor responsável pela elaboração da Minuta
de Termo de Referência, ocasião em que foram feitas as adequações necessárias.

Assim, foi colacionada nova minuta atualizada (evento 0507049).

Dessa forma, devolvo o presente feito para análise de V. Sa.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Secretário de
Administração Substituto, em 25/02/2019, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0507062 e o código CRC E016C8F9.

0000769-40.2019.6.02.8000 0507062v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração, 
 
Em virtude da nova versão do Termo de Referência

(0507049), convém ratificar sua aprovação, bem
como atualizar a minuta de edital anteriormente juntada aos
autos (0504990).

Outrossim, resta esclarecer, para efeito de
preenchimento do item 2 da tabela de verificação, ainda que
aparentemente óbvio, se a contratação pretendida integra o
planejamento de contratações.

Sendo assim, devolvo-lhe os presentes autos, para
aperfeiçoamento da instrução.

Respeitosamente,
 

Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG

 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 25/02/2019, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0507280 e o código CRC A50C9FEB.

0000769-40.2019.6.02.8000 0507280v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de fevereiro de 2019.
À SLC
Senhora Chefe,
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0507280, remeto os

autos para que sejam promovidas os ajustes necessparios na
minuta do edital.

Por oportuno, ratifico a nova versão do Termo de
Referência, veiculada no documento 0507049.  E quanto ao
planejamento, como se trata de item orbigatório, a demanda
consta dos serviços veiculados no PA 0010680-
13.2018.6.02.8000, que trata do planejamento das
contratações para o corrente exercício, ainda em tramitação.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/02/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0507352 e o código CRC 5AA61510.

0000769-40.2019.6.02.8000 0507352v1
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019 
Minuta 

 
PROCESSO Nº: 0000769-40.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL  
Data: xx de xxx de 2019 
Horário Abertura:  14 horas 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 

Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE 
ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de 
empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos integrantes da frota 
deste Tribunal, a ser executado de forma indireta, mediante o regime de empreitada 
por preço global, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração deste Tribunal. 

 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, 
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas posteriores alterações e 
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei 
Complementar nº 123/2006, a Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, 
a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 
do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, pela  Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas nº 15.787/2017, e no que couber, pela Lei nº 8.078/90 e demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa prestadora de 
serviços de seguro total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, constantes 
do ANEXO I-A, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, conforme 
especificações e condições previstas no edital e seus anexos. 

 
2 – DA VIGÊNCIA  
 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura 
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o tratamento 
dispensado à espécie pelo parágrafo terceiro, inciso I, do art. 62 da Lei nº 8.666/93. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a 
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.  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. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  
 

3.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.3.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.3.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.3.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.3.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.3.5.  Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ).  
 

3.4. Também não será admitida neste certame a participação de corretoras de 
seguro, haja vista o entendimento do TCU, externado nas decisões de números 
400/1995, 192/1998 e 938/2002, todas do plenário. 
 
4 – DA FRANQUIA 
 

4.1.  As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer aos 
limites máximos de acordo com a tabela abaixo: 

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA 
MÁXIMA 

01 Citroen Jumper M33M 23 S 

Cor Branca 

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00 
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02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2564 2011 R$ 2.600,00 
03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2544 2011 R$ 2.600,00 
04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2274 2011 R$ 2.600,00 
05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 

Cor Branca 

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00 

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Cor Branca 

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00 

07 Van Ford / Transit furgão 2.2 

Cor Branca 

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00 

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 

Cor Preta 

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel 

Cor Preta 

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00 

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00 
11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00 
12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00 
13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 4.200,00 
14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel 

Cor Branca 
QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00 

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel 
Cor Branca 

QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00 

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel 
Cor Branca 

QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00 

17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00 
18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, Gasolina, 

Cor Preto 
QLD 3531 2015/2016 R$ 6.900,00 

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00 
20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00 

4.2.  A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na 
apólice do seguro. 

4.3.  Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são 
fixos e irreajustáveis. 

4.4.  Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que 
promover os consertos dos veículos. 

4.5.  A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda 
de raio e/ou explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda total, de acordo com 
a Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
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5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório 
para fins de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 

acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros 
(Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas para 
a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então, 
automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas. 
 

6.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

 
6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.4.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 
a) prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura 
da sessão pública; 
 
b) discriminação do item ofertado, com a indicação de todos os seus elementos 
constitutivos, para que seja verificada a compatibilidade com as especificações do 
Anexo I e I-A; 
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c) os preços unitários (prêmios) dos veículos, expresso em moeda nacional, 
admitIndo-se apenas duas casas após a vírgula; 
d) o preço global da contratação, que será o somatório dos preços (prêmios) unitários 
dos veículos, já incluído o custo da apólice (se houver), expresso em moeda nacional, 
em algarismos e por extenso (prevalecendo esta forma em caso de discordância), 
levando-se em conta as especificações, valores e percentuais constantes do Anexo I. 
 

d.1) A fórmula do valor global da contratação é a seguinte: Valor global = soma do 
valor dos prêmios + valor da apólice (se houver) dos veículos. 
d.2) O prazo de entrega da apólice, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, 
contado da assinatura do contrato; 
 

e) a declaração expressa de que o preço ofertado compreende as despesas necessárias 
previstas no item 6.6. 
f) o valor da franquia do veículo securitizado. 
 

6.4.1. O preço do item (prêmio) deverá levar em consideração a bonificação já 
existente, elevando em mais um (01), a bonificação para o período de vigência da 
apólice. 
 
6.4.2. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.3. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 

 
6.4.3.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas 
que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de 
escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.4.  Não podem constar da proposta a ser inserida qualquer tipo de identificação da 
empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de 
identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada 
encaminhada nos termos do item 10.1. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 11.1 “b”, deverão ser enviadas, em 
campo próprio do sistema comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta 
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, 
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio 
das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6.  No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao objeto 
desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
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6.8.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
6.9.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.10.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, 
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente 
edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital 
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

 
7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL (somatório dos preços 
– prêmios, já incluído o custo da apólice, se houver). 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado 
e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação 
desta licitação. 

 
8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
 
9.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de 
menor preço global, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor global  estimado pela Administração de R$ 20.060,75 (vinte mil e 
sessenta reais e setenta e cinco centavos), que representa uma média das várias 
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, 
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação ao valor unitário de 
cada item, tendo como limite o valor unitário máximo constante no Anexo I-B.  
 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço global e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
  
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até à apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 
9.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com 
o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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10 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do 
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo 
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO III. 
 
11 - DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à qualificação jurídica e fiscal, situação de regularidade da licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF - Habilitação Parcial, 
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato 
on line do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de 
serviço. 
 

a.1) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirado, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos 
sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 
(dois) dias úteis para que o licitante os encaminhe, via protocolo, desde que a 
data de regularização não seja posterior ao dia da abertura da sessão. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de certidão 
negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do 
edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação 
da empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
 

11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, 
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da 
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria 
Geral da União, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br). 
 
11.3. Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em 
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
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horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 

 
11.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
 

11.4.  A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do 
Decreto nº 8.538/2015. 
 

11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
11.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
 
11.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. e 
11.4.3. 
 
11.4.5.          A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei Nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5.  As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 11.1, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 
 
11.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
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12.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 

peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 
12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site 
www.comprasnet.gov.br. 
 
13 - DOS RECURSOS 
 
13.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
13.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do 
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, 
desde logo intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, 
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua 
decisão à autoridade competente. 
 
13.4. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 
14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
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14.3. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 
 
15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. No caso de prorrogação da vigência, o reajuste do valor da contratação será 
anual, obtido da variação do índice oficial para o setor, ocorrida durante o período, sem 
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os 
valores praticados no mercado. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor, prazos de pagamento e de entrega em conformidade com este edital.  
 
16.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho 
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de 
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.  
 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 16.3 ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será 
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
17.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
17.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1.         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
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a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), 
em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso 
de inexecução parcial das obrigações assumidas; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
 
18.2.       Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) 
dias do início do cumprimento das obrigações contratuais 
 
18.3.        A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
18.4.         As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
18.5. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se a 
assinar o termo de contrato, deixar de entregar a documentação exigida no edital, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à 
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada 
no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das sanções previstas no 
contrato (Anexo II) e demais cominações legais. 
 
18.6  A recusa da licitante vencedora em assinar o contrato no prazo assinalado 
será considerada como inexecução total da obrigação assumida, ensejando a aplicação 
das sanções previstas neste edital e seus anexos e em Lei. 
 
19 - DO PAGAMENTO 
 
19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura/Boleto 
Bancário respectiva (o), devidamente atestada(o) pelo gestor do contrato. 
 
19.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
19.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única, 
respeitando-se o descrito no item 19.1. 
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19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 

19.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de 2012, para 
que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o subitem 
acima. 

 
19.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
20 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou 
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As obrigações do contratante estão dispostas na Cláusula Nona da minuta do 
Contrato (Anexo II). 
 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
22.1. As obrigações da contratada estão dispostas na Cláusula Oitava da minuta do 
Contrato (Anexo II). 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, 
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.  
 
23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
23.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
23.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado pelo edital. 
 
23.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol, 
Maceió – AL, CEP: 57051-090. 
 
23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em 
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Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
 ANEXO I - Termo de Referência; 
 ANEXO I-A – Relação dos Veículos Segurados; 

ANEXO I- B – Tabela com os Valores Unitários Máximos; 
 ANEXO II - Minuta de contrato; 
 ANEXO III - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.  
 
23.15.  Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió, xx de xxxx de 2019. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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Anexo I 
 

Pregão nº xx/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os 
veículos integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I deste 
Termo de Referência, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) 
meses. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, 
e considerando as diversas saídas a serviço deste Tribunal, bem como as 
viagens ao interior do Estado, faz-se necessário contratar o serviço de 
seguro total para os veículos, como forma de reduzir o risco de perda 
patrimonial.  

2.2. Sugere-se a estratégia de contratação por meio de reunião de itens em 
grupo único com vistas a tornar a contratação mais atraente ao mercado, o 
que tende a estimular a competitividade que, por conseguinte, propicia a 
obtenção de propostas mais vantajosas. Além disso, a celebração de avença 
com uma só contraparte simplifica as atividades de gestão e fiscalização, 
colaborando para não agravar o déficit de pessoal experimentado 
atualmente na seção. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características: 

3.1.1. O contrato deverá contemplar a assistência 24 horas, em casos de 
panes ou acidentes, quando for inviável transitar com o veículo, situação em 
que deverá ser fornecido, gratuitamente, veículo do tipo guincho, sem limite 
de quilometragem; 

3.1.2. O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será 
de valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
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3.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor 
não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

3.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo 
segurado, o valor de cobertura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) por passageiro; 

3.1.5. O valor de cobertura para os casos de responsabilidade civil por danos 
morais não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

3.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 
(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato; 

3.1.7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os 
casos de furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos 
materiais e corporais; 

3.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a 
seguradora se obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 
100% do valor de mercado à época do sinistro, auferido mediante 
publicações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 
considerando-se a última publicação anterior à ocorrência do sinistro. 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. A CONTRATADA deverá: 

4.1.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste 
Termo de Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os 
termos da proposta de preços; 

4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional; 

4.1.3. Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I, juntamente com 
o manual ou documento equivalente, contendo informações relativas ao 
funcionamento do seguro de automóveis para os veículos objeto desta 
contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato; 

4.1.4. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação; 

4.1.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as 
falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência de força maior; 

4.1.6. Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, 
os consertos relativos a danos causados nos veículos segurados e de 
terceiros porventura envolvidos, ocasião em que se obrigará a comunicar 
formalmente à CONTRATANTE o prazo de entrega do veículo que deverá 
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guardar proporcionalidade com a dimensão do dano causado, ressalvado o 
caso excepcional devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE; 

4.1.7. Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o 
serviço poderá ser efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, 
caso seja mais conveniente para a CONTRATANTE e/ou para o terceiro 
porventura envolvido; 

4.1.8. Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação 
da documentação necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a 
indenização referente ao valor contratado; 

4.1.9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

4.1.10. Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que 
os serviços sejam regularmente prestados; 

4.1.11. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos 
serviços objeto deste Termo de Referência; 

4.1.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços 
prestados; 

4.1.13. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

4.1.14. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e 
fiscais ligadas ao contrato; 

4.1.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 

4.1.16. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
que será designado como Gestor; 

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a 
partir do recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário; 

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 
manifestada na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas pertinentes; 
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5.4. Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro 
com quaisquer dos veículos segurados, identificados no ANEXO I deste 
Termo de Referência. 

 

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Secretaria de 
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de 
medidas necessárias e/ou convenientes. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura/Boleto Bancário respectiva(o), devidamente atestada(o) pelo 
Gestor do Contrato; 

7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas; 

7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única, 
respeitando-se o descrito no item 7.1.; 

7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária; 

 

8. DO REAJUSTE 

 

8.1 Conforme item 15 do edital. 
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9. DA DOTAÇÃO 

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados pelo orçamento 
destinado ao exercício de 2019, conforme registrado nos autos do 
procedimento administrativo 0008311-80.2017.6.02.8000, evento 0403537, 
elemento 3390.39.69. 

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 

10.1.1. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento 
do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor 
atualizado do contrato; 

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do 
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial 
das obrigações assumidas; 

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o 
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações 
contratuais; 

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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11. DA FRANQUIA 

 

11.1. As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer aos 
limites máximos de acordo com a tabela abaixo: 

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA 
MÁXIMA 

01 Citroen Jumper M33M 23 S 

Cor Branca 

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00 

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

NMG 2564 2011 R$ 2.600,00 

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

NMG 2544 2011 R$ 2.600,00 

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

NMG 2274 2011 R$ 2.600,00 

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 

Cor Branca 

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00 

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Cor Branca 

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00 

07 Van Ford / Transit furgão 2.2 

Cor Branca 

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00 

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 

Cor Preta 

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, 
Diesel 

Cor Preta 

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00 

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00 

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00 

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00 
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Branca 

13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 4.200,00 

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00 

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00 

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00 

17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00 

18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, 
Gasolina, Cor Preto 

QLD 3531 2015/2016 R$ 6.900,00 

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00 

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00 

11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente 
na apólice do seguro; 

11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, 
são fixos e irreajustáveis; 

11.4. Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à 
concessionária / oficina que promover os consertos dos veículos; 

11.5. A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, 
queda de raio e/ou explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda 
total, de acordo com a Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000; 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de 
forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global; 

12.2. O valor global da contratação será o somatório dos preços (prêmios) 
unitários dos itens ofertados, já incluído o custo da apólice, se houver; 
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12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas os 
itens que compõem o valor global (somatório dos prêmios e custo da 
apólice) não interferindo nos valores das franquias apresentados na Proposta 
de Preço; 

12.4. As propostas que apresentarem valores de franquias superiores aos 
apresentados no subitem 11.1 deverão ser desconsideradas; 

12.5. Os veículos encontram-se securitizados atualmente pela SEGUROS 
SURA S/A, inscrita no CNPJ sob nº33.065.699/0001-27, apólice nº874; 

12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I; 

12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais 
(chapa branca); 

12.8. As manutenções preventiva e corretiva da frota são realizadas em 
oficina contratada para tal; 

12.9. Não houve a ocorrência de sinistros ao longo da vigência da atual 
contratação; 

12.10. Os itens 05 (caminhão Iveco / Daily 55C17), 06 (Caminhão Agrale / 
Modelo 10.000) e 17 (caminhão Ford/Cargo) destinam-se ao transporte de 
cargas leves (urnas eletrônicas, aparelhos de ar-condicionado, mobiliários), 
os demais, destinam-se ao transporte de servidores, mediante autorização 
pela chefia imediata. A utilização predominante é na Região Metropolitana, 
podendo ser utilizados, eventualmente, para deslocamentos ao interior do 
estado ou raramente a outros estados da federação; 

12.11. Os motoristas são, via de regra, servidores requisitados de outros 
órgãos e/ou profissionais contratados (terceirizados) cujo treinamento é 
fornecido pela empresa contratada, havendo condução ocasional por 
servidores do quadro efetivo, exceto no caso do item 12 (Fiat / Fiorino 1.4), 
que é regularmente conduzido por servidores do quadro; 

12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite; 

12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros 
tipos de sistema anti-furto; 

12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade; 

12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons 
motoristas; 
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12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá 
acionar o(s) servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, 
garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei; 

12.17. De acordo com Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, 
“é vedada a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de 
seguros adquiridos pela Administração Pública, ainda que inexista vínculo formal 
direto da corretora com o órgão contratante”. 

 

13. DA VIGÊNCIA 

 

13.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data de sua 
assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-
se excluir o primeiro e incluir o último; 

13.2. O contrato poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses. 

 

Maceió/AL, 19 de fevereiro de 2019. 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO I-A - RELAÇÃO DOS VEÍCULOS SEGURADOS 

 

Item Veículo Placa Ano/Mod Chassi / RENAVAN Classe Bônus Contratada 

01 

Citroen/Jumper M33M 23 S 

Cor Branca 

NME-3489 2010/2011 

935ZBXMMBB2065162/ 

259644463 

X 

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2564 2011 

9BWAB05U6CT010762/ 

326544674 

VII 

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2544 2011 

9BWAB05U1CP008331/ 

326543473 

X 

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2274 2011 

9BWAB05U3CT009794/ 

326516573 

X 

05 

Caminhão Iveco / Daily 55C17 

Cor Branca 

ORE 7431 2012/2013 

93ZC53C01D8440227/ 

512592608 

V 

06 

Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Cor Branca 

OHC 1923 2013/2013 

9BYC79A2ADC000156/ 

00533203074 

V 

07 

Van Ford / Transit furgão 2.2 

Cor Branca 

ORK 7700 2013/2013 

WF0XXPTDFDTJ38328/ 

00535512081 

V 

08 

GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 

Cor Preta 

ORI 7195 2013/2013 

9BGPB69M0DB340623/ 

00550283722 

V 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 2013/2014 93XSNKB8TECD82601/  
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00599278854 
V 

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 

9BWAB45U6FT098448/ 

1038855770 

 

III 

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 

9BWAB45U3FP162454/ 

1038855966 

III 

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 

9BWAB45U6FP557292/ 

1038856423 

III 

13 Fiat / Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 

9BD26512MG9053272/ 

1073964202 

X 

14 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 0340 2015/2016 

93XHYKB8TGCF16894/ 

1073933447 

X 

15 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 0350 2015/2016 

93XHYKB8TGCF14886/ 

1073933960 

X 

16 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 1770 2015/2016 

93XHYKB8TGCF16944/ 

1073982910 

X 

17 Ford Cargo 1319  QLB 3471 2015/2016 

9BFXEB1BXGBS91185/ 

1076315710 

X 

18 

Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, 

Gasolina, Cor Preta 

QLD 3531 2015/2016 

93XSTCY4AGCF04607 

1078298065 

X 

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 93YMEN4XEKJ746432/ Veículo novo 
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01178454875 

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 

8BCND5GVUKG512481/ 

01178018684 

Veículo novo 
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ANEXO I- B – Tabela com os Valores Unitários Máximos 

ITEM VEÍCULO PLACA ANO/MODELO 2. CHASSI/RENAVAN 
Classe 
bônus atual 

VALOR DA 
FRANQUIA 
MÁXIMA R$ 

VALOR 
ESTIMADO R$ 

01 Citroen/Jumper M33M 23 S NME-3489 2010/2011 
935ZBXMMBB2065162/ 
259644463 

X R$ 4.800,00 R$ 464,57 

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6  NMG-2564 2011 
9BWAB05U6CT010762/ 
326544674 

VII R$ 2.600,00 R$ 311,57 

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6  NMG-2544 2011 
9BWAB05U1CP008331/ 
326543473 

X R$ 2.600,00 R$ 258,57 

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6  NMG-2274 2011 
9BWAB05U3CT009794/ 
326516573 

X R$ 2.600,00 R$ 258,57 

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17  ORE-7431 2012/2013 
93ZC53C01D8440227/ 
512592608 

V R$ 4.300,00 R$ 1.931,56 

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000  OHC-1923 2013 
9BYC79A2ADC000156/ 
00533203074 

V R$ 8.400,00 R$ 2.185,57 

07 Van Ford / Transit furgão 2.2 ORK-7700 2013 
WF0XXPTDFDTJ38328/ 
00535512081 

V R$ 5.900,00 R$ 715,57 

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex ORI-7195 2013 
9BGPB69M0DB340623/ 
00550283722 

V R$ 3.100,00 R$ 365,57 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 2013/2014 
93XSNKB8TECD82601/ 
00599278854 

V R$ 7.700,00 R$ 563,57 

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-2972 2014/2015 
9BWAB45U6FT098448/ 
1038855770 

III R$ 2.600,00 R$ 451,57 

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-2982 2014/2015 
9BWAB45U3FP162454/ 
1038855966 

III R$ 2.600,00 R$ 451,57 

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-2992 2014/2015 9BWAB45U6FP557292/ III R$ 2.600,00 R$ 451,57 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0508113)         SEI 0000769-40.2019.6.02.8000 / pg. 237



   29 

                                                             
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

1038856423 

13 Fiat / Fiorino 1.4 Flex QLD-0960 2015/2016 
9BD26512MG9053272/ 
1073964202 

X R$ 4.200,00 R$ 324,57 

14 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,  
Diesel 

QLD-0340 2015/2016 
93XHYKB8TGCF16894/ 
1073933447 

X R$ 9.000,00 R$ 1.054,57 

15 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel 

QLD-0350 2015/2016 
93XHYKB8TGCF14886/ 
1073933960 

X R$ 9.900,00 R$ 1.054,57 

16 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel 

QLD-1770 2015/2016 
93XHYKB8TGCF16944/ 
1073982910 

X R$ 9.000,00 R$ 1.054,57 

17 Ford Cargo 1319 QLB-3471 2015/2016 
9BFXEB1BXGBS91185/ 
1076315710 

X R$ 3.900,00 R$ 1.574,57 

18 
Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, 
Gasolina 

QLD-3531 2015/2016 
93XSTCY4AGCF04607 
1078298065 

X R$ 6.900,00 R$ 1.164,57 

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF-0022 201//2019 
93YMEN4XEKJ746432/ 
01178454875 

Veículo 
Novo 

R$ 11.000,00 R$ 3.182,25 

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD-2332 2018/2019 
8BCND5GVUKG512481/ 
01178018684 

Veículo 
Novo 

R$ 6.800,00 R$ 2.241,25 

 
TOTAL ESTIMADO 

   

 

 

 
 

 
R$ 20.060,75 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019 
 

Contrato nº XX/2019 
Processo nº 0000769-40.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS INTEGRANTES DA 
FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, CELEBRADO COM A EMPRESA 
_________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado 
seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa 
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por 
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador 
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua 
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
seguro total de veículos integrantes da frota do TRE/AL, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 5.450/2005 e no Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2019, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 
e 8.666/93, do Decreto nº 59.417, de 26/10/66, Decreto-Lei nº 73, de 21/11/66; Decreto 
nº 60.459, de 13/03/67 (art. 100), Decreto nº 93.871, de 23/12/86, e Regulamentações 
da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, ficando os contratantes 
inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito 
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito 
privado. Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 

15/02/2017, sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

O presente contrato tem como objeto a prestação doS serviços de seguro total 
para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, ENUMERADOS NA Cláusula Quarta 
deste Contrato, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, tudo  
conforme Edital do Pregão nº xx/2019  e seus anexos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade 

com os mandamentos e especificações do Edital do Pregão nº xx/2019 do TRE/AL, 
especialmente do seu ANEXO I, e com os termos da proposta de preços da Contratada, 
os quais integram este instrumento independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 
 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 
Contratada, o valor total de R$ XX (XXXX), para 12 (doze) meses de contratação, 
decomposto conforme tabela a seguir: 
 
 

ITEM VEÍCULO PLACA 
ANO/ 
MODELO 

3. CHASSI/RE
NAVAN 

Classe 
bônus 
atual 

VALOR DA 
FRANQUIA 
MÁXIMA R$ 

VALOR R$ 

01 
Citroen/Jumper 
M33M 23 S 

NME-3489 
2010/20
11 

935ZBXMMBB2
065162/ 
259644463 

X 
  

02 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6  

NMG-2564 2011 
9BWAB05U6CT
010762/ 
326544674 

VII 
  

03 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6  

NMG-2544 2011 
9BWAB05U1CP
008331/ 
326543473 

X 
  

04 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6  

NMG-2274 2011 
9BWAB05U3CT
009794/ 
326516573 

X 
  

05 
Caminhão 
Iveco / Daily 
55C17  

ORE-7431 
2012/20
13 

93ZC53C01D84
40227/ 
512592608 

V 
  

06 
Caminhão 
Agrale / 
Modelo 10.000  

OHC-1923 2013 
9BYC79A2ADC
000156/ 
00533203074 

V 
  

07 
Van Ford / 
Transit furgão 
2.2 

ORK-7700 2013 
WF0XXPTDFD
TJ38328/ 
00535512081 

V 
  

08 
GM / Cruze LT 
1.8, 16 V, Flex 

ORI-7195 2013 
9BGPB69M0DB
340623/ 
00550283722 

V 
  

09 
Mitsubishi / L 
200 Triton 3.2 
Diesel 

ORI 3539 
2013/20
14 

93XSNKB8TEC
D82601/ 
00599278854 

V 
  

10 VW/Gol 4P ORE-2972 2014/20 9BWAB45U6FT III 
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Totalflex 1.6 15 098448/ 
1038855770 

11 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6 

ORE-2982 
2014/20
15 

9BWAB45U3FP
162454/ 
1038855966 

III 
  

12 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6 

ORE-2992 
2014/20
15 

9BWAB45U6FP
557292/ 
1038856423 

III 
  

13 
Fiat / Fiorino 
1.4 Flex 

QLD-0960 
2015/20
16 

9BD26512MG9
053272/ 
1073964202 

X 
  

14 

Mitsubishi / L 
200 Triton 
HPE 3.2,  
Diesel 

QLD-0340 
2015/20
16 

93XHYKB8TGC
F16894/ 
1073933447 

X 
  

15 

Mitsubishi / L 
200 Triton 
HPE 3.2, 
Diesel 

QLD-0350 
2015/20
16 

93XHYKB8TGC
F14886/ 
1073933960 

X 
  

16 

Mitsubishi / L 
200 Triton 
HPE 3.2, 
Diesel 

QLD-1770 
2015/20
16 

93XHYKB8TGC
F16944/ 
1073982910 

X 
  

17 
Ford Cargo 
1319 

QLB-3471 
2015/20
16 

9BFXEB1BXGB
S91185/ 
1076315710 

X 
  

18 

Mitsubishi / 
Lancer 2.0 
CVT, 
Gasolina 

QLD-3531 
2015/20
16 

93XSTCY4AGC
F04607 
1078298065 

X 
  

19 
Renault 
Master MBUS 
L3H2 

QLF-0022 
201//201
9 

93YMEN4XEKJ
746432/ 
01178454875 

Veículo 
Novo   

20 
Citroen C4 
Lounge Shine 
Aut. 

QLD-2332 
2018/20
19 

8BCND5GVUK
G512481/ 
01178018684 

Veículo 
Novo   

 
TOTAL 

   

 

 

 
  

 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 

 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta-corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura/Boleto Bancário respectiva(o), devidamente atestada(o) pelo Gestor do 
Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento descrito nesta cláusula deverá ser efetuado em 
parcela única, respeitando-se o descrito no caput desta cláusula. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Se a Contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota 
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV 
da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de 
2012, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o 
parágrafo acima. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
  
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
  A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias 
e/ou convenientes.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissadas pela Nota de Emprenho nº xxx, de xx de xxx de 2019, no valor de R$ 
xxx. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Anexo I (Termo 
de Referência), com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 

b) Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional; 

c) Entregar a apólice do veículo, juntamente com o manual ou documento equivalente, 
contendo informações relativas ao funcionamento do seguro do automóvel, para o 
veículo objeto desta contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
contrato; 

d) Manter durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas 
na licitação; 

e) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar 
da solicitação, salvo ocorrência de força maior; 

f) Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, os consertos 
relativos a danos causados no veículo segurado e de terceiros porventura envolvidos, 
ocasião em que se obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o prazo de 
entrega do veículo que deverá guardar proporcionalidade com a dimensão do dano 
causado, ressalvado o caso excepcional devidamente justificado e aceito pela 
CONTRATANTE; 

g) Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá ser 
efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente para a 
CONTRATANTE e/ou para o terceiro porventura envolvido; 

h) Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da 
documentação necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização 
referente ao valor contratado; 

i) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

j) Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os serviços 
sejam regularmente prestados; 
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k) Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto deste 
contrato; 

l) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

m) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos 
pelo TRE/AL; 

n) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas ao 
contrato; 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 

p) Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato; 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

d) Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com o veículo 
segurado, identificado no ANEXO I do Edital. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
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 O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contado da data 
da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo parágrafo terceiro, inciso I, do art. 62 da Lei nº 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O reajuste do valor da contratação será anual, obtido da 
variação do índice oficial para o setor ocorrida durante o período, sem prejuízo de, 
observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 
praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  
 A Contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a Contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à Contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 
a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), 
em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso 
de inexecução parcial das obrigações assumidas; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial 
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 

 
PARÁGRAFO QUINTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º 
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% 
(meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à Contratada. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
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 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 
 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do 
Pregão Eletrônico n° xx/2019 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, 
evento SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DOS ANEXOS 
 
 Os termos do ANEXO I do Edital do certame licitatório passarão a compor o 
Anexo deste Contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo: 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

  Pelo TRE/AL   
  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
                                           Presidente do TRE/AL  
 
 
  Pela Empresa         
               Representante da empresa 
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ANEXO III 
Pregão Eletrônico nº xx/2019  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  
 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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DESPACHO

Maceió, 26 de fevereiro de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta alterada para incorporar a

nova versão do Termo de Referência, ajustado nos itens 2.2 e
9.1 do TR.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 26/02/2019, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508114 e o código CRC 9E31ACC2.

0000769-40.2019.6.02.8000 0508114v1
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PROCESSO : 0000769-40.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 380 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhora Diretora-Geral substituta,
 
Trata-se de pretensão  de contratação de novo

seguro de frota para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
objeto de análise anterior por parte desta Assessoria Jurídica
quando da elaboração do Parecer 347 (0505523). 

Naquela ocasião, apontamos a necessidade de se
juntar aos autos as informações referentes aos itens 2 e 9 da
tabela de verificação, quais sejam: esclarecer se contratação
pretendida integrava o planejamento de contratações e
justificar o agrupamento dos itens em um único lote. 

Por força daquela recomendação, o Termo de
Referência foi atualizado (0507049) e devidamente ratificado
pela autoridade competente (0507352), o que resultou a
elaboração de uma também nova minuta de edital, juntada aos
autos no evento SEI 0508113.

Quanto à previsão no planejamento das
contratações, o Senhor Secretário de Administração informou
(0507352) que:

"como se trata de item orbigatório, a
demanda consta dos serviços veiculados
no PA 0010680-13.2018.6.02.8000, que
trata do planejamento das contratações
para o corrente exercício, ainda em
tramitação."

Isso posto, em complementação ao Parecer 347
(0505523), uma vez satisfeitas as diligências ali
recomendadas, esta AJ-DG aprova, nos termos do parágrafo
único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, e em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital de pregão
eletrônico (0508113),  do tipo menor preço global (lote único),
objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços
de seguro total para os veículos integrantes da frota deste
Tribunal, a ser executado de forma indireta, mediante o
regime de empreitada por preço global,

 
À consideração superior.

 
Cláudia Ramalho

no exercício da AJ-DG
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 27/02/2019, às 09:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508251 e o código CRC A29AF753.

0000769-40.2019.6.02.8000 0508251v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 27 de fevereiro de 2019.

Senhor Presidente,

 

Cuida-se de procedimento tendente à contratação de novo seguro de frota para o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, mediante Pregão Eletrônico, do tipo menor preço
global (lote único).

 

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a minuta de certame conforme
Parecer nº 380 (0508251), frente a sua regularidade jurídica.

 

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a aquisição/contratação em
comento.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 27/02/2019, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508333 e o código CRC E78F5A00.

0000769-40.2019.6.02.8000 0508333v1
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PROCESSO : 0000769-40.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Aprovação. Minuta. Edital. Pregão. Contratação. Empresa. Serviço de seguro veicular total. Frota.

 

Decisão nº 624 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
Conclusos os presentes autos, constato a existência de minuta

de edital de pregão eletrônico, do tipo menor preço global (lote único), visando
à aquisição dos serviços de seguro total para a frota deste Tribunal, a ser
executada na forma indireta, mediante o regime de empreitada por preço
global.

 
Apreciando a instrução do feito, constato extensa documentação

que foi, por meio do Parecer 348 da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
(0505523), objeto de diligência para esclarecimento sobre a previsão da
aquisição dos serviços no planejamento de contratações institucional e para a
apresentação de justificativa para o agrupamento de itens.

 
Houve ajuste do Termo de Referência (0507051). Por

consequência, operou-se atualização da minuta do edital (0508113). Em novo
parecer, a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral ratificou as alterações
realizadas, apontando a regularidade do processo e sua viabilidade para
ensejar a contratação necessária.

 
Isso posto, APROVO a minuta e, com isso, determino o imediato

retorno do feito à Secretaria de Administração para que providencie a
evolução do procedimento.

 

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 27/02/2019, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508533 e o código CRC 6ABFC9D4.

0000769-40.2019.6.02.8000 0508533v2
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 
 
PROCESSO Nº: 0000769-40.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL  
Data: 18 de março de 2019 
Horário Abertura:  14 horas 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 

Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE 
ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de 
empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos integrantes da frota 
deste Tribunal, a ser executado de forma indireta, mediante o regime de empreitada 
por preço global, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração deste Tribunal. 

 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, 
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas posteriores alterações e 
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei 
Complementar nº 123/2006, a Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, 
a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 
do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, pela  Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas nº 15.787/2017, e no que couber, pela Lei nº 8.078/90 e demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa prestadora de 
serviços de seguro total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, constantes 
do ANEXO I-A, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, conforme 
especificações e condições previstas no edital e seus anexos. 

 
2 – DA VIGÊNCIA  
 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura 
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o tratamento 
dispensado à espécie pelo parágrafo terceiro, inciso I, do art. 62 da Lei nº 8.666/93. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
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de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a 
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.  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. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  
 

3.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.3.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.3.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
3.3.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.3.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.3.5.  Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 229/2016-CNJ).  
 

3.4. Também não será admitida neste certame a participação de corretoras de 
seguro, haja vista o entendimento do TCU, externado nas decisões de números 
400/1995, 192/1998 e 938/2002, todas do plenário. 
 
4 – DA FRANQUIA 
 

4.1.  As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer aos 
limites máximos de acordo com a tabela abaixo: 

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA 
MÁXIMA 

01 Citroen Jumper M33M 23 S 

Cor Branca 

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00 

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2564 2011 R$ 2.600,00 
03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2544 2011 R$ 2.600,00 
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04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2274 2011 R$ 2.600,00 
05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 

Cor Branca 

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00 

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Cor Branca 

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00 

07 Van Ford / Transit furgão 2.2 

Cor Branca 

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00 

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 

Cor Preta 

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel 

Cor Preta 

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00 

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00 
11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00 
12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00 
13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 4.200,00 
14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel 

Cor Branca 
QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00 

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel 
Cor Branca 

QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00 

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel 
Cor Branca 

QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00 

17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00 
18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, Gasolina, 

Cor Preto 
QLD 3531 2015/2016 R$ 6.900,00 

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00 
20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00 

4.2.  A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na 
apólice do seguro. 

4.3.  Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são 
fixos e irreajustáveis. 

4.4.  Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que 
promover os consertos dos veículos. 

4.5.  A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda 
de raio e/ou explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda total, de acordo com 
a Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
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5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório 
para fins de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 

acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros 
(Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas para 
a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então, 
automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas. 
 

6.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

 
6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.4.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 
a) prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura 
da sessão pública; 
 
b) discriminação do item ofertado, com a indicação de todos os seus elementos 
constitutivos, para que seja verificada a compatibilidade com as especificações do 
Anexo I e I-A; 
c) os preços unitários (prêmios) dos veículos, expresso em moeda nacional, 
admitIndo-se apenas duas casas após a vírgula; 
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d) o preço global da contratação, que será o somatório dos preços (prêmios) unitários 
dos veículos, já incluído o custo da apólice (se houver), expresso em moeda nacional, 
em algarismos e por extenso (prevalecendo esta forma em caso de discordância), 
levando-se em conta as especificações, valores e percentuais constantes do Anexo I. 
 

d.1) A fórmula do valor global da contratação é a seguinte: Valor global = soma do 
valor dos prêmios + valor da apólice (se houver) dos veículos. 
d.2) O prazo de entrega da apólice, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, 
contado da assinatura do contrato; 
 

e) a declaração expressa de que o preço ofertado compreende as despesas necessárias 
previstas no item 6.6. 
f) o valor da franquia do veículo securitizado. 
 

6.4.1. O preço do item (prêmio) deverá levar em consideração a bonificação já 
existente, elevando em mais um (01), a bonificação para o período de vigência da 
apólice. 
 
6.4.2. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.3. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o 
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 

 
6.4.3.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas 
que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de 
escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.4.  Não podem constar da proposta a ser inserida qualquer tipo de identificação da 
empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de 
identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada 
encaminhada nos termos do item 10.1. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 11.1 “b”, deverão ser enviadas, em 
campo próprio do sistema comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta 
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, 
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio 
das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6.  No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao objeto 
desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.8.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
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6.9.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.10.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, 
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente 
edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital 
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

 
7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL (somatório dos preços 
– prêmios, já incluído o custo da apólice, se houver). 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado 
e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação 
desta licitação. 

 
8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
 
9.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de 
menor preço global, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor global  estimado pela Administração de R$ 20.060,75 (vinte mil e 
sessenta reais e setenta e cinco centavos), que representa uma média das várias 
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, 
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação ao valor unitário de 
cada item, tendo como limite o valor unitário máximo constante no Anexo I-B.  
 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço global e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
  
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até à apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 
 
9.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com 
o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
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10.1.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do 
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo 
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO III. 
 
11 - DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 
a) Quanto à qualificação jurídica e fiscal, situação de regularidade da licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF - Habilitação Parcial, 
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato 
on line do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de 
serviço. 
 

a.1) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirado, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos 
sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 
(dois) dias úteis para que o licitante os encaminhe, via protocolo, desde que a 
data de regularização não seja posterior ao dia da abertura da sessão. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de certidão 
negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do 
edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação 
da empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
 

11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, 
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da 
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria 
Geral da União, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br). 
 
11.3. Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em 
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
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horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 

 
11.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
 

11.4.  A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do 
Decreto nº 8.538/2015. 
 

11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
11.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
 
11.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. e 
11.4.3. 
 
11.4.5.          A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei Nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5.  As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 11.1, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 
 
11.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
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12.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 

peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 
12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site 
www.comprasnet.gov.br. 
 
13 - DOS RECURSOS 
 
13.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
13.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do 
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, 
desde logo intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, 
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua 
decisão à autoridade competente. 
 
13.4. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 
14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
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14.3. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 
 
15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. No caso de prorrogação da vigência, o reajuste do valor da contratação será 
anual, obtido da variação do índice oficial para o setor, ocorrida durante o período, sem 
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os 
valores praticados no mercado. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor, prazos de pagamento e de entrega em conformidade com este edital.  
 
16.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho 
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de 
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.  
 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 16.3 ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será 
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
17.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
17.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1.         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
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a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), 
em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso 
de inexecução parcial das obrigações assumidas; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
 
18.2.       Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) 
dias do início do cumprimento das obrigações contratuais 
 
18.3.        A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
18.4.         As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
18.5. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se a 
assinar o termo de contrato, deixar de entregar a documentação exigida no edital, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à 
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada 
no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das sanções previstas no 
contrato (Anexo II) e demais cominações legais. 
 
18.6  A recusa da licitante vencedora em assinar o contrato no prazo assinalado 
será considerada como inexecução total da obrigação assumida, ensejando a aplicação 
das sanções previstas neste edital e seus anexos e em Lei. 
 
19 - DO PAGAMENTO 
 
19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura/Boleto 
Bancário respectiva (o), devidamente atestada(o) pelo gestor do contrato. 
 
19.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
19.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única, 
respeitando-se o descrito no item 19.1. 
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19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 

19.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de 2012, para 
que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o subitem 
acima. 

 
19.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
20 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou 
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As obrigações do contratante estão dispostas na Cláusula Nona da minuta do 
Contrato (Anexo II). 
 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
22.1. As obrigações da contratada estão dispostas na Cláusula Oitava da minuta do 
Contrato (Anexo II). 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, 
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.  
 
23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
23.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
23.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado pelo edital. 
 
23.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol, 
Maceió – AL, CEP: 57051-090. 
 
23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em 
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Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
 ANEXO I - Termo de Referência; 
 ANEXO I-A – Relação dos Veículos Segurados; 

ANEXO I- B – Tabela com os Valores Unitários Máximos; 
 ANEXO II - Minuta de contrato; 
 ANEXO III - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.  
 
23.15.  Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió, 27 de fevereiro de 2019. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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Anexo I 
 

Pregão nº 05/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os 
veículos integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I deste 
Termo de Referência, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) 
meses. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, 
e considerando as diversas saídas a serviço deste Tribunal, bem como as 
viagens ao interior do Estado, faz-se necessário contratar o serviço de 
seguro total para os veículos, como forma de reduzir o risco de perda 
patrimonial.  

2.2. Sugere-se a estratégia de contratação por meio de reunião de itens em 
grupo único com vistas a tornar a contratação mais atraente ao mercado, o 
que tende a estimular a competitividade que, por conseguinte, propicia a 
obtenção de propostas mais vantajosas. Além disso, a celebração de avença 
com uma só contraparte simplifica as atividades de gestão e fiscalização, 
colaborando para não agravar o déficit de pessoal experimentado 
atualmente na seção. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características: 

3.1.1. O contrato deverá contemplar a assistência 24 horas, em casos de 
panes ou acidentes, quando for inviável transitar com o veículo, situação em 
que deverá ser fornecido, gratuitamente, veículo do tipo guincho, sem limite 
de quilometragem; 

3.1.2. O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será 
de valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
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3.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor 
não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

3.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo 
segurado, o valor de cobertura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) por passageiro; 

3.1.5. O valor de cobertura para os casos de responsabilidade civil por danos 
morais não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

3.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 
(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato; 

3.1.7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os 
casos de furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos 
materiais e corporais; 

3.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a 
seguradora se obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 
100% do valor de mercado à época do sinistro, auferido mediante 
publicações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 
considerando-se a última publicação anterior à ocorrência do sinistro. 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. A CONTRATADA deverá: 

4.1.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste 
Termo de Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os 
termos da proposta de preços; 

4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional; 

4.1.3. Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I, juntamente com 
o manual ou documento equivalente, contendo informações relativas ao 
funcionamento do seguro de automóveis para os veículos objeto desta 
contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato; 

4.1.4. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação; 

4.1.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as 
falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência de força maior; 

4.1.6. Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, 
os consertos relativos a danos causados nos veículos segurados e de 
terceiros porventura envolvidos, ocasião em que se obrigará a comunicar 
formalmente à CONTRATANTE o prazo de entrega do veículo que deverá 
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guardar proporcionalidade com a dimensão do dano causado, ressalvado o 
caso excepcional devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE; 

4.1.7. Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o 
serviço poderá ser efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, 
caso seja mais conveniente para a CONTRATANTE e/ou para o terceiro 
porventura envolvido; 

4.1.8. Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação 
da documentação necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a 
indenização referente ao valor contratado; 

4.1.9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

4.1.10. Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que 
os serviços sejam regularmente prestados; 

4.1.11. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos 
serviços objeto deste Termo de Referência; 

4.1.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços 
prestados; 

4.1.13. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

4.1.14. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e 
fiscais ligadas ao contrato; 

4.1.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 

4.1.16. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
que será designado como Gestor; 

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a 
partir do recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário; 

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 
manifestada na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas pertinentes; 
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5.4. Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro 
com quaisquer dos veículos segurados, identificados no ANEXO I deste 
Termo de Referência. 

 

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Secretaria de 
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de 
medidas necessárias e/ou convenientes. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura/Boleto Bancário respectiva(o), devidamente atestada(o) pelo 
Gestor do Contrato; 

7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas; 

7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única, 
respeitando-se o descrito no item 7.1.; 

7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária; 

 

8. DO REAJUSTE 

 

8.1 Conforme item 15 do edital. 
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9. DA DOTAÇÃO 

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados pelo orçamento 
destinado ao exercício de 2019, conforme registrado nos autos do 
procedimento administrativo 0008311-80.2017.6.02.8000, evento 0403537, 
elemento 3390.39.69. 

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 

10.1.1. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento 
do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor 
atualizado do contrato; 

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do 
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial 
das obrigações assumidas; 

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o 
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações 
contratuais; 

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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11. DA FRANQUIA 

 

11.1. As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer aos 
limites máximos de acordo com a tabela abaixo: 

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA 
MÁXIMA 

01 Citroen Jumper M33M 23 S 

Cor Branca 

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00 

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

NMG 2564 2011 R$ 2.600,00 

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

NMG 2544 2011 R$ 2.600,00 

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

NMG 2274 2011 R$ 2.600,00 

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 

Cor Branca 

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00 

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Cor Branca 

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00 

07 Van Ford / Transit furgão 2.2 

Cor Branca 

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00 

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 

Cor Preta 

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, 
Diesel 

Cor Preta 

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00 

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00 

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor 
Branca 

ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00 

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00 
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Branca 

13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 4.200,00 

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00 

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00 

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00 

17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00 

18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, 
Gasolina, Cor Preto 

QLD 3531 2015/2016 R$ 6.900,00 

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00 

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00 

11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente 
na apólice do seguro; 

11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, 
são fixos e irreajustáveis; 

11.4. Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à 
concessionária / oficina que promover os consertos dos veículos; 

11.5. A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, 
queda de raio e/ou explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda 
total, de acordo com a Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000; 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de 
forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global; 

12.2. O valor global da contratação será o somatório dos preços (prêmios) 
unitários dos itens ofertados, já incluído o custo da apólice, se houver; 
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12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas os 
itens que compõem o valor global (somatório dos prêmios e custo da 
apólice) não interferindo nos valores das franquias apresentados na Proposta 
de Preço; 

12.4. As propostas que apresentarem valores de franquias superiores aos 
apresentados no subitem 11.1 deverão ser desconsideradas; 

12.5. Os veículos encontram-se securitizados atualmente pela SEGUROS 
SURA S/A, inscrita no CNPJ sob nº33.065.699/0001-27, apólice nº874; 

12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I; 

12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais 
(chapa branca); 

12.8. As manutenções preventiva e corretiva da frota são realizadas em 
oficina contratada para tal; 

12.9. Não houve a ocorrência de sinistros ao longo da vigência da atual 
contratação; 

12.10. Os itens 05 (caminhão Iveco / Daily 55C17), 06 (Caminhão Agrale / 
Modelo 10.000) e 17 (caminhão Ford/Cargo) destinam-se ao transporte de 
cargas leves (urnas eletrônicas, aparelhos de ar-condicionado, mobiliários), 
os demais, destinam-se ao transporte de servidores, mediante autorização 
pela chefia imediata. A utilização predominante é na Região Metropolitana, 
podendo ser utilizados, eventualmente, para deslocamentos ao interior do 
estado ou raramente a outros estados da federação; 

12.11. Os motoristas são, via de regra, servidores requisitados de outros 
órgãos e/ou profissionais contratados (terceirizados) cujo treinamento é 
fornecido pela empresa contratada, havendo condução ocasional por 
servidores do quadro efetivo, exceto no caso do item 12 (Fiat / Fiorino 1.4), 
que é regularmente conduzido por servidores do quadro; 

12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite; 

12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros 
tipos de sistema anti-furto; 

12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade; 

12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons 
motoristas; 
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12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá 
acionar o(s) servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, 
garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei; 

12.17. De acordo com Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, 
“é vedada a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de 
seguros adquiridos pela Administração Pública, ainda que inexista vínculo formal 
direto da corretora com o órgão contratante”. 

 

13. DA VIGÊNCIA 

 

13.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data de sua 
assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-
se excluir o primeiro e incluir o último; 

13.2. O contrato poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses. 

 

Maceió/AL, 19 de fevereiro de 2019. 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO I-A - RELAÇÃO DOS VEÍCULOS SEGURADOS 

 

Item Veículo Placa Ano/Mod Chassi / RENAVAN Classe Bônus Contratada 

01 

Citroen/Jumper M33M 23 S 

Cor Branca 

NME-3489 2010/2011 

935ZBXMMBB2065162/ 

259644463 

X 

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2564 2011 

9BWAB05U6CT010762/ 

326544674 

VII 

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2544 2011 

9BWAB05U1CP008331/ 

326543473 

X 

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2274 2011 

9BWAB05U3CT009794/ 

326516573 

X 

05 

Caminhão Iveco / Daily 55C17 

Cor Branca 

ORE 7431 2012/2013 

93ZC53C01D8440227/ 

512592608 

V 

06 

Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Cor Branca 

OHC 1923 2013/2013 

9BYC79A2ADC000156/ 

00533203074 

V 

07 

Van Ford / Transit furgão 2.2 

Cor Branca 

ORK 7700 2013/2013 

WF0XXPTDFDTJ38328/ 

00535512081 

V 

08 

GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 

Cor Preta 

ORI 7195 2013/2013 

9BGPB69M0DB340623/ 

00550283722 

V 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 2013/2014 93XSNKB8TECD82601/  
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00599278854 
V 

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 

9BWAB45U6FT098448/ 

1038855770 

 

III 

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 

9BWAB45U3FP162454/ 

1038855966 

III 

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 

9BWAB45U6FP557292/ 

1038856423 

III 

13 Fiat / Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 

9BD26512MG9053272/ 

1073964202 

X 

14 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 0340 2015/2016 

93XHYKB8TGCF16894/ 

1073933447 

X 

15 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 0350 2015/2016 

93XHYKB8TGCF14886/ 

1073933960 

X 

16 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel Cor Branca 

QLD 1770 2015/2016 

93XHYKB8TGCF16944/ 

1073982910 

X 

17 Ford Cargo 1319  QLB 3471 2015/2016 

9BFXEB1BXGBS91185/ 

1076315710 

X 

18 

Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, 

Gasolina, Cor Preta 

QLD 3531 2015/2016 

93XSTCY4AGCF04607 

1078298065 

X 

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 93YMEN4XEKJ746432/ Veículo novo 
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01178454875 

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 

8BCND5GVUKG512481/ 

01178018684 

Veículo novo 
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ANEXO I- B – Tabela com os Valores Unitários Máximos 

ITEM VEÍCULO PLACA ANO/MODELO 2. CHASSI/RENAVAN 
Classe 
bônus atual 

VALOR DA 
FRANQUIA 
MÁXIMA R$ 

VALOR 
ESTIMADO R$ 

01 Citroen/Jumper M33M 23 S NME-3489 2010/2011 
935ZBXMMBB2065162/ 
259644463 

X R$ 4.800,00 R$ 464,57 

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6  NMG-2564 2011 
9BWAB05U6CT010762/ 
326544674 

VII R$ 2.600,00 R$ 311,57 

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6  NMG-2544 2011 
9BWAB05U1CP008331/ 
326543473 

X R$ 2.600,00 R$ 258,57 

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6  NMG-2274 2011 
9BWAB05U3CT009794/ 
326516573 

X R$ 2.600,00 R$ 258,57 

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17  ORE-7431 2012/2013 
93ZC53C01D8440227/ 
512592608 

V R$ 4.300,00 R$ 1.931,56 

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000  OHC-1923 2013 
9BYC79A2ADC000156/ 
00533203074 

V R$ 8.400,00 R$ 2.185,57 

07 Van Ford / Transit furgão 2.2 ORK-7700 2013 
WF0XXPTDFDTJ38328/ 
00535512081 

V R$ 5.900,00 R$ 715,57 

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex ORI-7195 2013 
9BGPB69M0DB340623/ 
00550283722 

V R$ 3.100,00 R$ 365,57 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 2013/2014 
93XSNKB8TECD82601/ 
00599278854 

V R$ 7.700,00 R$ 563,57 

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-2972 2014/2015 
9BWAB45U6FT098448/ 
1038855770 

III R$ 2.600,00 R$ 451,57 

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-2982 2014/2015 
9BWAB45U3FP162454/ 
1038855966 

III R$ 2.600,00 R$ 451,57 

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-2992 2014/2015 9BWAB45U6FP557292/ III R$ 2.600,00 R$ 451,57 
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1038856423 

13 Fiat / Fiorino 1.4 Flex QLD-0960 2015/2016 
9BD26512MG9053272/ 
1073964202 

X R$ 4.200,00 R$ 324,57 

14 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,  
Diesel 

QLD-0340 2015/2016 
93XHYKB8TGCF16894/ 
1073933447 

X R$ 9.000,00 R$ 1.054,57 

15 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel 

QLD-0350 2015/2016 
93XHYKB8TGCF14886/ 
1073933960 

X R$ 9.900,00 R$ 1.054,57 

16 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 
Diesel 

QLD-1770 2015/2016 
93XHYKB8TGCF16944/ 
1073982910 

X R$ 9.000,00 R$ 1.054,57 

17 Ford Cargo 1319 QLB-3471 2015/2016 
9BFXEB1BXGBS91185/ 
1076315710 

X R$ 3.900,00 R$ 1.574,57 

18 
Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, 
Gasolina 

QLD-3531 2015/2016 
93XSTCY4AGCF04607 
1078298065 

X R$ 6.900,00 R$ 1.164,57 

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF-0022 201//2019 
93YMEN4XEKJ746432/ 
01178454875 

Veículo 
Novo 

R$ 11.000,00 R$ 3.182,25 

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD-2332 2018/2019 
8BCND5GVUKG512481/ 
01178018684 

Veículo 
Novo 

R$ 6.800,00 R$ 2.241,25 

 
TOTAL ESTIMADO 

   

 

 

 
 

 
R$ 20.060,75 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 
 

Contrato nº XX/2019 
Processo nº 0000769-40.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS INTEGRANTES DA 
FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, CELEBRADO COM A EMPRESA 
_________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado 
seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa 
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por 
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador 
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua 
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
seguro total de veículos integrantes da frota do TRE/AL, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 5.450/2005 e no Edital do Pregão Eletrônico n° 05/2019, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 
e 8.666/93, do Decreto nº 59.417, de 26/10/66, Decreto-Lei nº 73, de 21/11/66; Decreto 
nº 60.459, de 13/03/67 (art. 100), Decreto nº 93.871, de 23/12/86, e Regulamentações 
da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, ficando os contratantes 
inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito 
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito 
privado. Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 

15/02/2017, sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

O presente contrato tem como objeto a prestação doS serviços de seguro total 
para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, ENUMERADOS NA Cláusula Quarta 
deste Contrato, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, tudo  
conforme Edital do Pregão nº 05/2019  e seus anexos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade 

com os mandamentos e especificações do Edital do Pregão nº 05/2019 do TRE/AL, 
especialmente do seu ANEXO I, e com os termos da proposta de preços da Contratada, 
os quais integram este instrumento independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 
 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 
Contratada, o valor total de R$ XX (XXXX), para 12 (doze) meses de contratação, 
decomposto conforme tabela a seguir: 
 
 

ITEM VEÍCULO PLACA 
ANO/ 
MODELO 

3. CHASSI/RE
NAVAN 

Classe 
bônus 
atual 

VALOR DA 
FRANQUIA 
MÁXIMA R$ 

VALOR R$ 

01 
Citroen/Jumper 
M33M 23 S 

NME-3489 
2010/20
11 

935ZBXMMBB2
065162/ 
259644463 

X 
  

02 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6  

NMG-2564 2011 
9BWAB05U6CT
010762/ 
326544674 

VII 
  

03 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6  

NMG-2544 2011 
9BWAB05U1CP
008331/ 
326543473 

X 
  

04 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6  

NMG-2274 2011 
9BWAB05U3CT
009794/ 
326516573 

X 
  

05 
Caminhão 
Iveco / Daily 
55C17  

ORE-7431 
2012/20
13 

93ZC53C01D84
40227/ 
512592608 

V 
  

06 
Caminhão 
Agrale / 
Modelo 10.000  

OHC-1923 2013 
9BYC79A2ADC
000156/ 
00533203074 

V 
  

07 
Van Ford / 
Transit furgão 
2.2 

ORK-7700 2013 
WF0XXPTDFD
TJ38328/ 
00535512081 

V 
  

08 
GM / Cruze LT 
1.8, 16 V, Flex 

ORI-7195 2013 
9BGPB69M0DB
340623/ 
00550283722 

V 
  

09 
Mitsubishi / L 
200 Triton 3.2 
Diesel 

ORI 3539 
2013/20
14 

93XSNKB8TEC
D82601/ 
00599278854 

V 
  

10 VW/Gol 4P ORE-2972 2014/20 9BWAB45U6FT III 
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Totalflex 1.6 15 098448/ 
1038855770 

11 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6 

ORE-2982 
2014/20
15 

9BWAB45U3FP
162454/ 
1038855966 

III 
  

12 
VW/Gol 4P 
Totalflex 1.6 

ORE-2992 
2014/20
15 

9BWAB45U6FP
557292/ 
1038856423 

III 
  

13 
Fiat / Fiorino 
1.4 Flex 

QLD-0960 
2015/20
16 

9BD26512MG9
053272/ 
1073964202 

X 
  

14 

Mitsubishi / L 
200 Triton 
HPE 3.2,  
Diesel 

QLD-0340 
2015/20
16 

93XHYKB8TGC
F16894/ 
1073933447 

X 
  

15 

Mitsubishi / L 
200 Triton 
HPE 3.2, 
Diesel 

QLD-0350 
2015/20
16 

93XHYKB8TGC
F14886/ 
1073933960 

X 
  

16 

Mitsubishi / L 
200 Triton 
HPE 3.2, 
Diesel 

QLD-1770 
2015/20
16 

93XHYKB8TGC
F16944/ 
1073982910 

X 
  

17 
Ford Cargo 
1319 

QLB-3471 
2015/20
16 

9BFXEB1BXGB
S91185/ 
1076315710 

X 
  

18 

Mitsubishi / 
Lancer 2.0 
CVT, 
Gasolina 

QLD-3531 
2015/20
16 

93XSTCY4AGC
F04607 
1078298065 

X 
  

19 
Renault 
Master MBUS 
L3H2 

QLF-0022 
201//201
9 

93YMEN4XEKJ
746432/ 
01178454875 

Veículo 
Novo   

20 
Citroen C4 
Lounge Shine 
Aut. 

QLD-2332 
2018/20
19 

8BCND5GVUK
G512481/ 
01178018684 

Veículo 
Novo   

 
TOTAL 

   

 

 

 
  

 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 

 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta-corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura/Boleto Bancário respectiva(o), devidamente atestada(o) pelo Gestor do 
Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento descrito nesta cláusula deverá ser efetuado em 
parcela única, respeitando-se o descrito no caput desta cláusula. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Se a Contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota 
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV 
da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de 
2012, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o 
parágrafo acima. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
  
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
  A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias 
e/ou convenientes.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissadas pela Nota de Emprenho nº xxx, de xx de xxx de 2019, no valor de R$ 
xxx. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Anexo I (Termo 
de Referência), com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 

b) Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional; 

c) Entregar a apólice do veículo, juntamente com o manual ou documento equivalente, 
contendo informações relativas ao funcionamento do seguro do automóvel, para o 
veículo objeto desta contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
contrato; 

d) Manter durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas 
na licitação; 

e) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar 
da solicitação, salvo ocorrência de força maior; 

f) Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, os consertos 
relativos a danos causados no veículo segurado e de terceiros porventura envolvidos, 
ocasião em que se obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o prazo de 
entrega do veículo que deverá guardar proporcionalidade com a dimensão do dano 
causado, ressalvado o caso excepcional devidamente justificado e aceito pela 
CONTRATANTE; 

g) Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá ser 
efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente para a 
CONTRATANTE e/ou para o terceiro porventura envolvido; 

h) Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da 
documentação necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização 
referente ao valor contratado; 

i) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

j) Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os serviços 
sejam regularmente prestados; 
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k) Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto deste 
contrato; 

l) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

m) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos 
pelo TRE/AL; 

n) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas ao 
contrato; 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 

p) Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato; 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

d) Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com o veículo 
segurado, identificado no ANEXO I do Edital. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 

Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2019 (0508599)         SEI 0000769-40.2019.6.02.8000 / pg. 288



  
 36 

                                                             
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

 O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contado da data 
da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo parágrafo terceiro, inciso I, do art. 62 da Lei nº 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O reajuste do valor da contratação será anual, obtido da 
variação do índice oficial para o setor ocorrida durante o período, sem prejuízo de, 
observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 
praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  
 A Contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a Contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à Contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 
a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), 
em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso 
de inexecução parcial das obrigações assumidas; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial 
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 

 
PARÁGRAFO QUINTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º 
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% 
(meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à Contratada. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
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 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 
 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do 
Pregão Eletrônico n° 05/2019 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, 
evento SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DOS ANEXOS 
 
 Os termos do ANEXO I do Edital do certame licitatório passarão a compor o 
Anexo deste Contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo: 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

  Pelo TRE/AL   
  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
                                           Presidente do TRE/AL  
 
 
  Pela Empresa         
               Representante da empresa 
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ANEXO III 
Pregão Eletrônico nº 05/2019  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  
 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 2 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019

 

PROCESSO Nº: 0000769-40.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

Data: 18 de março de 2019

Horário Abertura:  14 horas

HORÁRIO DE BRASÍLIA

Local: www.comprasnet.gov.br

 

            O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
(LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a
contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos
integrantes da frota deste Tribunal, a ser executado de forma indireta, mediante o
regime de empreitada por preço global, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal.

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei
Complementar nº 123/2006, a Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral,
a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1
do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, pela  Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas nº 15.787/2017, e no que couber, pela Lei nº 8.078/90 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.

 

1- DO OBJETO

 

1.1.         O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa prestadora
de serviços de seguro total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal,
constantes do ANEXO I-A, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses,
conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

 

2 – DA VIGÊNCIA

 

2.1.        O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura
contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União.

 

2.2.           O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o tratamento
dispensado à espécie pelo parágrafo terceiro, inciso I, do art. 62 da Lei nº 8.666/93.
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3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.           Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

3.2.           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.

 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

 

3.3.           Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

 

3.3.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;

 

3.3.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;

 

3.3.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

 

3.3.4. Estrangeiras que não funcionem no País;

 

3.3.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ).

 

3.4.          Também não será admitida neste certame a participação de corretoras de
seguro, haja vista o entendimento do TCU, externado nas decisões de números
400/1995, 192/1998 e 938/2002, todas do plenário.

 

4 – DA FRANQUIA

 

4.1.            As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer aos
limites máximos de acordo com a tabela abaixo:

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA
MÁXIMA

01
Citroen Jumper M33M 23 S

Cor Branca
NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00
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02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2564 2011 R$ 2.600,00

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2544 2011 R$ 2.600,00

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2274 2011 R$ 2.600,00

05
Caminhão Iveco / Daily 55C17

Cor Branca
ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00

06
Caminhão Agrale / Modelo 10.000

Cor Branca
OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00

07
Van Ford / Transit furgão 2.2

Cor Branca
ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00

08
GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex

Cor Preta
ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00

09
Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel

Cor Preta
ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00

13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 4.200,00

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00

17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00

18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,
Gasolina, Cor Preto QLD 3531 2015/2016 R$ 6.900,00

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00

4.2.            A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na
apólice do seguro.

4.3.            Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço,
são fixos e irreajustáveis.

4.4.            Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que
promover os consertos dos veículos.
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4.5.            A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda
de raio e/ou explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda total, de acordo com
a Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000.

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

5.1.        Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

 

5.2.        O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório
para fins de habilitação.

 

5.3.        O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.

 

5.4.        O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº
5.450/05).

 

5.5.        O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros
(Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).

 

6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

 

6.1.        Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas para
a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então,
automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas.

 

6.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).

 

6.2.           O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art.
13º, do Decreto nº 5.450/05).

 

6.3.           Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).

 

6.4.        Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:

 

a. prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura
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da sessão pública;

 

b. discriminação do item ofertado, com a indicação de todos os seus elementos
constitutivos, para que seja verificada a compatibilidade com as especificações do
Anexo I e I-A;

c. os preços unitários (prêmios) dos veículos, expresso em moeda nacional,
admitIndo-se apenas duas casas após a vírgula;

d) o preço global da contratação, que será o somatório dos preços (prêmios) unitários
dos veículos, já incluído o custo da apólice (se houver), expresso em moeda nacional,
em algarismos e por extenso (prevalecendo esta forma em caso de discordância),
levando-se em conta as especificações, valores e percentuais constantes do Anexo I.

 

d.1) A fórmula do valor global da contratação é a seguinte: Valor global = soma do
valor dos prêmios + valor da apólice (se houver) dos veículos.

d.2) O prazo de entrega da apólice, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias,
contado da assinatura do contrato;

 

e) a declaração expressa de que o preço ofertado compreende as despesas
necessárias previstas no item 6.6.

f) o valor da franquia do veículo securitizado.

 

6.4.1. O preço do item (prêmio) deverá levar em consideração a bonificação já
existente, elevando em mais um (01), a bonificação para o período de vigência da
apólice.

 

6.4.2. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.

 

6.4.3. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.

 

6.4.3.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.

 

6.4.4.  Não podem constar da proposta a ser inserida qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente
constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 10.1.

 

6.5.            As declarações referidas no subitem 11.1 “b”, deverão ser enviadas, em
campo próprio do sistema comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração
ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).

 

6.6.         No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.

 

6.7.        Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao
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objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de
Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.

 

6.8.          Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição
ou encargo.

 

6.9.        Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos
de tais procedimentos.

 

6.10.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.

 

7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

 

7.1.        O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital,
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente
edital.

 

7.2.          As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.

 

7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.

 

7.3.        O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

 

8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

 

8.1.        Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL (somatório dos
preços – prêmios, já incluído o custo da apólice, se houver).

 

8.2.           Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

 

8.3.           O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
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8.4.          Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.

 

8.5.        Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

 

8.6.          No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.

 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.

 

8.7.          A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.

 

8.8.        Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.

 

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

 

9.1.        O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de
menor preço global, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

 

9.2.        Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor global  estimado pela Administração de R$ 20.060,75 (vinte mil e
sessenta reais e setenta e cinco centavos), que representa uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

 

9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação ao valor unitário de
cada item, tendo como limite o valor unitário máximo constante no Anexo I-B.

 

9.3.        Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço global e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

 

9.4.        Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado
de julgamento das Propostas de Preços.

 

9.5.        Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até à apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao edital.
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9.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.

 

10 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

 

10.1.         A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema,
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO III.

 

11 - DA HABILITAÇÃO

 

11.1.      A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

 

a. Quanto à qualificação jurídica e fiscal, situação de regularidade da licitante perante
o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF - Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de
extrato on line do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar de
prestação de serviço.

 

a.1) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirado, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis
para que o licitante os encaminhe, via protocolo, desde que a data de regularização não
seja posterior ao dia da abertura da sessão.

 

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de certidão
negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

 

c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do
edital:

 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;

c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.

 

11.2.      No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos
da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).

 

11.3. Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
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em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.

 

11.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

 

11.4.       A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.

 

11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado prazo de cinco
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

 

11.4.2.        Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para regularização
fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.

 

11.4.3.          A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

 

11.4.4.          A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. e 11.4.3.

 

11.4.5.                    A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 87 da Lei Nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
ou revogar a licitação.

 

11.5.       As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea
a.1 do item 11.1, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

 

11.6.      Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

 

11.7.      Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.

 

11.8.      Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

 

12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

 

12.1.       Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
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12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).

 

12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.

 

12.2.      Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados
à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos
avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.

 

13 - DOS RECURSOS

 

13.1.      Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

 

13.2.      O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.

 

13.3.      Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes,
desde logo intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo,
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua
decisão à autoridade competente.

 

13.4.      O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.

 

13.5.      A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

 

 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

 

14.1.      A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.

 

14.2.      A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor
pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

 

14.3.      Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos
do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
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15 – DO REAJUSTE DO PREÇO

 

15.1.       No caso de prorrogação da vigência, o reajuste do valor da contratação
será anual, obtido da variação do índice oficial para o setor, ocorrida durante o período,
sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por
critério os valores praticados no mercado.

 

16 – DA CONTRATAÇÃO

 

16.1.      As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as
especificações do objeto, valor, prazos de pagamento e de entrega em conformidade
com este edital.

 

16.2.        A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de
Empenho respectiva, devendo confirmar o seu recebimento.

 

16.3.      Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

 

16.4.      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 16.3 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação,
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

 

17.1.       A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

 

17.2.         As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

 

 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

18.1.        O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento),
em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
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c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no
caso de inexecução parcial das obrigações assumidas;

 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

 

18.2.       Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais

 

18.3.        A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa.

 

18.4.        As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

18.5.         A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se a
assinar o termo de contrato, deixar de entregar a documentação exigida no edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada
no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das sanções previstas no
contrato (Anexo II) e demais cominações legais.

 

18.6          A recusa da licitante vencedora em assinar o contrato no prazo assinalado
será considerada como inexecução total da obrigação assumida, ensejando a aplicação
das sanções previstas neste edital e seus anexos e em Lei.

 

19 - DO PAGAMENTO

 

19.1.      O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura/Boleto
Bancário respectiva (o), devidamente atestada(o) pelo gestor do contrato.

 

19.2.      Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.

 

19.3.        O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única,
respeitando-se o descrito no item 19.1.

 

19.4.      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

19.5.        O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária
vigente.

 

19.6.       Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da
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Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de janeiro de
2012, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o
subitem acima.

 

19.7.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

20 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA

 

20.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

20.2.         As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

21.1.      As obrigações do contratante estão dispostas na Cláusula Nona da minuta
do Contrato (Anexo II).

 

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

22.1.        As obrigações da contratada estão dispostas na Cláusula Oitava da minuta
do Contrato (Anexo II).

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

23.1.      É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
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23.2.      As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

 

23.3.      As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

 

23.4.           Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

23.5.      Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

 

23.6.      No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

 

23.7.      As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.

 

23.8.      Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado pelo edital.

 

23.9.      O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.

 

23.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.

 

23.11.    A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

 

23.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.

 

23.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.14.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

              ANEXO I - Termo de Referência;

              ANEXO I-A – Relação dos Veículos Segurados;
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ANEXO I- B – Tabela com os Valores Unitários Máximos;

              ANEXO II - Minuta de contrato;

              ANEXO III - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

 

23.15.    Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió, 27 de fevereiro de 2019.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I
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Pregão nº 05/2019

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

 

1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos
integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I deste Termo de Referência,
com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses.

 

2. DA JUSTIFICATIVA

 

2.1. Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, e
considerando as diversas saídas a serviço deste Tribunal, bem como as viagens ao
interior do Estado, faz-se necessário contratar o serviço de seguro total para os
veículos, como forma de reduzir o risco de perda patrimonial.

2.2. Sugere-se a estratégia de contratação por meio de reunião de itens em grupo
único com vistas a tornar a contratação mais atraente ao mercado, o que tende a
estimular a competitividade que, por conseguinte, propicia a obtenção de propostas
mais vantajosas. Além disso, a celebração de avença com uma só contraparte simplifica
as atividades de gestão e fiscalização, colaborando para não agravar o déficit de
pessoal experimentado atualmente na seção.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

 

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características:

3.1.1. O contrato deverá contemplar a assistência 24 horas, em casos de panes ou
acidentes, quando for inviável transitar com o veículo, situação em que deverá ser
fornecido, gratuitamente, veículo do tipo guincho, sem limite de quilometragem;

3.1.2. O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor
não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

3.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior
a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

3.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo segurado, o valor
de cobertura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro;

3.1.5. O valor de cobertura para os casos de responsabilidade civil por danos morais
não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

3.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do contrato;

3.1.7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de
furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais;

3.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a
seguradora se obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do
valor de mercado à época do sinistro, auferido mediante publicações da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), considerando-se a última publicação anterior
à ocorrência do sinistro.

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

4.1. A CONTRATADA deverá:

4.1.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo
de Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da
proposta de preços;

Edital 2 (0509209)         SEI 0000769-40.2019.6.02.8000 / pg. 310



4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;

4.1.3. Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I, juntamente com o manual
ou documento equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do
seguro de automóveis para os veículos objeto desta contratação, em até 30 (trinta)
dias, a contar da assinatura do contrato;

4.1.4. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação;

4.1.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a
contar da solicitação, salvo ocorrência de força maior;

4.1.6. Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, os
consertos relativos a danos causados nos veículos segurados e de terceiros
porventura envolvidos, ocasião em que se obrigará a comunicar formalmente à
CONTRATANTE o prazo de entrega do veículo que deverá guardar proporcionalidade
com a dimensão do dano causado, ressalvado o caso excepcional devidamente
justificado e aceito pela CONTRATANTE;

4.1.7. Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá
ser efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente
para a CONTRATANTE e/ou para o terceiro porventura envolvido;

4.1.8. Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da
documentação necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização
referente ao valor contratado;

4.1.9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

4.1.10. Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os
serviços sejam regularmente prestados;

4.1.11. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência;

4.1.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;

4.1.13. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendidos pelo TRE/AL;

4.1.14. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais
ligadas ao contrato;

4.1.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;

4.1.16. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público.

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Gestor;

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário;

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;

5.4. Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com
quaisquer dos veículos segurados, identificados no ANEXO I deste Termo de
Referência.

 

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
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6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor
designado para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.

 

7. DO PAGAMENTO

 

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura/Boleto
Bancário respectiva(o), devidamente atestada(o) pelo Gestor do Contrato;

7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única,
respeitando-se o descrito no item 7.1.;

7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

 

8. DO REAJUSTE

 

8.1 Conforme item 15 do edital.

 

9. DA DOTAÇÃO

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados pelo orçamento destinado ao
exercício de 2019, conforme registrado nos autos do procedimento administrativo
0008311-80.2017.6.02.8000, evento 0403537, elemento 3390.39.69.

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

10.1.1. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por
cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a
ampla defesa;

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

 

11. DA FRANQUIA
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11.1. As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer aos limites
máximos de acordo com a tabela abaixo:

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA
MÁXIMA

01
Citroen Jumper M33M 23 S

Cor Branca
NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2564 2011 R$ 2.600,00

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2544 2011 R$ 2.600,00

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2274 2011 R$ 2.600,00

05
Caminhão Iveco / Daily 55C17

Cor Branca
ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00

06
Caminhão Agrale / Modelo 10.000

Cor Branca
OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00

07
Van Ford / Transit furgão 2.2

Cor Branca
ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00

08
GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex

Cor Preta
ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00

09
Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel

Cor Preta
ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00

13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 4.200,00

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00

17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00

18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,
Gasolina, Cor Preto QLD 3531 2015/2016 R$ 6.900,00

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00
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20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00

11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na apólice
do seguro;

11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são
fixos e irreajustáveis;

11.4. Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que
promover os consertos dos veículos;

11.5. A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda de
raio e/ou explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda total, de acordo com a
Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000;

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

12.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;

12.2. O valor global da contratação será o somatório dos preços (prêmios) unitários
dos itens ofertados, já incluído o custo da apólice, se houver;

12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas os itens que
compõem o valor global (somatório dos prêmios e custo da apólice) não interferindo
nos valores das franquias apresentados na Proposta de Preço;

12.4. As propostas que apresentarem valores de franquias superiores aos
apresentados no subitem 11.1 deverão ser desconsideradas;

12.5. Os veículos encontram-se securitizados atualmente pela SEGUROS SURA S/A,
inscrita no CNPJ sob nº33.065.699/0001-27, apólice nº874;

12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I;

12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais (chapa
branca);

12.8. As manutenções preventiva e corretiva da frota são realizadas em oficina
contratada para tal;

12.9. Não houve a ocorrência de sinistros ao longo da vigência da atual contratação;

12.10. Os itens 05 (caminhão Iveco / Daily 55C17), 06 (Caminhão Agrale / Modelo
10.000) e 17 (caminhão Ford/Cargo) destinam-se ao transporte de cargas leves (urnas
eletrônicas, aparelhos de ar-condicionado, mobiliários), os demais, destinam-se ao
transporte de servidores, mediante autorização pela chefia imediata. A utilização
predominante é na Região Metropolitana, podendo ser utilizados, eventualmente, para
deslocamentos ao interior do estado ou raramente a outros estados da federação;

12.11. Os motoristas são, via de regra, servidores requisitados de outros órgãos e/ou
profissionais contratados (terceirizados) cujo treinamento é fornecido pela empresa
contratada, havendo condução ocasional por servidores do quadro efetivo, exceto no
caso do item 12 (Fiat / Fiorino 1.4), que é regularmente conduzido por servidores do
quadro;

12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite;

12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros tipos de
sistema anti-furto;

12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade;

12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;

12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá acionar o(s)
servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, garantido o contraditório
e a ampla defesa, nos termos da lei;

12.17. De acordo com Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, “é vedada
a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de seguros adquiridos
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pela Administração Pública, ainda que inexista vínculo formal direto da corretora com o
órgão contratante”.

 

13. DA VIGÊNCIA

 

13.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura,
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último;

13.2. O contrato poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses.

 

Maceió/AL, 19 de fevereiro de 2019.

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

 

ANEXO I-A - RELAÇÃO DOS VEÍCULOS SEGURADOS

 

Item Veículo Placa Ano/Mod Chassi / RENAVAN Classe Bônus Contratada

01
Citroen/Jumper M33M 23 S

Cor Branca
NME-3489 2010/2011

935ZBXMMBB2065162/

259644463
X

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor
Branca NMG-2564 2011

9BWAB05U6CT010762/

326544674
VII

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor
Branca NMG-2544 2011

9BWAB05U1CP008331/

326543473
X

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor
Branca NMG-2274 2011

9BWAB05U3CT009794/

326516573
X

05
Caminhão Iveco / Daily 55C17

Cor Branca
ORE 7431 2012/2013

93ZC53C01D8440227/

512592608
V

06
Caminhão Agrale / Modelo
10.000

Cor Branca
OHC 1923 2013/2013

9BYC79A2ADC000156/

00533203074
V

07
Van Ford / Transit furgão 2.2

Cor Branca
ORK 7700 2013/2013

WF0XXPTDFDTJ38328/

00535512081
V

08
GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex

Cor Preta
ORI 7195 2013/2013

9BGPB69M0DB340623/

00550283722
V

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2
Diesel ORI 3539 2013/2014

93XSNKB8TECD82601/

00599278854

 

V

9BWAB45U6FT098448/
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10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor
Branca ORE 2972 2014/2015

9BWAB45U6FT098448/

1038855770
III

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor
Branca ORE 2982 2014/2015

9BWAB45U3FP162454/

1038855966
III

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor
Branca ORE 2992 2014/2015

9BWAB45U6FP557292/

1038856423
III

13 Fiat / Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016
9BD26512MG9053272/

1073964202
X

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE
3.2, Diesel Cor Branca QLD 0340 2015/2016

93XHYKB8TGCF16894/

1073933447
X

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE
3.2, Diesel Cor Branca QLD 0350 2015/2016

93XHYKB8TGCF14886/

1073933960
X

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE
3.2, Diesel Cor Branca QLD 1770 2015/2016

93XHYKB8TGCF16944/

1073982910
X

17 Ford Cargo 1319 QLB 3471 2015/2016
9BFXEB1BXGBS91185/

1076315710
X

18
Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,

Gasolina, Cor Preta
QLD 3531 2015/2016

93XSTCY4AGCF04607

1078298065
X

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019
93YMEN4XEKJ746432/

01178454875
Veículo novo

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019
8BCND5GVUKG512481/

01178018684
Veículo novo

 

 

ANEXO I- B – Tabela com os Valores Unitários Máximos

ITEMVEÍCULO PLACA ANO/MODELO 2. CHASSI/RENAVAN
Classe
bônus
atual

VALOR DA
FRANQUIA
MÁXIMA
R$

VALOR
ESTIMADO
R$

01 Citroen/Jumper M33M 23
S

NME-
3489 2010/2011

935ZBXMMBB2065162/

259644463
X R$ 4.800,00 R$ 464,57

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 NMG-
2564 2011

9BWAB05U6CT010762/

326544674
VII R$ 2.600,00 R$ 311,57

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 NMG-
2544 2011

9BWAB05U1CP008331/

326543473
X R$ 2.600,00 R$ 258,57
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04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 NMG-
2274 2011

9BWAB05U3CT009794/

326516573
X R$ 2.600,00 R$ 258,57

05 Caminhão Iveco / Daily
55C17

ORE-
7431 2012/2013

93ZC53C01D8440227/

512592608
V R$ 4.300,00 R$ 1.931,56

06 Caminhão Agrale /
Modelo 10.000

OHC-
1923 2013

9BYC79A2ADC000156/

00533203074
V R$ 8.400,00 R$ 2.185,57

07 Van Ford / Transit
furgão 2.2

ORK-
7700 2013

WF0XXPTDFDTJ38328/

00535512081
V R$ 5.900,00 R$ 715,57

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V,
Flex

ORI-
7195 2013

9BGPB69M0DB340623/

00550283722
V R$ 3.100,00 R$ 365,57

09 Mitsubishi / L 200 Triton
3.2 Diesel

ORI
3539 2013/2014

93XSNKB8TECD82601/

00599278854
V R$ 7.700,00 R$ 563,57

10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-
2972 2014/2015

9BWAB45U6FT098448/

1038855770
III R$ 2.600,00 R$ 451,57

11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-
2982 2014/2015

9BWAB45U3FP162454/

1038855966
III R$ 2.600,00 R$ 451,57

12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 ORE-
2992 2014/2015

9BWAB45U6FP557292/

1038856423
III R$ 2.600,00 R$ 451,57

13 Fiat / Fiorino 1.4 Flex QLD-
0960 2015/2016

9BD26512MG9053272/

1073964202
X R$ 4.200,00 R$ 324,57

14
Mitsubishi / L 200 Triton
HPE 3.2,

Diesel

QLD-
0340 2015/2016

93XHYKB8TGCF16894/

1073933447
X R$ 9.000,00 R$ 1.054,57

15
Mitsubishi / L 200 Triton
HPE 3.2,

Diesel

QLD-
0350 2015/2016

93XHYKB8TGCF14886/

1073933960
X R$ 9.900,00 R$ 1.054,57

16
Mitsubishi / L 200 Triton
HPE 3.2,

Diesel

QLD-
1770 2015/2016

93XHYKB8TGCF16944/

1073982910
X R$ 9.000,00 R$ 1.054,57

17 Ford Cargo 1319 QLB-
3471 2015/2016

9BFXEB1BXGBS91185/

1076315710
X R$ 3.900,00 R$ 1.574,57

18
Mitsubishi / Lancer 2.0
CVT,

Gasolina

QLD-
3531 2015/2016

93XSTCY4AGCF04607

1078298065
X R$ 6.900,00 R$ 1.164,57

19 Renault Master MBUS QLF- 201//2019
93YMEN4XEKJ746432/ Veículo R$ R$ 3.182,25
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19 L3H2 0022 201//2019
01178454875 Novo 11.000,00 R$ 3.182,25

20 Citroen C4 Lounge Shine
Aut.

QLD-
2332 2018/2019

8BCND5GVUKG512481/

01178018684
Veículo
Novo R$ 6.800,00 R$ 2.241,25

 TOTAL ESTIMADO    
 

 
 

 

R$
20.060,75

 

ANEXO II

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019

 

Contrato nº XX/2019

Processo nº 0000769-40.2019.6.02.8000

 

MINUTA

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS
INTEGRANTES DA FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
CELEBRADO COM A EMPRESA _________.

 

                                   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste
ato representado seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL,
inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a
empresa __________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________,
daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
_____________, portador da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e
domiciliado na Rua _______________, resolvem celebrar o presente contrato de
prestação de serviços de seguro total de veículos integrantes da frota do TRE/AL, com
fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 5.450/2005 e no Edital do Pregão
Eletrônico n° 05/2019, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

                        Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais
10.520/02 e 8.666/93, do Decreto nº 59.417, de 26/10/66, Decreto-Lei nº 73, de
21/11/66; Decreto nº 60.459, de 13/03/67 (art. 100), Decreto nº 93.871, de 23/12/86,
e Regulamentações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, ficando os
contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos.

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da
Lei Federal n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de
direito privado. Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787,
de 15/02/2017, sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
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O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de seguro total para os
veículos integrantes da frota deste Tribunal, enumerados na Cláusula Quarta deste
Contrato, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, tudo  conforme
Edital do Pregão nº 05/2019  e seus anexos.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

 

Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade com os
mandamentos e especificações do Edital do Pregão nº 05/2019 do TRE/AL,
especialmente do seu ANEXO I, e com os termos da proposta de preços da
Contratada, os quais integram este instrumento independentemente de transcrição.

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

 

         Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à
Contratada, o valor total de R$ XX (XXXX), para 12 (doze) meses de contratação,
decomposto conforme tabela a seguir:

 

 

ITEMVEÍCULO PLACA
ANO/

MODELO
3. CHASSI/RENAVAN

Classe
bônus
atual

VALOR DA
FRANQUIA
MÁXIMA
R$

VALOR
R$

01 Citroen/Jumper
M33M 23 S

NME-
3489 2010/2011

935ZBXMMBB2065162/

259644463
X   

02 VW/Gol 4P
Totalflex 1.6

NMG-
2564 2011

9BWAB05U6CT010762/

326544674
VII   

03 VW/Gol 4P
Totalflex 1.6

NMG-
2544 2011

9BWAB05U1CP008331/

326543473
X   

04 VW/Gol 4P
Totalflex 1.6

NMG-
2274 2011

9BWAB05U3CT009794/

326516573
X   

05
Caminhão
Iveco / Daily
55C17

ORE-
7431 2012/2013

93ZC53C01D8440227/

512592608
V   

06
Caminhão
Agrale /
Modelo 10.000

OHC-
1923 2013

9BYC79A2ADC000156/

00533203074
V   

07
Van Ford /
Transit furgão
2.2

ORK-
7700 2013

WF0XXPTDFDTJ38328/

00535512081
V   

08 GM / Cruze LT
1.8, 16 V, Flex

ORI-
7195 2013

9BGPB69M0DB340623/

00550283722
V   

Mitsubishi / L
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09
Mitsubishi / L
200 Triton 3.2
Diesel

ORI
3539 2013/2014

93XSNKB8TECD82601/

00599278854
V   

10 VW/Gol 4P
Totalflex 1.6

ORE-
2972 2014/2015

9BWAB45U6FT098448/

1038855770
III   

11 VW/Gol 4P
Totalflex 1.6

ORE-
2982 2014/2015

9BWAB45U3FP162454/

1038855966
III   

12 VW/Gol 4P
Totalflex 1.6

ORE-
2992 2014/2015

9BWAB45U6FP557292/

1038856423
III   

13 Fiat / Fiorino
1.4 Flex

QLD-
0960 2015/2016

9BD26512MG9053272/

1073964202
X   

14

Mitsubishi / L
200 Triton HPE
3.2,

Diesel

QLD-
0340 2015/2016

93XHYKB8TGCF16894/

1073933447
X   

15

Mitsubishi / L
200 Triton HPE
3.2,

Diesel

QLD-
0350 2015/2016

93XHYKB8TGCF14886/

1073933960
X   

16

Mitsubishi / L
200 Triton HPE
3.2,

Diesel

QLD-
1770 2015/2016

93XHYKB8TGCF16944/

1073982910
X   

17 Ford Cargo
1319

QLB-
3471 2015/2016

9BFXEB1BXGBS91185/

1076315710
X   

18

Mitsubishi /
Lancer 2.0
CVT,

Gasolina

QLD-
3531 2015/2016

93XSTCY4AGCF04607

1078298065
X   

19 Renault Master
MBUS L3H2

QLF-
0022 201//2019

93YMEN4XEKJ746432/

01178454875
Veículo
Novo   

20
Citroen C4
Lounge Shine
Aut.

QLD-
2332 2018/2019

8BCND5GVUKG512481/

01178018684
Veículo
Novo   

 TOTAL    
 

 
  

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada,
como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e
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outras.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
 

                  O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em
conta-corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota
Fiscal/Fatura/Boleto Bancário respectiva(o), devidamente atestada(o) pelo Gestor do
Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento descrito nesta cláusula deverá ser efetuado
em parcela única, respeitando-se o descrito no caput desta cláusula.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária.

 

PARÁGRAFO QUARTO – Se a Contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do
anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 1234, de 11 de
janeiro de 2012, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de
que trata o parágrafo acima.

 

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

                       

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 

                  A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas
necessárias e/ou convenientes. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO
           

                   As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Emprenho nº
xxx, de xx de xxx de 2019, no valor de R$ xxx.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão
à conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

São obrigações da CONTRATADA:

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Anexo I (Termo
de Referência), com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da
proposta de preços;

b) Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;

c) Entregar a apólice do veículo, juntamente com o manual ou documento equivalente,
contendo informações relativas ao funcionamento do seguro do automóvel, para o
veículo objeto desta contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do
contrato;

d) Manter durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas
na licitação;

e) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a
contar da solicitação, salvo ocorrência de força maior;

f) Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, os consertos
relativos a danos causados no veículo segurado e de terceiros porventura envolvidos,
ocasião em que se obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o prazo de
entrega do veículo que deverá guardar proporcionalidade com a dimensão do dano
causado, ressalvado o caso excepcional devidamente justificado e aceito pela
CONTRATANTE;

g) Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá ser
efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente para
a CONTRATANTE e/ou para o terceiro porventura envolvido;

h) Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da
documentação necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização
referente ao valor contratado;

i) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

j) Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os serviços
sejam regularmente prestados;

k) Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto
deste contrato;

l) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;

m) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos
pelo TRE/AL;

n) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas ao
contrato;
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o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;

p) Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a
execução total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.

 

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou
juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto
no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Gestor;

b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato;

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;

d) Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com o
veículo segurado, identificado no ANEXO I do Edital.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

 

              O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contado da data
da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial
da União.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -           O contrato poderá ser prorrogado, em
conformidade com o tratamento dispensado à espécie pelo parágrafo terceiro, inciso I,
do art. 62 da Lei nº 8.666/93.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO -           O reajuste do valor da contratação será anual,
obtido da variação do índice oficial para o setor ocorrida durante o período, sem
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os
valores praticados no mercado.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

                   A Contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se
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em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem
prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -           Pela inexecução total ou parcial a Contratada ficará
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO -           As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser
aplicadas à Contratada juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada, durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:

 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento),
em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso
de inexecução parcial das obrigações assumidas;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

 

PARÁGRAFO QUARTO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou
parcial do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;

 

PARÁGRAFO QUINTO -   O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.

 

PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos
de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a
sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO NONO - Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

PARÁGRAFO DEZ - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à Contratada.

 

PARÁGRAFO ONZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

 

PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

 

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

           

            Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
Contratada, fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito,
até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades
aplicáveis.

 

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

 

            Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

 

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À
PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do
Pregão Eletrônico n° 05/2019 e às estipulações da proposta de preços da Contratada,
evento SEI nº XXXX.

 

CLÁUSULA QUINZE – DOS ANEXOS

 

         Os termos do ANEXO I do Edital do certame licitatório passarão a compor o
Anexo deste Contrato, independentemente de transcrição.

 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO
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O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

 

         Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

 

            E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e
testemunhas abaixo:

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.

 

 

         Pelo TRE/AL 

                        Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

                                           Presidente do TRE/AL        

 

 

          Pela Empresa       

                                        Representante da empresa

 

 

 

ANEXO III

Pregão Eletrônico nº 05/2019

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
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Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de
Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

 

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  
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E-mail  

 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim                         (  ) Não 

Em 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/02/2019, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509209 e o código CRC A82B57E6.

0000769-40.2019.6.02.8000 0509209v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019022800103
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Nº 42, quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019ISSN 1677-7069Seção 3

S EC R E T A R I A
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PENALIDADE

ESPÉCIE: Aplicar em desfavor da empresa FDS LOGÍSTICA E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP,
CNPJ nº 07.366.916/0001-09, com fulcro nos arts. 7º da Lei nº 10.520/02 e 28 do Decreto
nº 5.450/2005, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo
de 1 mês, em virtude da não manutenção de sua proposta no Pregão Eletrônico nº
62/2017. A referida penalidade foi registrada no SICAF em 27/02/2019 e terá como termo
final a data de 27/03/2019.

EDER SOARES DE OLIVEIRA
Diretor-Geral

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo no 296/2016 - SEI nº 024675/17-00.05 Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 5/2018 celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a Steno do Brasil
Importação e Exportação Comércio e Assessoria Ltda. OBJETO: Prorrogação contratual.
VIGÊNCIA: 19/03/2019 a 18/03/2020. Valor Estimado: R$ 60.000,00. Programa de Trabalho:
02.061.0566.4225.0101 - Julgamento de Processos e Gestão Administrativa - JUPROC.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA:
26/02/2019. ASSINAM: Eder Soares de Oliveira, Diretor-Geral, pelo Contratante, e
Alexandre de Almeida, Procurador, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 - UASG 90027

Nº Processo: 0024918-32.2018. Objeto: Fornecimento de material bibliográfico impresso
nacional para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, durante os exercícios de 2019 e
2020, de acordo com especificações constantes do Anexo I do Edital.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 28/02/2019 das 09h00 às 17h59. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco
C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00008-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 28/02/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/03/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 26/02/2019) 90027-00001-2019NE800008

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 - UASG 90027

Nº Processo: 0020574-08.2018. Objeto: Aquisição de materiais de expediente (envelopes
personalizados), de acordo com especificações e quantidades constantes do Anexo I do
Edital.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 28/02/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00009-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 28/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/03/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EDNA MARIA TELLES
Pregoeira

(SIASGnet - 26/02/2019) 90027-00001-2019NE800008

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2018NE00060, emitida em 20/09/2018. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Adriana Maria Hilu de Barros Moreira. Objeto: Contratação de instrutora
para ministrar o curso "Aposentadoria Especial: Metodologia de Análise de Agentes
Nocivos". Modalidade De Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de
despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 987,74 (novecentos e oitenta e sete
reais e setenta e quatro centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00279.

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2018NE000775, emitida em 05/07/2018. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: MULTIREDE INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Inscrição de servidores no curso
"RH124". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI da Lei 8.666/93. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa:
339039. Valor total do empenho: R$ 9.000,00 (nove mil reais). Proc. .nº TRF2- EO F -
2018/00209.

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000352, emitida em 18/02/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. Objeto: Aquisição de
material de consumo - processamento de dados (Ata 055/2018). Modalidade de
Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total
do empenho: R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais). Proc. nº TRF 2 - EO F -
2018/00144.01.

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000357, emitida em 19/02/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. Objeto: aquisição de plantas e
terra adubada (Ata 062/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$
2.866,21 (dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos). Proc. nº
T R F 2 - EO F - 2 0 1 8 / 0 0 0 7 6 . 0 2 .

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços e descontos registrados no Sistema de Registro de Preços,
publicados no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 156, de 14/08/2018, pág. 120; n° 228,
de 28/11/2018, pág. 168; e n° 229, de 29/11/2018, pág. 158. Torna público, ainda, que a
Ata de Registro de Preços nº 12.007.10.2018, publicada no Diário Oficial da União, Seção
3, nº 228, de 28/11/2018, pág. 168, teve a sua validade retificada de "30/06/2018" para
"13/11/2019", conforme Aviso de Retificação, publicado no Diário Oficial da União, Seção
3, nº 232, de 04/12/2018, pág. 165. As Atas estão disponíveis na internet, no endereço:
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/precos-registrados-tribunal-regional-federal-
da-3a-regiao.

São Paulo-SP, 26 de fevereiro de 2019.
TÂNIA MARIA GUIDO

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACordo de Cooperação Técnica nº 55/2018. Convenentes: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 4ª REGIÃO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. OBJETO: Cessão do
direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações criado pelo TRF4. BASE LEGAL: art.
116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 28/02/2019 a 28/02/2024. P.A. 0013797-
23.2018.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, em
11/01/2019.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2019. Convenentes: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 4ª REGIÃO e MINISTÉRIO DA ECONOMIA. OBJETO: Cessão do direito de uso do SEI,
Sistema Eletrônico de Informações criado pelo TRF4, com a inclusão da funcionalidade SEI
JULGAR! BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 28/02/2019 a
28/02/2024. P.A. 0003376-71.2018.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Carlos Eduardo
Thompson Flores Lenz, em 25/02/2019.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Acordo de Cooperação Técnica nº 06/2019. Convenentes: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 4ª REGIÃO e CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. OBJETO: Cessão do
direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações criado pelo TRF4, com a
funcionalidade SEI JULGAR! BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA:
28/02/2019 a 28/02/2024. P.A. 0004800-51.2018.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, em 25/02/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n° 08/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: MARINA ARTES GRÁFICAS
E EDITORA LTDA-ME. CNPJ n° 32.909.319/0001-20. Objeto: Serviços gráficos, visando à
confecção e impressão da edição comemorativa da Revista do TRF5ªRegião. Fundamento
Legal: Pregão n° 04/2019-TRF5ªR.; PAV n° 0011993-83.2018.4.05.7000; Lei n° 10.520/2002;
Decreto n° 3.555/2000; Dec. n° 5.450/2005; LC n° 123/2006; Dec. n° 8.538/2005 e Lei n°
8.666/1993. Valor: R$ 15.444,00 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).
Recursos Orçamentários: PT n° 107775, ED n° 339039, NE n°173/2019, datada de
14/02/2019, na modalidade ordinário, no valor de R$ 15.444,00. Vigência: de 12(doze)
meses, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 27/02/2019. Assinam: Fábio
Rodrigo de Paiva Henriques, Diretor Geral-TRF5ªR. e Domingos Sávio Teixeira Junior,
representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 13/2017. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
MARANGON & OLIVEIRA LTDA-ME. CNPJ:11. 524.313/0001-65. Objeto: Prorrogar o prazo
de vigência do Contrato por mais 24 (vinte e quatro) meses. Fundamento Legal: PAV n°
0002002-49.2019.4.05.7000-TRF5ªR; Art.57, IV da Lei n° 8.666/1993. Vigência: 21/02/2019
até 20/02/2021. Valor: R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais). Recursos
Orçamentários: PT n°85338; ED n° 339040.09. Assinatura: 20/02/2019. Assinam: Fábio
Rodrigo de Paiva Henriques, Diretor Geral-TRF5ªR. e Paulo Roberto Gonçalves Marangon,
Representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2017; Proc. SEI nº 0006695-36.2018.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e alterações e Cláusula Onze do Contrato;
Partes: União, através do TRE/AL e a ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ nº
11.067.719/0001-66, Objeto: a) a prorrogação da vigência do Contrato, que trata da
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva dos telefones IP e ramais
pertinentes, pelo período de 24 meses; b) o reajuste do valor mensal do contrato,
passando de R$ 695,78 para R$ 716,64; Valor total: R$ 17.199,36. Assinatura:
21/02/2019.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000769-40.2019. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de
seguro total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, com assistência 24 horas e
vigência de 12 (doze) meses, conforme o edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
28/02/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00005-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 28/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 18/03/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 27/02/2019) 70011-00001-2019NE000032
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Pregões 2019
 Licitação Em AndamentoLicitação Em Andamento Procedimento Concluído

 

Número 03/2019
SEI 0005890-83.2018.6.02.8000

Data: 05/02/2019 às 09:00:00

Objeto:Objeto: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância
Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de
26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM
Card.

Valor Estimado: Valor Estimado: R$ 129.505,92
Documentos:Documentos:
  

Edital  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_032019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=108&data=23/01/2019)
Impugnação ao Edital apresentada pela CLARO (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_032019_impugnacaoclaro.pdf)
Decisão do Pregoeiro acerca da Impugnação ao Edital apresentada pela CLARO (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_032019_decisaoimpugnacao.pdf)
Pedido de esclarecimento apresentado pela OI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_032019_esclarecimentooi.pdf)

 

Número 05/2019
SEI 0000769-40.2019.6.02.8000

Data: 18/03/2019 às 14:00:00

Objeto:Objeto: 

contratação deempresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos integrantes da frota deste
Tribunal, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses,conforme especificações e condições
previstas no edital e seus anexos.
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Valor Estimado: Valor Estimado: R$ 20.060,75
Documentos:Documentos:
  

Edital  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_052019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=103&data=28/02/2019)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.
À PREG,
para realização do certame.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/02/2019, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509224 e o código CRC 43B3F5DC.

0000769-40.2019.6.02.8000 0509224v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1671 - TRE-AL/PRE/PREG

Sr. Secretário de Administração.
 
Reporto-me no presente para sugerir a oficialização da revogação do
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº
05/2019, que tem como objeto a contratação de seguro de veículos,
evento SEI nº 0508599.
A publicação do ato convocatório do PREGÃO 05/2019 foi efetivada
no dia 28 de fevereiro de 2019, D.O.U nº 42/19 , evento
SEI 0509213.
Ocorre que, chegou ao nosso conhecimento a efetivação da
renovação de seguro de frota, Processo SEI nº 001229-
95.2017.6.02.8000, Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2015,
através da emissão de empenho de despesa no dia 01 de março de
2019, razão pela qual consideramos dispensável a realização do
Pregão 05/2019.
Diante do exposto, com fundamento na Lei de Licitações Públicas,
em seu art. 49, onde estabelece que a autoridade competente poderá
revogar uma pretensa licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sendo da
aquiescência de V.Sª, sugerimos o encaminhamento do presente
processo eletrônico ao Exmoº Sr. Desembargador Presidente desta
Corte Eleitoral, a fim de determinar a efetivação da REVOGAÇÃO 
do Pregão 05/2019 e a consequente publicidade do ato.
 
Respeitosamente.
 
Weber Bezerra Cavalcanti
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
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Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 07/03/2019, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510569 e o código CRC 4D6326C1.

0000769-40.2019.6.02.8000 0510569v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2019.
Submeto à deliberação superior da Diretoria-Geral

a pertinente proposição do Sr. Pregoeiro, veiculada na
Informação 1671 (0510569), com a qual manifesto total
concordância.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/03/2019, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510624 e o código CRC 7C84D428.

0000769-40.2019.6.02.8000 0510624v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 07 de março de 2019.
Senhor Presidente,
Reportando-me às considerações constantes no

pronunciamento do Senhor Pregoeiro, através da informação
0510569, com a aquiescência do Senhor Secretário de
Administração, submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência para deliberação, sugerindo, salvo
melhor juízo, a revogação do Pregão Eletrônico nº 05/2019, com
lastro no art. 49 da Lei nº 8.666/93, e consequente autorização para
publicação do ato.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/03/2019, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510779 e o código CRC EDDB1C7B.

0000769-40.2019.6.02.8000 0510779v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2019.
 
Com fulcro no art. 47 do Regulamento da Secretaria deste

Regional e objetivando a padronização dos procedimentos com tal fim,
determino a remessa do feito à Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral para
pronunciamento acerca do tema.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/03/2019, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511427 e o código CRC 09E5F154.

0000769-40.2019.6.02.8000 0511427v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000769-40.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : PREGÃO. SEGURO VEÍCULOS. REVOGAÇÃO.

 

Parecer nº 439 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos, em

face da determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente
(0511427), para esta Unidade se manifestar acerca da
sugestão do Senhor Pregoeiro (0510569), vazada nos
seguintes termos:

"Reporto-me no presente para sugerir a
oficialização da revogação do
procedimento licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico nº
05/2019, que tem como objeto a
contratação de seguro de veículos, evento
SEI nº 0508599.
A publicação do ato convocatório do
PREGÃO 05/2019 foi efetivada no dia 28
de fevereiro de 2019, D.O.U nº 42/19 ,
evento SEI 0509213.
Ocorre que, chegou ao nosso
conhecimento a efetivação da renovação
de seguro de frota, Processo SEI nº
001229-95.2017.6.02.8000, Quarto Termo
Aditivo ao Contrato nº 02/2015, através
da emissão de empenho de despesa
no dia 01 de março de 2019, razão pela
qual consideramos dispensável a
realização do Pregão 05/2019.
Diante do exposto, com fundamento na
Lei de Licitações Públicas, em seu art. 49,
onde estabelece que a autoridade
competente poderá revogar uma pretensa
licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta,
sendo da aquiescência de V.Sª, sugerimos
o encaminhamento do presente processo
eletrônico ao Exmoº Sr. Desembargador
Presidente desta Corte Eleitoral, a fim de
determinar a efetivação da REVOGAÇÃO 
do Pregão 05/2019 e a consequente
publicidade do ato."

 
Com essas ponderações, parece acertado o

encaminhamento do Senhor Pregoeiro, em face da
superveniente renovação de seguro da frota, levada a efeito
nos autos do Processo SEI nº 001229-95.2017.6.02.8000,
mediante a firmação do quarto termo aditivo ao Contrato nº
02/2015,  com SEGUROS SURA S/A (nova denominação
da ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A),
CNPJ/MF sob o nº 33.065.699/0001-27 cujo objeto é,
exatamente, o seguro da frota deste Regional.
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 Assim,  exsurge a  necessidade de autorização de
revogação  do Pregão nº 05/2019, conforme se extrai da
dicção do artigo 49, da Lei nº 8.666/93:    

 
" Art. 49.  A autoridade competente para a
aprovação do procedimento somente poderá
revogar a licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta ,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado."

    
Observando-se o manual do Sistema Comprasnet,

ambiente eletrônico utilizado por este Órgão, onde se
processam as licitações do Governo Federal,   tem-se que 
a revogação da licitação é tratada de seguinte forma:

 
"2.2) Revogação
A Revogação corresponde ao
cancelamento de um processo licitatório
em função da conveniência ou
oportunidade administrativa. O evento
Revogação pode ser lançado durante a
Fase 1 (antes do recebimento das
propostas) ou após a fase 3 (após o
encerramento da sessão pública). Não é
um evento de urgência - pode ser
processado a partir do SIDEC – no
pregão, geraria efeitos a partir do dia
seguinte – para a informar à sociedade a
decisão adotada."
(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/pregaoeletronico-
pregoeiro-faq#P22)
 

 Acerca da motivação para a sugerida revogação, de
relevo citar o que leciona Diógenes Gasparini, conforme
extraído do sítio da Editora Zênite, contratada pela Justiça
Eleitoral para prestação de serviços de consultoria em
licitações e contratos, no texto DOUTRINA -
708/126/AGO/2004 - REVOGAÇÃO, ANULAÇÃO,
DESISTÊNCIA E CONVALIDAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

 
"Motivo
Para a legalidade da revogação da
licitação, o art. 49 da Lei federal das
Licitações e Contratos exige um motivo.
Ainda que essa exigência seja atendida,
isso não é o suficiente, pois não basta
existir um motivo qualquer. O motivo,
conforme exigência desse dispositivo
legal, há de ser identificado como
inconveniente e inoportuno. Há
inconveniência e inoportunidade
sempre que o ato praticado não mais
interessa, convém ou satisfaz ao
interesse público. Sobre mais, há de ser
superveniente. Superveniente é o
motivo que surgiu depois de instaurado o
procedimento da licitação. Nada que já
existia ou que era do conhecimento da
Administração Pública pode ser
considerado superveniente e, por
conseguinte, servir de motivo para
a revogação.
 (...)
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Ainda que haja motivo, que seja
qualificado como de mérito e que possa
ser tido como superveniente, essas
circunstâncias não são o bastante para
legitimar a revogação, pois a lei exige que
seja devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal
conduta. Vale dizer: o motivo
da revogação há de ser plena e
satisfatoriamente explicitado para que
não paire dúvida alguma quanto a lisura
dessa medida. Não se satisfaz a lei com a
mera menção de que a situação concreta
encontra arrimo no art. 49 da Lei federal
das Licitações e Contratos da
Administração Pública. Não se admite o
exercício dessa prerrogativa sem a
competente demonstração da causa
justificadora, conforme vêm decidindo os
nossos pretórios. O ofício recebido de um
dos convenentes ao fim de uma licitação,
informando o outro que não mais poderá
transferir os recursos financeiros
prometidos para atender o certame aberto
em função do convênio existente, é
motivo que a torna inconveniente e
inoportuna e, sem dúvida, é
superveniente. Sua menção como motivo
do ato de revogação justifica plenamente
essa medida. O motivo, ainda, deve ser
pertinente, ou seja, deve estar
relacionado diretamente com a licitação,
como é a informação levada oficialmente
à Administração Pública municipal dando-
lhe conta de que o medicamento objeto da
licitação foi condenado pela agência
reguladora governamental competente.
Sendo assim, é induvidoso que a simples
mudança de governo não pode ser motivo
para a revogação da licitação, pois não há
qualquer pertinência direta com a
licitação. Atente-se que todas essas
características devem ser reconhecidas
simultaneamente. O motivo deve estar
marcado, ao mesmo tempo, por todas. A
ausência de uma inviabiliza a revogação,
que não encontra motivo para se
legitimar. Ademais, devem estar, por
exemplo, explicitadas sob a forma de
considerandos lançados no ato
de revogação ou ao menos em
documentos do processo licitatório, ou
de revogação, mencionados claramente
no ato de desfazimento da licitação.
(...)
Objetivo
Mas o que se pretende com a revogação?
Qual o seu objetivo? A revogação visa a
impedir a celebração do contrato. Essa é
a resposta. Não há dúvida que a
finalidade da revogação é impedir que o
contrato que dela decorreria seja
consumado, dada a ausência
superveniente de interesse público
na contratação de seu objeto. Com
efeito, que interesse público haveria na
compra de uma moto-niveladora quando
um equipamento igual foi doado à
Administração Pública licitante? Nenhum.
Com efeito, se o pretendido pela
Administração Pública foi alcançado,
ainda que de outro modo, não há como
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ainda que de outro modo, não há como
prosseguir com a licitação. Qualquer
insistência nessa licitação seria ilegal,
pois afrontaria o interesse público já
plenamente atendido com a doação desse
equipamento à Administração Pública
licitante."
(Grifos não constam do original).

 
 No presente caso, conforme instrução precedente,

 evidencia-se  a motivação necessária para o presseguimento
do feito, tal como sugerido pelo Sr. Pregoeiro, posto que não
haveria mais interesse público em se contratar novo seguro
da frota, porquanto renovado o contrato, de forma
superveniente.

Assim,  à luz da  mais abalizada doutrina e na
conformidade com o que preconiza o artigo  49, da Lei nº
8.666/93,  esta Assessoria Jurídica, aquiescendo com a
proposição apresentada pelo Senhor Pregoeiro,  entende
haver incidência de motivos bastantes para que se revogue o
Pregão Eletrônico  nº 05/2019.  

 
 À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 12/03/2019, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512137 e o código CRC 292861BF.

0000769-40.2019.6.02.8000 0512137v17
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 12 de março de 2019.
Senhor Presidente,
 
Em cumprimento ao Despacho GPRES 0511427, da

lavra de Vossa Excelência, foram os autos à oitiva da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral. 

Em análise (Parecer 439/2019 0512137), o Sr.
Assessor Jurídico, aquiescendo com a proposição apresentada
pelo Senhor Pregoeiro ( Informação 1671 0510569), e na
conformidade com o que preconiza o artigo  49, da Lei nº
8.666/93,  entende haver incidência de motivos bastantes para
que se revogue o Pregão Eletrônico  nº 05/2019.  

Assim, nos termos do Parecer suso mencionado,
concluo os presentes autos eletrônicos, sugerindo, com as
vênias de estilo, a revogação do Pregão Eletrônico nº
05/2019,  e consequente autorização para publicação do ato.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/03/2019, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512600 e o código CRC 6E46FABA.

0000769-40.2019.6.02.8000 0512600v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000769-40.2019.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
ASSUNTO : Autorização. Revogação. Pregão.

 

Decisão nº 778 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Sr. Diretor-Geral (evento
nº 0512600).

Adoto como fundamentação o Parecer da Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral, evento nº 0512137, para revogar, com
fulcro no art. 49 da Lei nº 8.666/93, o Pregão Eletrônico nº
05/2019, objetivando salvaguardar os interesses da
Administração em razão da ocorrência de fato superveniente
devidamente comprovado e, por consequência, ausência de interesse
público na contratação.

À Secretaria de Administração para conhecimento,
registros e adoção das providências administrativas necessárias.

DES. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 13/03/2019, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513162 e o código CRC 1034559B.

0000769-40.2019.6.02.8000 0513162v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
À SLC, para publicar a Decisão 778, da Presidência

(0513162) e promover os devidos registros no comprasnet.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2019, às 21:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514431 e o código CRC 5B8D0CF7.

0000769-40.2019.6.02.8000 0514431v1
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Pu blicação-
Divulgação

15/03/2019 10:34:17 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidad
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Evento de Revogação será Publicado no D.O.U. na data de 18/03/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Resumo do Evento de Revogação

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica

Pregão 00005/2019 Eletrônico Tradicional

Objeto

Contratação de empresa prestadora de serviços de se guro total para os veículos integrantes da frota de ste 
Tribunal, com assistência 24 horas e vigência de 12  (doze) meses, conforme o edital e seus anexos.

Motivo do Evento de Revogação

Conforme Parecer da Assessoria Jurídica da Diretori a-Geral, com fulcro no art. 49 da Lei nº 8.666/93.

Data da Publicação/Divulgação do Evento de
Revogação

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

18/03/2019 A partir de  28/02/2019  às 08:00 Em 18/03/2019  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

00001 2019    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação  Visualizar Prévia da Matéria

Evento de Revogação

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publ... https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvi...

1 de 1 15/03/2019 10:34
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019031800140
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S EC R E T A R I A
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PENALIDADE

Aplicar em desfavor da empresa EXITUS EMPRESARIAL CONSULTORIA EIRELI,
CNPJ nº 24.353.595/0001-27, com fulcro nos arts. 7º da Lei nº 10.520/02 e 28 do Decreto
nº 5.450/2005, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo
de um mês e sete dias, em virtude da não manutenção de sua proposta no Pregão
Eletrônico nº 58/2017. A referida penalidade foi registrada no SICAF em 14/03/2019 e terá
como termo final a data de 21/04/2019.

EDER SOARES DE OLIVEIRA
Diretor-Geral do Superior Tribunal Militar

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 133/2018

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº TRF2-EOF-
2018/322. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de diversos materiais de limpeza para os
diversos prédios do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situados na Rua do Acre nº 80,
Rua Beneditinos nº 24, Rua Visconde de Inhaúma nº 68, Rua D. Gerardo nº 46 e Av. Rio
Branco nº 241 (Centro Cultural Justiça Federal), através do Sistema de Registro de
Preços.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 15/03/2019) 090028-00001-2019NE000298

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019 - UASG 90028

Nº Processo: TRF2-EOF-2018/496. Objeto: Aquisição de materiais de consumo para copa e
cozinha (açucareiro, bandeja, colheres, copo de vidro, facas, filtros de papel, garfos, garrafa
térmica, guardanapo de papel, pratos e xícaras).. Total de Itens Licitados: 18. Edital:
18/03/2019 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua do Acre N. 80 Sala 604, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00001-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 18/03/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 28/03/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/03/2019) 90028-00001-2019NE000298

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 - UASG 90028

Nº Processo: TRF2-EOF-2019/013. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de seguro total para 04 (quatro) veículos oficiais que compõem a frota deste E.
Tribunal.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/03/2019 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua
do Acre N. 80 Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00004-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 18/03/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
28/03/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/03/2019) 90028-00001-2019NE000298

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Nabram Comércio Ltda. - Me.; Objeto: Prestação de
serviços de manutenção corretiva de persianas com lâminas em tecido, alumínio, PVC e
persianas tipo rolô, com fornecimento de peças e utilização de mão de obra especializada,
nas instalações dos prédios ocupados por este E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região:
prédio sede na Rua do Acre nº 80, prédio da Rua Beneditinos nº 24, prédio da Rua
Visconde de Inhaúma nº 68 e cinco pavimentos do prédio da Rua D. Gerardo nº 46;
Fundamento legal: Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05; Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico nº 148/2018; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa: 33.90.39.20;
Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Valor Global do Contrato é de R$
13.990,20 (treze mil, novecentos e noventa reais e vinte centavos); Data da assinatura:
11/03/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2018/00373; Contrato nº 018/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Espaço Serviços Especializados Ltda.; Objeto do 7º
Termo Aditivo: Adequar o percentual referente ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT)
das planilhas de formação de preços, constantes do item 6.1, que trata do "Preço":
Fundamento Legal: artigo 55, inciso III, da Lei 8.666/93, c/c o artigo 12, incisos I e II,
do Decreto nº 9.507/2018; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.37.01; Data da assinatura:
11/03/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2014/00289; Contrato n.º 012/2015.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 150/2018

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no art. 15, § 2º, da Lei n°
8.666/93, torna público o Registro de Preços relativo à Ata nº 127/2018, correspondente
ao Pregão Eletrônico SRP nº 150/2018, assinada em 14/12/2018, com vigência de
14/12/2018 a 13/12/2019, conforme P. A. nº TRF2-EOF-2018/00262.

. Empresa: Saesa do Brasil Ltda

. Item Descrição Unid. Órgão
Solicitante

Quant. Preço
Unit.
(R$)

Preço Total
(R$)

. 1 Impressora Laser/Led
Monocromática
Marca/Modelo:
LEXMARK/MS823DN

UN TRF2 134 2.789,50 1.428.224,00

. Seção
Judiciária
do Rio de
Janeiro

210

. Seção
Judiciária
do Espírito
Santo

168

. Total 512

. VALOR TOTAL: um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil e
duzentos e vinte e quatro reais

1.428.224,00

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora Geral

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000412, emitida em 08/03/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda. Objeto: Aquisição de
assinatura anual eletrônica - Licença Pesquisa de Preços. Modalidade de Licitação: Art.
25, I da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R$
7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00025.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0007207-23.2019.4.03.8000; Objeto: Locação do imóvel integrante do
Edifício Cetenco Plaza, conjuntos 176 e 177, bem como 08 (oito) vagas de garagem,
localizado na Avenida Paulista, 1842, Torre Norte, São Paulo/SP, pelo período de 60
(sessenta) meses; Contratada: Mesquita Barros - Gestão, Participação e Empreendimentos
Imobiliários - EIRELI (CNPJ nº 09.069.127/0001-31); Valor Total Estimado: R$2.670.000,00
(dois milhões, seiscentos e setenta mil reais); Fundamento Legal: Artigo 24, inc. X, da Lei
nº 8.666/93; Autorização: Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral; Ratificação:
Therezinha Astolphi Cazerta, Desembargadora Federal Presidente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0022561-93.2016.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.001.11.2019 ao
Contrato nº 04.001.10.2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: ENGEMONT CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº
61.849.469/0001-94; Objeto: formalização com a inclusão do inciso I do artigo 24 da Lei nº
8.666/93 como fundamento da contratação e a prorrogação do Contrato pelo prazo de 90
dias, a partir de 14/03/2019; Fundamento Legal: art. 57, § 1º, inciso III, combinado com o
artigo 79, § 5º, da Lei 8.666/1993; Data de assinatura: 14/03/2019; Vigência: de
14/03/2019 até 11/06/2019; Valor total: sem a assunção de custo adicional; Procedimento
Licitatório: dispensa de licitação; Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto Serraglio
Júnior, Diretor-Geral; pela Contratada, Sr. Valdecir Manfrim, Sócio Diretor.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
R E T I F I C AÇ ÃO

No Edital de Notificação publicado no DOU de 14/3/2019, Seção 3, pág. 107,
inclua-se, por ter sido omitido, o título: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE AL AG OA S .

(p/Coejo)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2019

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0000769-
40.2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa prestadora de serviços de
seguro total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, com assistência 24 horas
e vigência de 12 (doze) meses, conforme o edital e seus anexos.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Em Substituição

(SIDEC - 15/03/2019) 070011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 007/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Sr. Hanney Ladeia Soares Flores. OBJETO: Locação de imóvel em Jacaraci/Ba.
VALOR TOTAL: R$ 49.249,20. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da 8.666/93 e Lei 8.245/91.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.36.15; Ação 02.122.0570.20GP.0029. PAD:
8.844/2016. VIGÊNCIA: 60 meses, a partir da assinatura. ASSINATURA: 14/3/2019.
SIGNATÁRIOS: Fabíola Mazzei Vitório pelo TRE-BA e o Sr. Hanney Ladeia Soares Flores, pela
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro termo aditivo ao Contrato n.º 069/2016, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e os Srs. José Vitor Ferreira Mascarenhas Oliveira, Maristela Ferreira
Mascarenhas Oliveira Pereira e Sueli Ferreira Mascarenhas Oliveira, representados por
Maria Olinda Ferreira Mascarenhas. OBJETO: Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO
LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PAD: 8841/2016. ASSINATURA: 22/02/2019.
SIGNATÁRIOS: Fabíola Mazzei Vitório, pelo TRE/BA e a Sra. Maria Olinda Ferreira
Mascarenhas, pelos Locadores.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 31º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: visa ao acréscimo no quantitativo de itens constantes na
planilha de acompanhamento da 17ª medição de serviços da segunda parcela da obra
de construção da nova sede do TRE/CE. O total de acréscimo importa na quantia de
R$ 133.014,40 (cento e trinta e três mil, quatorze reais e quarenta centavos),
correspondente ao percentual aproximado de 0,2552% do valor inicial atualizado do
contratado. O presente termo aditivo alterará o valor do Contrato conforme planilhas
orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo contratual. Fundamento: art.
65, Inciso I e §1ºda Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, c/c cláusula
décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo
Administrativo Digital n.º 2.619/2019. Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia
de Oliveira Máximo, Presidente do TRE-CE. DATA: 13/03/2019
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.
À SAD, após publicação do Aviso de Revogação do

PE nº 05/2019 no DOU.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 18/03/2019, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515683 e o código CRC A2C1A77C.

0000769-40.2019.6.02.8000 0515683v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.
À COFIN, para avaliar necessidade de

cancelamento de pré-empenho e posterior devolução do feito
à SAPEV, para ciência e conclusão do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/03/2019, às 21:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515956 e o código CRC F06FF2BD.

0000769-40.2019.6.02.8000 0515956v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD 

(0515956).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/03/2019, às 08:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516001 e o código CRC 94CDAB9F.

0000769-40.2019.6.02.8000 0516001v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  19/03/19  17:03                                      USUARIO : ROGERIO_ROCHA  

  DATA EMISSAO    : 19Mar19                            NUMERO  : 2019PE000124   

  DATA LIMITE     :                                                             

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA: SAPEV. CANCELAMENTO DO SALDO DO PE 80/2019 (SEGURO DE VEíCULOS DA FROTA). 

  CANCELAMENTO DO PREGãO ELETRôNICO. NE Já EMITIDA.                             

                                                                                

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401083  1 084621  0100000000 339039        AOSA SEGURO                4.010,75

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 63544628449 - ROGERIO_ROCHA        UG : 070011   19Mar19   16:52

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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Saldo do PE 80-2019.txt

SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

19/03/19  17:08         USUARIO : ROGERIO_ROCHA            PAGINA: 6         

UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

POSICAO         : MARCO           - ABERTO                                    

CONTA CONTABIL  : 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                         

                                                                                

CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 

N 070011 00001 2019PE000072                                           0,00  

N 070011 00001 2019PE000074                                       2.882,88 C

N 070011 00001 2019PE000077                                      20.436,00 C

N 070011 00001 2019PE000078                                           0,00  

N 070011 00001 2019PE000080                                           0,00  

N 070011 00001 2019PE000081                                     723.622,60 C

N 070011 00001 2019PE000082                                      32.120,00 C

N 070011 00001 2019PE000083                                      41.478,09 C

N 070011 00001 2019PE000084                                           0,00  

N 070011 00001 2019PE000085                                       4.080,10 C

N 070011 00001 2019PE000086                                     134.458,60 C

N 070011 00001 2019PE000087                                           0,00  

                                                                    CONTINUA... 

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA        

 

*************************************

SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

19/03/19  17:09      USUARIO : ROGERIO_ROCHA         PAGINA: 1          

UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          

GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                

CONTA CONTABIL  : 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                         

CONTA CORRENTE  : N 070011 00001 2019PE000080                                 

                                                                                

                               SALDO ANTERIOR A 01MAR                20.060,75C 

DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO

01Mar 070011 00001 PE000105 401083           16.050,00D            4.010,75C

19Mar 070011 00001 PE000124 401083            4.010,75D                 0,00

                                                                          

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RETORNA        
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