TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Memorando nº 225 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 01 de março de 2019.
Para: Secretaria de Administração
Assunto: Proposta. Seguro Veicular.

Senhor Secretário de Administração,
De ordem do senhor Chefe da Seção de Administração de Prédios
e Veículos - SAPEV, encaminho-lhe o termo de referência adiante, para que
seja apreciado.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 01/03/2019, às 10:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509816 e o código CRC 373F357F.
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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 um veículo
tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia do respectivo CRLV,
anexo a este 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 os deslocamentos a serviço deste Tribunal, faz-se necessário contratar o
serviço de seguro total para os veículos, como forma de reduzir o risco de perda
patrimonial e indenizações por responsabilidade civil.
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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7, já utilizado como
referência no Contrato n.º17/2017 (PA SEI 0000151-66.2017.6.02.8000, evento
0337073).

Termo de Referência para contratação de seguro veicular - ônibus (0509860)

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 2

2

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 do veículo, juntamente com o manual ou documento
equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro do veículo
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 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;
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 do 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;
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Seção de Administração de Prédios e Veículos
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 o
veículo segurado, identificado neste 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 Os preços dos serviços objeto deste Termo de Referência serão fixos e
irreajustáveis.
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9. DA DOTAÇÃO
9.1 Os custos da presente contratação serão suportados a custa do orçamento
destinado ao exercício de 2018.
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. A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida;
11.2. O valor da franquia deverá vir expresso textualmente na apólice do seguro;
11.3. O valor da franquia, apresentado na Proposta de Preço, é fixo e irreajustável;
11.4. Em caso de sinistro, o valor da franquia será pago pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que promover o
conserto do veículo;
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;
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12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A adjudicação deverá ser global. O serviço será executado de forma indireta, sob
o regime de empreitada por preço global;
12.2. O valor global da contratação deverá contemplar o custo da apólice, se houver;
12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas o valor global
(somatório do prêmio e custo da apólice) não interferindo no valor da franquia
apresentado na Proposta de Preço;
12.4. O veículo está devidamente registrado com placa oficial (chapa branca);
12.5. As manutenções preventiva e corretiva são realizadas em oficina contratada para
tal;
12.6. 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;
12.7. O veículo pernoita em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
salvo se houver viagem com pernoite;
12.8. O veículo não possui alarme sonoro, rastreador ou outro tipos de sistema antifurto;
12.9. O veículo não possui sistema limitador de velocidade;
12.10. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;
12.11. 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.
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, 1º de março de 2019.
Henrique Cirqueira Freire
Assistente III
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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APÓLICE SEGURO AUTOMAIS FROTA
Processo SUSEP Automóvel Nº 15414.100326/2004-83
Ramo
Produto
Apólice número
Endosso
Qtde de Itens
031
217
1447000111231
00000
1
Vigência: Início às 24 horas do dia
Término às 24 horas do dia
04/09/2017
04/09/2018
Nº da Proposta
Data de transmissão - Hora
Versão de cálculo
71000123740402
17/11/2017 - 12:18:00
0002170901
Dados da Seguradora
Nome
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
CNPJ
Código na SUSEP
061.074.175/0001-38
6238
Endereço Completo
AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A
Bairro
VILA GERTRUDES
Cidade
UF
CEP
SAO PAULO
SP
04794000
Dados da Sucursal
Nome
MACEIO - NEGOCIOS PUBLICOS
CNPJ
Telefone
061.074.175/0059-54
33257265
Endereço Completo
AV DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS 536,
Bairro
MACEIO
Cidade
UF
CEP
MACEIO
AL
57036-000

Dados do Corretor
Código interno e nome
CPF/CNPJ
065963 - REZENDE & LIEFQUIN CORRETORA D
144703760213000100
Código SUSEP
Telefone
00000100400297
43524263
Endereço completo
R JONIO 94
Bairro
JARDIM DO MAR
Cidade
UF
CEP
SAO BERNARDO DO CAMPO
SP
09750-340
Dados do Segurado
Nome
TRIBUNAL REG.ELEITORAL ALAGOAS
CNPJ
Segmento
Subscrição
006.015.041/0001-38
NEGOCIO PUBLICO
Frota
Tipo de documento Nº documento
Órgão Expedidor
Data Expedição
0
Endereço
PRAÇA VISCONDE DE SINIMBU S/N
Bairro
CENTRO
Cidade
UF Cep
MACEIO
AL 57020-720
Telefone
082 21227700
Demonstrativo de Prêmio - Valores em R$
Prêmio Líquido
Encargos Custo de Emissão
IOF Prêmio Total
4.750,00
0,00
0,00
0,00
4.750,00
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O(s) registro(s) deste(s) plano(s) na SUSEP não implica(m), por parte da
Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

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, as
contribuições a planos de caráter previdenciário, os pagamentos
destinados a planos de capitalização; deduzidos do estabelecido em
legislação específica.
Pagamento do Prêmio - Valores em R$
Forma
FICHA DE COMPENSACAO
Vencimento da 1ª Parcela
01/01/2018
Observações Complementares

Este contrato de seguro segue o que dispõem as Condições Gerais do Seguro
Automóvel CGAUT0024. Esse documento está disponível no site
www.mapfre.com.br.
O pdf com seu kit completo (de apólice, relação de todos os itens e boleto (se
houver), também está disponível no site da Seguradora.
As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela
sociedade/entidade junto à SUSEP, poderão ser consultadas no endereço
eletrônico www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1 de acordo com o(s)
número(s) do(s) processo(s) constante(s) da proposta/apólice.

Nº Parcelas Taxa de Juros Pactuada
1
0,00
Valor 1ª Parcela
4.750,00

Canais de comunicação
Ouvidoria

Seguro em reais não sujeito a qualquer atualização monetária em seus
valores, conforme Resolução 103/04 do C.N.S.P. e Circular SUSEP 239/03.
Alíquota do IOF estabelecida na forma do Decreto nº 6.339 de 03/01/2008.

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos
consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos
canais de atendimento habituais.

I - O não pagamento da primeira parcela, ou da parcela única, implicará o
cancelamento da apólice, desde o inicio de vigência;
Caso a apólice seja cancelada, por falta de pagamento, será necessário contratar
um novo seguro.
Poderá(ão) ser enviado(s) boleto(s) de pagamento, para quitar o prêmio de seguro
(preço) à vista ou parcela.
O carro reserva, conforme regras da Locadora, será disponibilizado para pessoa
maior de 21 (vinte e um) anos e que tenha, no mínimo, 2 (dois) anos de habilitação.
Alíquota do IOF estabelecida na forma do Decreto nº 6.339, de 3.1.2008.
Para mais informações consulte das Condições Gerais do seguro de automóvel.
Processo SUSEP Automóvel Nº 15414.100326/2004-83

0800 775 1079
Deficiente auditivo ou de fala: 0800 962 7373. De segunda a sexta, das 8h às 18h
(exceto feriado) ou pelo site www.mapfre.com.br
Aviso de Sinistro e Assistência 24 horas: 0800 771 8973
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800 775 4545
Deficiente auditivo ou de fala: 0800 775 5045. 24 horas, sete dias da semana.
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Informações sobre o pagamento do prêmio do seguro (preço)
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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.
Telefone: 0800 021 8484 - atendimento exclusivo ao consumidor - das 9:30 às
17:00 horas

Cláusulas especiais e/ou particulares
RESERVA 170871
PREGAO ELETRONICO
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659631447000111231

Para validade do presente contrato, os representantes legais da MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, assinam esta Apólice ou Endosso, na cidade de São
Paulo.
São Paulo, 23 de Novembro de 2017
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Especificações do risco
Nº do Risco
CI (código de identificação)
00001
623054NFD231Z7
Dados do Veículo
Marca / Modelo
9160.0 E DELIVERY (EURO 5) 2p Dies
Ano Fabricação/ Ano Modelo
0 km
Quilometragem
2014/2014
0000000
Placa
Nº Chassi
Chassi Remarcado
OXN8228
9532M62P5ER442006
NÃO
Categoria Tarifária
CAMINHÃO LEVE NACIONAL
Uso
TRANSPORTE DE CARGA

Coberturas contratadas e Valores Máximos de indenização
Cobertura
Valor
Prêmio Liquido
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto
100% FIPE
3.417,91
RCFV - Danos Materiais
80.000,00
878,06
RCFV - Danos Corporais
80.000,00
408,61
Acid Pes de Ocupantes - Morte Acidental
10.000,00
22,71
Acid Pes de Ocupantes - Inval. Permanente
10.000,00
22,71
Assistência AutoMais Caminhão
Conf. Cond. Gerais Gratuito
Classe de bônus 00
Franquia
Descrição
Tipo
Valor(R$)
CASCO DEDUTÍVEL FRANQ. REDUZIDA
15.260,45
Cobertura
Ramo
Código
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto
Automóvel - Casco
31
RCFV - Danos Materiais
Responsabilidade Civil Faculta 53
tiva Veículos-RCF-V
RCFV - Danos Corporais
Responsabilidade Civil Faculta 53
tiva Veículos-RCF-V
Acid Pes de Ocupantes - Morte Acidental
Acidentes Pessoais de Passagei 20
ros
Acid Pes de Ocupantes - Inval. Permanente Acidentes Pessoais de Passagei 20
ros

Modalidade de Contratação
VALOR DE MERCADO REFERENCIADO
Tabela de Referência
FIPE (www.fipe.org.br)
Código do veículo na Tabela de Referência
Código do veículo na Seguradora
515131-7
CA401848
Tabela Substituta no caso de extinção da Tabela de Referência
MOLICAR - REVISTA DO CARRO
Código do Veículo na Tabela Substituta
05118201-4
O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação do fator de ajuste,
contratado pelo Segurado, sobre o valor que constar na tabela de cotação vigente
na data da indenização.
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Valor da Indenização do veículo segurado
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Local de Residência ou Circulação
UF
Cidade
AL
MACEIO
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Cep
57020-720
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·
Estada em hotel
Quando o veículo segurado não puder se locomover por meios próprios em conseqüência de
pane elétrica ou mecânica ou danos nele ocasionados em virtude de acidente a seguradora
garante aos ocupantes do veículo segurado estada em hotéis desde que a reparação do veículo
necessite de um tempo superior a 6 (seis) horas, limitado a 48 horas. O tempo de conserto do
veículo será definido de acordo com as normas da oficina escolhida e notificação formal dela à
Seguradora.

AutoMais Frota - Assistência
·
Reboque ou transporte do veículo segurado
Quando o veículo segurado não puder se locomover por meios próprios em virtude de pane
elétrica ou mecânica, acidente ou roubo/furto localizado, a Seguradora garante os gastos com
seu reboque ou transporte até uma oficina mais próxima do local do evento sempre que o reparo
emergencial não puder ser tecnicamente executado no local de sua paralisação.
Poderão ainda ser oferecidos os serviços de reboque ou transporte ou reparo emergencial em
virtude de panes no limpador do pára-brisa, no cinto de segurança e faróis, desde que tais
eventos, devido a condições climáticas e horário do evento, impeçam o prosseguimento da
viagem.
Se o Segurado decidir rebocar ou transportar o veiculo para uma oficina fora do limite
estabelecido, caberá a ele realizar o pagamento dos custos de quilometragem excedente
referentes à distância adicional (ida e volta), diretamente ao prestador de serviço,
responsabilizando-se também pelos risco inerentes ao reboque ou transporte neste percurso
adicional.
Em caso de pane elétrica ou mecânica, optando o Segurado por remover o veículo para sua
cidade de residência, será providenciado um transporte para os ocupantes do veículo, caso
existam, para o domicílio habitual do Segurado. Caberá a ele realizar o pagamento dos custos
referentes à distância adicional (ida e volta), diretamente ao prestador de serviço,
responsabilizando-se também pelos riscos que ocorram neste percurso adicional.

·

Transporte de retorno ao domicílio do Segurado ou transporte para continuação
da viagem
Quando o veículo segurado não puder se locomover por meios próprios em conseqüência de
pane elétrica ou mecânica ou danos nele ocasionados em virtude de acidente ou ainda
roubo/furto a seguradora garante aos ocupantes do veículo retorno ao domicílio do Segurado ou
transporte para continuação da viagem desde que a reparação do veículo necessite de um
tempo superior a 48 horas. O tempo de conserto do veículo será definido de acordo com as
normas da oficina escolhida e notificação formal dela à Seguradora.

Quando se tratar de veículo com carga o Segurado será responsável pela remoção dela para
que o reboque do veículo seja efetuado.
Quando NÃO for contratada cobertura para garantir danos ocasionados ao veículo mencionado
nesta apólice ou quando se tratar de veículos do tipo Van, será garantido apenas reboque ou
transporte do veículo que será limitado até 100 km do local do evento.

A Seguradora, a seu critério, colocará à disposição dos ocupantes do veículo o meio de
transporte adequado para retorno ao domicílio do Segurado ou continuação da viagem.
Para continuação da viagem, a distância deve ser equivalente a de retorno ao município de
residência do Segurado.
Caso os ocupantes optem pela continuação da viagem fica excluído o serviço de retorno ao
domicílio do segurado.
Todos os ocupantes do veículo obrigatoriamente seguirão para o mesmo destino (retorno ao
domicílio do Segurado ou continuação da viagem).
Caso a decisão seja pela continuação da viagem, caberá ao Segurado realizar o pagamento
dos custos de quilometragem excedente referentes à distância adicional (ida e volta),
diretamente ao prestador de serviço, responsabilizando-se também pelos riscos que ocorram
neste percurso adicional.
659631447000111231

659631447000111231

Demais serviços (exceto Vans e veículos sem cobertura para casco)
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·
Transporte para reaver veículo reparado
Se a reparação do veículo segurado exigir um tempo de imobilização superior a 48 (quarenta e
oito) horas será fornecido um meio de transporte, a critério da Seguradora, exclusivamente e tão
somente para o Segurado ou pessoa que ele designar, para reaver o veículo após a reparação
ter sido finalizada e oficializada pela oficina reparadora à Seguradora.

·
Motorista profissional
Na impossibilidade do condutor do veículo conduzir o veículo segurado em virtude de acidente
de trânsito e nenhum dos acompanhantes poder substituí-lo com a devida habilitação, a
Seguradora garante um motorista profissional para levar o veículo até a residência habitual do
Segurado ou até o destino da viagem, sempre em território nacional.

Fica excluído qualquer serviço adicional caso o veículo segurado não esteja liberado para
retirada conforme oficialização prévia da oficina.

·
Peças de reposição
Em caso de pane ou acidente que não atinja a franquia, ficará a cargo da Seguradora a
localização e o envio de peças de reposição para o reparo do veículo quando não seja possível
adquiri-las no município onde seu conserto será efetuado e, desde que haja disponibilidade
destas peças em território nacional.

·
Transporte para reaver veículo recuperado Roubo/Furto
Em caso de roubo/furto do veículo segurado onde o mesmo tenha sido recuperado após a saída
de seus ocupantes do município da ocorrência, a Seguradora, a seu critério, arcará com os
gastos de transporte exclusivamente e tão somente ao Segurado ou seu representante legal,
até o local onde o veículo tiver sido recuperado. O início de transporte será disponibilizado a
partir da residência habitual do Segurado até o local da recuperação do veículo. Este serviço
não será oferecido quando ocorrer dano/perda total no veículo segurado.

O segurado deverá autorizar formalmente a oficina a realizar a reparação do veículo e notificar
oficialmente a seguradora por meio de fax a imobilização do veículo e os códigos/peças
necessárias para reposição.
Será de responsabilidade do Segurado, tanto os custos das peças de reposição quanto os
custos da oficina onde o veículo for reparado.

·
Despesas com a guarda do veículo
Em caso de acidente ou roubo/furto localizado onde o veículo seja rebocado pelas Autoridades
Competentes devido a ele ficar impossibilitado de se locomover por meios próprios, os gastos
com sua permanência nos pátios de estacionamento ficarão às expensas da Seguradora.

·
Chaveiro - Chaves tradicionais
Definem-se "chaves tradicionais" como aquelas que não possuam nenhum tipo de codificação
originada de fábrica e que não sejam dos seguintes modelos: pantográfica, canivete ou
telecomando.
659631447000111231
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Este serviço não será oferecido quando ocorrer dano/perda total do veículo segurado.
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Se o veículo não puder ser aberto e/ou acionado em razão da perda ou extravio das chaves,
esquecimento das mesmas no interior do veículo ou quebra na fechadura, na ignição ou na
trava de direção, será enviado um chaveiro para as providências necessárias para abertura e/ou
confecção das chaves (desde que o veículo/montadora dê condições para tal).
Quando não for possível resolver o problema por meio do envio de um chaveiro, a Seguradora
garante a remoção do veículo para um local dentro do município onde se verificou a ocorrência,
a opção do Segurado, respeitando o limite de quilometragem estipulado na cobertura "Reboque
ou transporte do veiculo segurado".
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Tratando-se de quebra, perda, roubo, furto ou extravio da chave da tampa de combustível será
garantida apenas sua abertura.

* Tratando-se de motocicleta (a partir de 500 cc) caso haja danos no pneu que impeçam a
locomoção dela, a Seguradora providenciará sua remoção ou transporte ao borracheiro mais
próximo do local do evento para que o pneu seja consertado. Será fornecido também um meio
de transporte, definido pela Seguradora, tanto para o condutor da motocicleta quanto para seu
passageiro, até o local onde o pneu será reparado, desde que a motocicleta esteja em trânsito.
Limite de quilometragem para reboque ou transporte: até 250 km, iniciando-se do local do
evento.

* Caso haja quebra, perda ou extravio da chave da motocicleta, ela será rebocada ou
transportada para um chaveiro ou concessionária (a escolha do segurado), mais próxima do
local da ocorrência. Limite de reboque ou transporte: Até 250 km.
·
Chaveiro - Chaves codificadas pantográficas
Definem-se "chaves codificadas/pantográficas" como aquelas que dispõem de qualquer
codificação elétrica/eletrônica oriunda das montadoras.

·
Reboque ou transporte em caso de pane seca
Em caso de pane seca (falta de combustível), o veículo segurado será rebocado ou
transportado para o Posto de combustível mais próximo do local do evento, respeitando o limite
de quilometragem estipulado no serviço "Reboque ou transporte do veículo segurado".
Limite de quilometragem para solicitação do serviço: a partir de 50 Km da residência do
Segurado

Para veículo segurado que utiliza chaves codificadas elétrica/eletrônica ou pantográficas, a
Seguradora garantirá sua remoção para a concessionária mais próxima respeitando o limite de
quilometragem estipulado na cobertura "Reboque ou transporte do veiculo segurado". Os
custos com a confecção da nova chave correrão por conta do Segurado.
Quando a confecção da chave não puder ser efetuada no mesmo dia por impossibilidade da
concessionária será oferecida aos ocupantes do veículo segurado a cobertura de "Estada em
hotel", respeitando-se seus limites e prazo de 48 horas de imobilização.
Tratando-se de quebra, perda, roubo, furto ou extravio da chave da tampa de combustível será
garantida apenas sua abertura.

* Caso haja quebra, perda ou extravio da chave da motocicleta, ela será rebocada ou
transportada para um chaveiro ou concessionária (a escolha do segurado), mais próxima do
local da ocorrência. Limite de reboque ou transporte: Até 250 km.
·
Troca de pneu
Garante a troca do pneu furado ou avariado pelo estepe quando o veículo segurado ficar
impossibilitado de circular. Caso seja constatado que o estepe está sem condições de uso, o
prestador providenciará a remoção do veículo para uma borracharia mais próxima do local do
evento.
Será fornecido também um meio de transporte, definido pela Seguradora, para os ocupantes do
veículo segurado, até o local onde o pneu será reparado, desde que o veículo esteja em
trânsito.
15
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·
Remoção inter-hospitalar
Garante o transporte inter-hospitalar para os ocupantes do veículo quando eles sofrerem lesões
em virtude de acidente de transito com o veículo segurado e houver falta de recurso para o
tratamento no estabelecimento de internação.
A partir do envio à Seguradora do laudo/informe médico, sua equipe médica manterá contato
com o Centro Hospitalar ou com o profissional que prestou atendimento às vítimas para
definirem a real necessidade de remoção e o meio mais adequado a ser utilizado.
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·

Assistência emergencial para gestante (serviço disponibilizado para segurado
pessoa física)
Garante transporte emergencial (táxi terrestre), da gestante que necessitar de atendimento de
urgência, para levá-la ao hospital ou local por ela indicado.
Serviço disponibilizado para a Segurada ou principal condutora ou cônjuge do Segurado.

·
Transporte ou hospedagem para passageiro
Quando um ocupante do veículo segurado ficar hospitalizado em virtude de acidente de trânsito
um (*) dos passageiros poderá optar entre retornar ao domicílio habitual do Segurado ou ficar
hospedado na cidade onde o ocupante estiver hospitalizado. Para os demais ocupantes (caso
existam) será disponibilizado o transporte para retorno a residência habitual do Segurado.

·
Transporte ou repatriamento de corpos
No caso de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado e houver o falecimento de
ocupantes a Seguradora providenciará as formalidades necessárias para o transporte ou
repatriamento do corpo, pelos meios adequados, até o local de residência habitual do Segurado.

(*) O serviço de transporte não será de direito caso seja feita opção pela hospedagem no
Município da internação e vice-versa.

Limite global das despesas: A critério da Seguradora
Limite de quilometragem para solicitação do serviço: a partir de 50 Km da residência do
Segurado

·
Transporte e estada para um familiar
Quando o ocupante do veículo ficar hospitalizado por mais de 5 (cinco) dias em conseqüência
de acidente de trânsito com o veículo segurado e estiver desacompanhada a Seguradora
garante o transporte (ida e volta) e a estada para que um familiar possa visitá-lo.

17
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·
Serviço de despachante
Em caso de sinistro onde se caracterize a indenização integral do veículo será disponibilizado
serviço de despachante para auxiliar o Segurado na juntada dos documentos necessários para
concluir o processo de indenização, tais como:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cópia de prontuário e negativa de multa
Certidão negativa de furto
Extravio Prodesp
Segunda via de IPVA
Retificação de guia do IPVA
DUT, quando necessário
Extrato de certidão de multas
Certidão de propriedade de veículo
Recibo de compra e venda do veículo
Certidão da Isenção de IPVA
Cópia de declaração de importação (DI)
Certidão de não localização de veiculo
Comprovante do pagamento do DPVAT

Os honorários dos serviços acima relacionados serão de responsabilidade da Seguradora.

18
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·

Além das exclusões de cobertura previstas nas Condições Gerais do Seguro,
estão também excluídos (as) da presente assistência:
a. Os serviços contratados pelo Segurado sem prévio consentimento da Seguradora, exceto
nos casos de força maior;
b. Despesas correspondentes a assistências médicas, farmacêuticas e hospitalares;
c. Despesas extras da estada, como refeições, bebidas e todas aquelas não incluídas na diária
do hotel;
d. Gastos com aquisição de peças, despesas relativas à mão-de-obra de reparos em oficinas;
e. Dispêndios com multas e taxas cobradas pelos órgãos públicos competentes;
f. Despesas com pedágios (exceto quando o veículo estiver sendo rebocado/transportado pela
Seguradora) e combustíveis (exceto quando coberto pela pane seca);
g. Despesas com pneu, câmara de pneus, bico ou roda;
h. Reembolso de itens que não façam parte integrante do veículo tais como: toca-cds, bolsas,
malas, cds, lap-top etc;
i. Reembolso de gastos relativos a serviços organizados, contratados e/ou executados por
terceiros;
j. Problemas que o veículo apresente em virtude da qualidade do combustível (pane seca);
k. Mão-de-obra para troca e conserto de: fechadura, ignição, travas danificadas e cópias
adicionais das chaves.

Benefícios, descontos e serviços
Você tem sempre mais com o MAPFRE AUTOMAIS FROTA
Veja o que você ganhou
Selo de Qualidade
Garantia de pagamento da indenização, ao proprietário legal do veículo, em até 5 dias úteis, após a
entrega de toda documentação solicitada, livre e desembaraçada de qualquer ônus, arrendamento,
dívida ou pendência financeira e/ou legal ou devolução do valor dos prêmios pagos, deduzidos dos
impostos.

Despachante Gratuito
A MAPFRE SEGUROS disponibiliza a você, Serviços de Despachante Gratuito para agilizar o
atendimento em caso de indenização integral. Um profissional habilitado e autorizado pela Empresa o
contata e providencia todos os documentos necessários para você receber sua indenização.
MAPFRE Serviços

Seguros com cobertura exclusiva de RCF-V (Responsabilidade Civil Facultativa Veículos); sem
contratação de cobertura para o veículo da apólice, ou veículos do tipo VAN terão assistência
apenas para "Reboque ou transporte do veículo segurado".

Oficina Mais (exceto veículos de carga)
Na hora de um sinistro, você poderá levar seu veículo a uma Oficina Referenciada. Além da qualidade
do serviço, você conta com muitas outras vantagens:

·
Solicitação dos serviços
Para utilizar os serviços de Assistência o Segurado deve entrar em contato exclusivamente com
a Central de Relacionamento 24 Horas MAPFRE Seguros por meio do telefone que consta no
verso do Cartão de Seguro.

·
·
·
·

Os serviços quando relacionados ao veículo, somente serão executados na presença do
Segurado ou pessoa que o represente portando os documentos do veículo e suas chaves.
Caso a Seguradora não possua prestador referenciado na região, a Central de Relacionamento
poderá autorizar o Segurado a contratar um prestador e solicitar reembolso dos gastos
referentes à mão-de-obra à Seguradora, mediante apresentação de nota fiscal da execução do
serviço.
·

Posto de Atendimento Rápido Especializado - P.A.R. E. (exceto veículos de carga)
O P.A.R. E. é o posto de atendimento da Seguradora, que possui uma exclusiva estrutura automotiva
que oferece os seguintes serviços aos Segurados:

Limites de utilização (por veículo)

·
·
·

Os serviços de reboque em virtude de pane elétrica ou mecânica, chaveiro, troca de pneus e
envio de combustível estão limitados a um total de 05 (cinco) eventos durante a vigência da
apólice , independentemente do serviço solicitado.
Exemplo:

02 guinchos por pane elétrica
03 guinchos por pane mecânica
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·
Âmbito geográfico
Os serviços de "Motorista Profissional; Peças de reposição; Chaveiro; Troca de pneu e Envio de
combustível" serão prestados exclusivamente em território nacional. Os demais serviços serão
prestados também, nos países integrantes do MERCOSUL.

Vistoria Prévia;
Atendimento a sinistro de pequeno e médio porte;
Liberação de carro reserva (quando contratada esta cobertura) você receberá auxílio em
relação à retirada do veículo, após o aviso de sinistro.

Para encontrar um Posto de Atendimento Rápido Especializado - P.A.R.E. mais próximo de você
acesse nosso site www.mapfre.com.br ou ligue para a Central de Relacionamento, o telefone consta
no verso do seu cartão do seguro.

No exemplo acima o limite de utilização está esgotado.
ESTES LIMITES NÃO ESTÃO VINCULADOS AO VEÏCULO QUE DEU ORIGEM À EMISSÃO
DA APÓLICE E SIM A VIGÊNCIA DELA.

Garantia dos serviços executados;
Garantia de preço especial de seguradora para consertos abaixo do valor da franquia;
Serviço de Leva e Traz;
Lavagem e enceramento geral antes da entrega.
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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 março de 2019.
À Direção-Geral,
Sr. Diretor-Geral,
Cuidam os presentes autos de proposição da SAPEV no sentido de contratação de
empresa prestadora de serviços de seguro, para cobertura de veículo componente da
frota deste Tribunal, tipo ônibus customizado.
No ponto, registro que encontra-se em curso neste Regional processo que cuida da
anulação do contrato anteriormente ﬁrmado para prestação do serviço em tela, qual
seja, o 0008201-47.2018.6.02.8000.
A unidade gestora encaminhou o termo de referência (evento 0509860) que, para início
da instrução processual na fase interna de contratação, aprovo para que surtam os
efeitos jurídicos imediatos.
Posto isto, faço os autos conclusos a V. Sa. para, em aquiescendo com a proposição,
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 01/03/2019, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510002 e o código CRC 71B6FA2F.
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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.

Aquiescendo com a proposição da Secretaria de
Administração, por conduto do Despacho GSAD 0510002, e
considerando a aprovação do Termo de Referência (0509860),
faço encaminhar o presente procedimento à Coordenadoria de
Material e Patrimônio para as providências de que trata o art.
8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, com a urgência que
o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/03/2019, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511053 e o código CRC 6922FF96.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Diante do Despacho GDG 0511053, encaminho os
presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/03/2019, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511787 e o código CRC CDD42BB6.
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E-mail - 0513260
Data de Envio:
13/03/2019 15:16:08
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
contratosnp@bbmapfre.com.br
cotacao@br.hembseguros.com.br
fpaula@bbmapfre.com.br
emissoes@hembseguros.com.br
neto.alagoana@hotmail.com
erica@memorialcenter.com.br
atendimento@fidelizacorretora.com.br
atendimento@fjmseguros.com.br
olimpiuscorretoraseg@hotmail.com
licitacao@rfgcorretora.com.br
leonardo@humaitaseguros.com.br
FPAULA@bbseguros.com.br
gustavo@apisseguros.com.br
flavia@apisseguros.com.br
administracao@rlseguro.com.br
emissao.rlseguro@gmail.com
sotero@soterocorretora.com.br
andrealobo@bb.com.br
andrea@br.hembseguros.com.br
licitacoes@hembseguros.com.br
gustavo@humaitaseguros.com.br
bragaepontes@uol.com.br
licitacao@allianz.com.br
jadson@humaitaseguros.com.br
gustavo.apisseguros@gmail.com
fedfc@hotmail.com
ismael@fanalseguros.com.br
diogo@fanalseguros.com.br
daniela@novaegideseguros.com.br
ana.silva@harcos.com.br
Assunto:
Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa prestadora de seguro para veículo
tipo ônibus, customizado, pertencente à frota deste Tribunal, com as seguintes características:
* 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;
* O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor não inferior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais);
* O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais);
* 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;
* 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);
* O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato;

E-mail SEIC 0513260
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* A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de furto, roubo, incêndio,
colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais;
*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 do bem, tomando-se por referência o código
FIPE 515131-7;
* A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.
Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais detalhamentos e especificações constantes
no termo de referência e Certificado de registro do veículo (CRLV ) em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0509860_TERMO_DE_REFERENCIA___Seguro_do_onibus_2018___ALTERADO_EM_01_03_2019.pdf
Anexo_0509869_CERTIFICADO_DE_REGISTRO_DO_VEICULO___ONIBUS_CUSTOMIZADO.pdf
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De:

"Amanda Costa - Emissão | Rezende & Liefquin"
<emissao.rlseguro@gmail.com>

Para:

seic@tre-al.jus.br

Data:

13/03/2019 03:17 PM

Assunto:

[seic] Mudança de email Re: Solicitação. Proposta. Seguro Total
Ônibus. TREAL

Prezados,
Informamos que esse e-mail foi alterado para amanda@segurosrl.com.br e será desativado em
breve.
Assuntos relacionados a emissão de apólices, gentileza copiar emissao@seguros.rl.com.br.

--

E-mail Atualização. RL Seguro. (0513266)
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E-mail - 0513274
Data de Envio:
13/03/2019 15:23:30
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
amanda@segurosrl.com.br
Assunto:
Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Mensagem:
Prezada Amanda,
Boa tarde,
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa prestadora de seguro para veículo
tipo ônibus, customizado, pertencente à frota deste Tribunal, com as seguintes características:
* 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;
* O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor não inferior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais);
* O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais);
* 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;
* 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);
* O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato;
* A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de furto, roubo, incêndio,
colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais;
*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 do bem, tomando-se por referência o código
FIPE 515131-7;
* A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.
Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais detalhamentos e especificações constantes
no termo de referência e Certificado de registro do veículo (CRLV ) em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

E-mail SEIC 0513274
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Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0509860_TERMO_DE_REFERENCIA___Seguro_do_onibus_2018___ALTERADO_EM_01_03_2019.pdf
Anexo_0509869_CERTIFICADO_DE_REGISTRO_DO_VEICULO___ONIBUS_CUSTOMIZADO.pdf
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De:

"Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>

Para:

"Daniela - Nova Égide" <daniela@novaegideseguros.com.br>

Data:

14/03/2019 12:56 PM

Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Boa tarde Daniela,
Houve um aumento do valor por meio do Decreto 9.412/2018, atualizado para R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais).
Posso aguardar uma proposta? Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Daniela - Nova Égide <daniela@novaegideseguros.com.br>
To: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>, "'undisclosedrecipients:'"
Date: Thu, 14 Mar 2019 08:10:11 -0300
Subject: [seic] RES: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Bom dia!
Me tira uma dúvida, até quanto é contratação direta?
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: quarta-feira, 13 de março de 2019 15:16
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa
prestadora de seguro para veículo tipo ônibus, customizado, pertencente à
frota deste Tribunal, com as seguintes características:
* O contrato deverá contemplar a assistência 24 horas, em casos de panes ou
acidentes, quando for inviável transitar com o veículo, situação em que

E-mail Nova Égide Seguros. (0513886)
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deverá ser fornecido, gratuitamente, veículo do tipo guincho, sem limite de
quilometragem;
* O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de
valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
* O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não
inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
* 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;
* 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);
* O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura do contrato;
* A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de
furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e
corporais;
*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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7;
* A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.
Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais detalhamentos e
especificações constantes no termo de referência e Certificado de registro
do veículo (CRLV ) em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Nova Égide Seguros. (0513886)
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Status da mensagem:

Mensagem foi respondida

De:

"Andrea Soares | Hemb Seguros"
<andrea@br.hembseguros.com.br>

Para:

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

CC:

<contatos@br.hembseguros.com.br>

Data:

14/03/2019 10:35 AM

Assunto: [seic] RES: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Ana Paula,

bom dia!

Solicitação recepcionada, estaremos elaborando a cotação.
Atenciosamente,
Andrea
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 13 de março de 2019 15:16
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa
prestadora de seguro para veículo tipo ônibus, customizado, pertencente à
frota deste Tribunal, com as seguintes características:
* 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;
* O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de
valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
* O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não
inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
* 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;
* 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);
* O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura do contrato;

E-mail HembSeguros. (0513888)
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* A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de
furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e
corporais;
*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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7;
* A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.
Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais detalhamentos e
especificações constantes no termo de referência e Certificado de registro
do veículo (CRLV ) em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

--Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus

E-mail HembSeguros. (0513888)
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De:

"Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>

Para:

"Fernando Ranzani - Rezende & Liefquin"
<fernando@segurosrl.com.br>

Data:

14/03/2019 12:52 PM

Assunto: Re: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Boa tarde Fernando,
Estamos na fase de pesquisa e estimativa de preço, a depender do valor, há possibilidade de contratação direta.
Posso aguardar proposta? Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: "Fernando Ranzani - Rezende & Liefquin" <fernando@segurosrl.com.br>
To: <seic@tre-al.jus.br>, <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 14 Mar 2019 11:30:27 -0300
Subject: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Ana Paula, bom dia !
Para darmos continuidade, peço por favor informar se a proposta que esta
solicitando é para uma contratação direta ou de estimativa para abertura de
pregão ?

Att

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada
em: quarta-feira, 13 de março de 2019 15:16
Assunto: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa
prestadora de seguro para veículo tipo ônibus, customizado, pertencente à
frota deste Tribunal, com as seguintes características:
* 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

E-mail RLSeguros. (0513891)
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quilometragem;
* O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de
valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
* O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não
inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
* 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;
* 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);
* O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura do contrato;
* A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de
furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e
corporais;
*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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7;
* A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.
Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais detalhamentos e
especificações constantes no termo de referência e Certificado de registro
do veículo (CRLV ) em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

--Este e-mail foi verificado quanto a vírus pelo AVG.
http://www.avg.com

E-mail RLSeguros. (0513891)
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De:

"Fernando Ranzani - Rezende & Liefquin"
<fernando@segurosrl.com.br>

Para:

"'Ana Paula Gomes Silva'" <anasilva@tre-al.jus.br>

Data:

14/03/2019 01:50 PM

Assunto:

RES: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus.
TREAL 227798

Pode sim !!
A

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 14 de março de 2019 12:52
Para: Fernando Ranzani - Rezende & Liefquin
Assunto: Re: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Boa tarde Fernando,
Estamos na fase de pesquisa e estimativa de preço, a depender do valor, há possibilidade de contratação direta.
Posso aguardar proposta? Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: "Fernando Ranzani - Rezende & Liefquin" <fernando@segurosrl.com.br>
To: <seic@tre-al.jus.br>, <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 14 Mar 2019 11:30:27 -0300
Subject: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Ana Paula, bom dia !
Para darmos continuidade, peço por favor informar se a proposta que esta

E-mail Resposta. RLSeguros. (0514136)
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solicitando é para uma contratação direta ou de estimativa para abertura de
pregão ?

Att

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada
em: quarta-feira, 13 de março de 2019 15:16
Assunto: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa
prestadora de seguro para veículo tipo ônibus, customizado, pertencente à
frota deste Tribunal, com as seguintes características:
* 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;
* O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de
valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
* O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não
inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
* 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;
* 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);
* O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura do contrato;
* A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de
furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e
corporais;
*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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7;
* A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.
Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais detalhamentos e
especificações constantes no termo de referência e Certificado de registro
do veículo (CRLV ) em anexo.

E-mail Resposta. RLSeguros. (0514136)
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Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

--Este e-mail foi verificado quanto a vírus pelo AVG.
http://www.avg.com

Livre de vírus. www.avg.com.

E-mail Resposta. RLSeguros. (0514136)
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De:

Daniela - Nova Égide <daniela@novaegideseguros.com.br>

Para:

"'Ana Paula Gomes Silva'" <anasilva@tre-al.jus.br>

Data:

14/03/2019 02:25 PM

Assunto:

RES: [seic] RES: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus.
TREAL

Boa tarde!
Te envio a cotação até amanhã, 15h.

Daniela Duarte
(82) 3313-6667 (Maceió-AL)
De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 14 de março de 2019 12:57
Para: Daniela - Nova Égide <daniela@novaegideseguros.com.br>
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Boa tarde Daniela,
Houve um aumento do valor por meio do Decreto 9.412/2018, atualizado para R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais).
Posso aguardar uma proposta? Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Daniela - Nova Égide <daniela@novaegideseguros.com.br>
To: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>,
"'undisclosed-recipients:'"
Date: Thu, 14 Mar 2019 08:10:11 -0300
Subject: [seic] RES: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Bom dia!

E-mail Resposta. Nova Égide Seguros. (0514138)
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Me tira uma dúvida, até quanto é contratação direta?
Daniela Duarte
(82) 3313-6667 (Maceió-AL)
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@treal.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 13 de março de 2019 15:16
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa
prestadora de seguro para veículo tipo ônibus, customizado,
pertencente à
frota deste Tribunal, com as seguintes características:
* 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;
* O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será
de
valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
* O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor
não
inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
* 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;
* 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);

E-mail Resposta. Nova Égide Seguros. (0514138)
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* O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12
(doze)
meses, contados a partir da assinatura do contrato;
* A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os
casos de
furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos
materiais e
corporais;
*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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7;
* A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.
Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais
detalhamentos e
especificações constantes no termo de referência e Certificado de
registro
do veículo (CRLV ) em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por
e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sextafeira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta. Nova Égide Seguros. (0514138)
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De:

Jadson Lourenço <jadson@humaitaseguros.com.br>

Para:

<seic@tre-al.jus.br>

Data:

19/03/2019 10:18 AM

Assunto:

[seic] ENC: Resposta ao Ofício nº 3426/2018 - TRE-AL

Bom dia
Ana Paula, veriﬁca por favor se este oﬁcio foi respondido a porto, eles precisam da autorização de vocês para
cancelar o contrato anterior e dar andamento da nova cotação.
Atenciosamente,

De: Leonardo [mailto:leonardo@humaitaseguros.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 21 de janeiro de 2019 15:26
Para: 'Jadson Lourenço'
Assunto: ENC: Resposta ao Ofício nº 3426/2018 - TRE-AL

Recebi hoje
De: Rogerio Farinelli [mailto:rogerio.farinelli@portoseguro.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 21 de janeiro de 2019 14:54
Para: leonardo@humaitaseguros.com.br
Cc: Rogerio Farinelli
Assunto: Resposta ao Ofício nº 3426/2018 - TRE-AL

Sr. Corretor boa tarde, tudo bem?
Segue resposta ao Ofício enviado pelo TRE/AL.
OBS: A via original será encaminhada por Sedex diretamente ao endereço do Órgão.
Um grande abraço.
Atenciosamente,

Rogério Farinelli
Licitações & Negócios Públicos
Corporação Porto Seguro - http://www.portoseguro.com.br

E-mail Humaitá Seg. Confirmação. Cancela Ct Nº 32-2018. (0516076)
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Por favor, fique à vontade para responder a esta mensagem no horário comercial.

Por favor, fique à vontade para responder a esta mensagem no horário comercial.

As informações contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) são endereçadas exclusivamente à(s)
pessoa(s) e/ou instituição(ões) acima indicada(s) e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se
você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, queira, por favor, retorná-la ao remetente e em
seguida apagá-la definitivamente. Qualquer uso, cópia ou divulgação das informações nela contidas, na íntegra ou
parcialmente, são proibidas e serão tratadas conforme legislação vigente.

[2] Arquivo: 20190107103516951 (1).pdf

Tamanho:
16854k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

[3] Arquivo: Resposta ao Ofício nº 3426.2018
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-ALAGOAS
Contrato nº 32.2018.pdf

Tamanho:
976k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Download arquivo zip contendo todos os anexos

E-mail Humaitá Seg. Confirmação. Cancela Ct Nº 32-2018. (0516076)
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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 GSAD
À SAPEV
À SLC
1- Tratam os autos da contratação de seguro total para o ônibus
placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, conforme termo
de referência 0509860.
2- Recebemos da corretora Humaitá Seguros a indagação sobre se foi
efetivado o cancelamento do Contrato Nº 32/2018 (0458322) com a
empresa Porto Seguro, conforme Despachos GPRES 0493710 e GSAD
0510834.
3- A corretora relata que a Porto Seguro necessita da autorização do
TRE-AL para cancelar o contrato anterior, a ﬁm de que possa ser
dado prosseguimento a uma nova cotação, eventos 0516076 e
0516083.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 19/03/2019, às 12:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516085 e o código CRC BC3CC092.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho SEIC 0516085

0516085v1
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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.

Retornem os autos à COMAP, para que dê
sequência à instrução com vistas à contratação do seguro.
Quanto ao incidente processual reportado no Despacho
SEIC 0516085, solicito que a questão seja tratada em autos
apartados para que seja submetida à apreciação superior.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/03/2019, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516185 e o código CRC 2FF7A3D6.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0516185

0516185v1
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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 SEIC,
informando que em conformidade com os registros
existentes nesta Seção, o contrato nº 32/2018 se encontra
vigente até o dia 05/10/2019.
Entretanto, está sendo instruída a anulação do
contrato no procedimento SEI nº 0008201-47.2018.6.02.8000 .
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/03/2019, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516245 e o código CRC DB1A0784.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0516245

0516245v1
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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 SEIC
Senhor Chefe,
Encaminho os presentes autos para atendimento do
Despacho GSAD 0516185.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/03/2019, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516660 e o código CRC B5C3A52C.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0516660

0516660v1
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De:

<ilton@soterocorretora.com.br>

Para:

<seic@tre-al.jus.br>

CC:

<sotero@soterocorretora.com.br>,
<elaine@soterocorretora.com.br>

Data:

21/03/2019 10:00 AM

Assunto: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL

Prezado(a), bom dia!
Segue orçamento da Porto Seguro. Favor acusar recebimento!
Atenciosamente,
Ilton Mendonça
Assistente Administra vo
(81) 9 9700-9471 / PABX -(81) 3421-8398
Empresarial Albert Einstein – Av. Frei Ma as Teves, 280
Sala 811 – Ilha do Leite – Recife

De: Antonio Sotero <sotero@soterocorretora.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 13 de março de 2019 16:05
Para: ilton@soterocorretora.com.br; elaine@soterocorretora.com.br; alicia@soterocorretora.com.br
Assunto: Fwd: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL

Enviado do meu iPad
Início da mensagem encaminhada:
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 13 de março de 2019 15:16:09 BRT
Para: undisclosed-recipients:;
Assunto: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Responder A: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa prestadora de seguro para
veículo po ônibus, customizado, pertencente à frota deste Tribunal, com as seguintes
caracterís cas:
* 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 po
guincho, sem limite de quilometragem;
E-mail Orçamento. Sotero Corretora Seguros. PORTO SEGURO. (0517653)
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* O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor não inferior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais);
* O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a R$ 80.000,00
(oitenta
mil reais);
* 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;
* 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);
* O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses, contados a par r da
assinatura do contrato;
* A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de furto, roubo, incêndio,
colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais;
*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 do bem, tomando-se por referência o
código FIPE 515131-7;
* A franquia contratada deverá ser do po reduzida.
Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais detalhamentos e especiﬁcações
constantes no termo de referência e Cer ﬁcado de registro do veículo (CRLV ) em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, gen leza informar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Orçamento. Sotero Corretora Seguros. PORTO SEGURO. (0517653)
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[2] Arquivo: ORÇAMENTO
PORTO.pdf

Tamanho:
89k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

E-mail Orçamento. Sotero Corretora Seguros. PORTO SEGURO. (0517653)
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ORÇAMENTO - PORTO SEGURO AUTO FROTA
Orçamento: 227176429
Operação de Negócio: Convencional
Tipo de Emissão: Seguro Novo

Tarifa: Março/2019

Início da Vigência: 19/03/2019

Data do Orçamento: 19/03/2019

Término da Vigência: 19/03/2020

Versão do cálculo: 1

Quantidade de Itens: 1

Última Liberação: 20/03/2019

Dados do corretor
Nome

Telefone

Código SUSEP

SOTERO CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME

(81) 34218398

LIPLEJ

Dados do cliente
Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ: 06.015.041/0001-38

Tipo Pessoa: Jurídica

Atividade: JUSTICA

Prêmio por Coberturas / Cláusulas / Acessórios
Descrição

Prêmio

CASCO

R$ 2.387,31

DANOS MATERIAIS - 1º RISCO

R$ 108,93

DANOS CORPORAIS - 1º RISCO

R$ 14,15

ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO

R$ 41,29

DANOS MORAIS - 1º RISCO

R$ 3,25

45V - Assistência 24h Completa - Rede Referenciada

R$ 497,76

ACESSÓRIO CARROCERIA

R$ 0,00

ACESSÓRIO EQUIPAMENTOS

R$ 0,00

ACESSÓRIO SOM

R$ 0,00

ACESSÓRIO KIT GÁS

R$ 0,00

Os veículos são de propriedade
Empresa (PJ): 1
Prêmio do Seguro

Anexo ORÇAMENTO PORTO. Porto Seguro. SCS. (0517655)
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Prêmio Líquido do Seguro: R$ 3.052,69
IOF: 0,00%

Prêmio à vista do seguro: R$ 3.052,69

ESTE ORÇAMENTO NÃO IMPLICA NA ACEITAÇÃO DO SEGURO.
O SEGURO SERÁ VÁLIDO COM O RECEBIMENTO OU TRANSMISSÃO DA PROPOSTA ELETRONICA. QUANDO NECESSÁRIO,
PODERÃO SER SOLICITADOS PARA EMISSÃO DA APÓLICE, VISTORIA PRÉVIA, NOTA FISCAL DO VEÍCULOS OU EQUIPAMENTOS
OU DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES COMO POR EXEMPLO DOCUMENTO DE BLINDAGEM DO VEÍCULO.
A SEGURADORA TERÁ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APÓS O PROTOCOLO OU TRANSMISSÃO DA PROPOSTA PARA SE
MANIFESTAR SOBRE A CONCRETIZAÇÃO OU NÃO DO SEGURO. NO CASO DE NÃO ACEITAÇÃO DO SEGURO, O EVENTUAL
PREMIO PAGO PELO PROPONENTE SERÁ DEVOLVIDO ATUALIZADO PELO IPCA/IBGE.
*A CONTRATAÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA NA MODALIDADE VALOR DETERMINADO ESTÁ SUJEITA A ANALISE E COTAÇÃO
DA SEGURADORA NO MOMENTO DA EMISSÃO DO SEGURO.
Os valores deste orçamento são válidos até 18/04/2019
OPÇÕES DE PAGAMENTO
PAGAMENTO: À Vista - Boleto
Parcela

Juros

1

0,00%

Parcela (R$)

Total (R$)

R$ 3.052,69

R$ 3.052,69

PAGAMENTO: Carnê a 30 d.d.
Parcela

Juros

1

0,00%

Parcela (R$)

Total (R$)

R$ 3.052,69

R$ 3.052,69

PAGAMENTO: Melhor Data Todas Débito C.Corrente
Parcela

Juros

Parcela (R$)

Total (R$)

1

0,00%

R$ 3.052,69

R$ 3.052,69

2

0,00%

R$ 1.526,34

R$ 3.052,68

3

0,00%

R$ 1.017,56

R$ 3.052,68

4

0,00%

R$ 763,17

R$ 3.052,68

5

0,00%

R$ 610,54

R$ 3.052,70

6

0,00%

R$ 508,78

R$ 3.052,68

7

0,00%

R$ 436,10

R$ 3.052,70

8

0,00%

R$ 381,59

R$ 3.052,72

9

0,00%

R$ 339,19

R$ 3.052,71

10

0,00%

R$ 305,27

R$ 3.052,70

PAGAMENTO: Frac. 1ª Parcela Carnê
Parcela

Juros

2

0,00%

R$ 1.526,34

R$ 3.052,68

3

0,00%

R$ 1.017,56

R$ 3.052,68

4

0,00%

R$ 763,17

R$ 3.052,68

5

0,00%

R$ 610,54

R$ 3.052,70

6

0,00%

R$ 508,78

R$ 3.052,68
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Parcela (R$)

Total (R$)
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Parcela

Juros

Parcela (R$)

Total (R$)

7

0,00%

R$ 436,10

R$ 3.052,70

8

0,00%

R$ 381,59

R$ 3.052,72

9

0,00%

R$ 339,19

R$ 3.052,71

10

0,00%

R$ 305,27

R$ 3.052,70

PAGAMENTO: Todas Débito C. Corrente
Parcela

Juros

Parcela (R$)

Total (R$)

1

0,00%

R$ 3.052,69

R$ 3.052,69

2

0,00%

R$ 1.526,34

R$ 3.052,68

3

0,00%

R$ 1.017,56

R$ 3.052,68

4

0,00%

R$ 763,17

R$ 3.052,68

5

0,00%

R$ 610,54

R$ 3.052,70

6

0,00%

R$ 508,78

R$ 3.052,68

7

0,00%

R$ 436,10

R$ 3.052,70

8

0,00%

R$ 381,59

R$ 3.052,72

9

0,00%

R$ 339,19

R$ 3.052,71

10

0,00%

R$ 305,27

R$ 3.052,70

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito - Demais Bandeiras
Parcela

Juros

Parcela (R$)

Total (R$)

1

0,00%

R$ 3.052,69

R$ 3.052,69

2

0,00%

R$ 1.526,34

R$ 3.052,68

3

0,00%

R$ 1.017,56

R$ 3.052,68

4

0,00%

R$ 763,17

R$ 3.052,68

5

0,00%

R$ 610,54

R$ 3.052,70

6

0,00%

R$ 508,78

R$ 3.052,68

7

0,00%

R$ 436,10

R$ 3.052,70

8

0,00%

R$ 381,59

R$ 3.052,72

9

0,00%

R$ 339,19

R$ 3.052,71

10

0,00%

R$ 305,27

R$ 3.052,70

PAGAMENTO: 1ª Boleto / Demais Carnê
Parcela

Juros

2

0,00%

R$ 1.526,34

R$ 3.052,68

3

0,00%

R$ 1.017,56

R$ 3.052,68

4

0,00%

R$ 763,17

R$ 3.052,68

5

0,00%

R$ 610,54

R$ 3.052,70

6

0,00%

R$ 508,78

R$ 3.052,68
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Parcela

Juros

Parcela (R$)

Total (R$)

7

0,00%

R$ 436,10

R$ 3.052,70

8

0,00%

R$ 381,59

R$ 3.052,72

9

0,00%

R$ 339,19

R$ 3.052,71

10

0,00%

R$ 305,27

R$ 3.052,70

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito Porto Seguro
Parcela

Juros

Parcela (R$)

Total (R$)

1

0,00%

R$ 3.052,69

R$ 3.052,69

2

0,00%

R$ 1.526,34

R$ 3.052,68

3

0,00%

R$ 1.017,56

R$ 3.052,68

4

0,00%

R$ 763,17

R$ 3.052,68

5

0,00%

R$ 610,54

R$ 3.052,70

6

0,00%

R$ 508,78

R$ 3.052,68

7

0,00%

R$ 436,10

R$ 3.052,70

8

0,00%

R$ 381,59

R$ 3.052,72

9

0,00%

R$ 339,19

R$ 3.052,71

10

0,00%

R$ 305,27

R$ 3.052,70

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais CNPJ 61.198.164/0001-60 - Ramo Automóvel (0531) - Código Susep (05886)
Al. Barão de Piracicaba, 618-634 / Torre B - 2º andar São Paulo - SP - CEP: 01216-012
Processo SUSEP VMR e VD nº 15414.900286/2013-63 UPUU
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Relação de Itens Completa - Auto Frota
Anexo ORÇAMENTO PORTO. Porto Seguro. SCS. (0517655)

Dados do Cliente:
Razão Social:
CNPJ:
Atividade:
Data:
Tarifa:
Vigência:
Operação de Negócio:

Orçamento no. : 227176429
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
06.015.041/0001-38
JUSTICA
19/03/2019
Março/2019
19/03/2019 - 19/03/2020
Convencional

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Validade:
Última Liberação:
Quantidade de Itens:
Data da impressão:

18/04/2019
20/03/2019
1
21/03/2019
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Item
Anexo ORÇAMENTO PORTO. Porto Seguro. SCS. (0517655)

1

Veículo

Dados do Risco

Coberturas, Cláusulas e Acessórios

VEÍCULO: MOTOR HOME - VOLKSWAGEN
MOTOR HOME
ANO/MODELO: 2014/2014
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: DIVERSAS/OUTRAS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CLASSE BÔNUS:0

MODALIDADE: VALOR DETERMINADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - R$ 161.100,00 / FRANQUIA: R$ 10.590,00
DMT 1R - IS R$ 80.000,00
DCT 1R - IS R$ 80.000,00
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00
DMO 1R - IS R$ 10.000,00
Cls. 45V
TOTAL

Valor Prêmio

R$ 2.387,31
R$ 108,93
R$ 14,15
R$ 41,29
R$ 3,25
R$ 497,76
R$ 3.052,69
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DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 1º RISCO
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 2º RISCO
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS 1º RISCO
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS 2º RISCO
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
GARANTIA ÚNICA 1º RISCO
GARANTIA ÚNICA 2º RISCO
GARANTIA ÚNICA REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
GARANTIA ÚNICA REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO COM DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES
DANOS MORAIS 1º RISCO
DANOS MORAIS 2º RISCO

Carro Reserva:
26C
26E
26A
26F
26B
26G
26J
26K
26H
26L
26I
26M
26N
26O
26P
26Q
26T
26S

CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO

Proteção a Vidros:
78S
76R
78R
76

78S
76R
78R
076

Anexo ORÇAMENTO PORTO. Porto Seguro. SCS. (0517655)

Índice de Cobertura:
DMT 1R
DMT 2R
DMT DESAT 1R
DMT DESAT 2R
DCT 1R
DCT 2R
DCT DESAT 1R
DCT DESAT 2R
GU 1R
GU 2R
GU DESAT 1R
GU DESAT 2R
APP C/ DMH
DMO 1R
DMO 2R
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-

EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA

DANOS
DANOS
DANOS
DANOS

BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
A VIDROS - REDE REFERENCIADA
AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - LIVRE ESCOLHA
A VIDROS - LIVRE ESCOLHA
AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - REDE REFERENCIADA

COMPLETA: SIN 2000KM / PANE 2000KM - REFERENCIADA
COMPLETA: SIN 2000KM / PANE 2000KM - LIVRE ESCOLHA
BÁSICA: SIN 2000KM / PANE 200KM - REFERENCIADA
BÁSICA: SIN 2000KM / PANE 200KM - LIVRE ESCOLHA

Índice de Cláusulas:
CLS. 104
CLS. 115
CLS. 112
CLS. 20N
CLS. 997
CLS. 111

104
115
112
20N
997
111

Acessórios:
CARROC.
EQUIP.
SOM
KIT G

CARROCERIA
EQUIPAMENTOS
SOM
KIT - GÁS

Anexo ORÇAMENTO PORTO. Porto Seguro. SCS. (0517655)

Assistência 24h:
45V
45Y
045
45X

-

EXTENSÃO PERÍMETRO AMERICA DO SUL
EXTENSÃO DE COBERTURA DE RCF - DMT
EXTENSÃO DA COBERTURA DA APÓLICE
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
CLÁUSULA BENEFICIÁRIA
EXTENSÃO PARA VEÍCULOS REBOCADOS
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De:

"Renato F.Rezende" <rfr.rezende@uol.com.br>

Para:

<seic@tre-al.jus.br>

CC:

<administracao@segurosrl.com.br>, "'Gustavo Gatuzzo - Rezende &
Liefquin'" <reserva@segurosrl.com.br>

Data:

21/03/2019 10:07 AM

Assunto:

[seic] ENC: ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus.
TREAL

Prezados, bom dia
Segue cotação conforme solicitado.
Att
Renato Freire Rezende
Rezende & Liefquin
55 11 – 4351-2463
www.rezendeliefquin.com.br
>
> -----Mensagem original----> De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
> Enviada em: quarta-feira, 13 de março de 2019 15:16
> Para: undisclosed-recipients:
> Assunto: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
>
> Prezado Senhor(a),
>
>
> O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa
> prestadora de seguro para veículo tipo ônibus, customizado,
> pertencente à frota deste Tribunal, com as seguintes características:
>
> * 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;
>
>
> * O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será
> de
> valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
>
>
> * O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor
> não
> inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
>
>
> * 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;
>
>
> * O valor de cobertura para os casos de responsabilidade civil por
> danos

E-mail Orçamento. RL. MAPFRE SEGUROS. (0517663)
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morais não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
* O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12
(doze)
meses, contados a partir da assinatura do contrato;
* A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos
de
furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais
e
corporais;
*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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7;
* A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.
Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais detalhamentos
e
especificações constantes no termo de referência e Certificado de
registro
do veículo (CRLV ) em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h.
Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Renatão, segue reserva 227798
Abs

[2] Arquivo: Proposta de Precos - TRE
ALAGOAS - Mapfre Frota - Estimativa.pdf

E-mail Orçamento. RL. MAPFRE SEGUROS. (0517663)

Tamanho:
480k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Mapfre Seguros Gerais S/A
Avenida Nações Unidas 14.261 Vila Gertrudes – São Paulo/SP
CNPJ: 61.074.175/0001-38
Inscrição estadual: 108244683111
Inscrição Municipal: 1.069.937-6
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos
CNPJ: 06.015.041/0001-38
PROPOSTA DE PREÇOS
Nome da Proponente: Mapfre Seguros Gerais S/A
Número do CNPJ: 61.074.175/0001-38 Inscrição Estadual: 108.244.683.111
Endereço Completo: Avenida das Nações Unidas, 11.711 – Brooklin / São Paulo-SP
CEP.: 04578-000
Telefone e Fax: 011-4351-2463
E-mail: administracao@rlseguro.com.br
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia
do respectivo CRLV, anexo a este 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 os deslocamentos a
serviço deste Tribunal, faz-se necessário contratar o serviço de seguro total para os veículos, como forma de
reduzir o risco de perda patrimonial e indenizações por responsabilidade civil.
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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7, já
utilizado como referência no Contrato n.º17/2017 (PA SEI 0000151-66.2017.6.02.8000, evento 0337073).
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 do veículo, juntamente com o manual ou documento equivalente, contendo informações
relativas ao funcionamento do seguro do veículo 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;
1

Anexo Proposta.TREALAGOAS-Mapfre Frota-Estimativa. RL. (0517665)
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Mapfre Seguros Gerais S/A
Avenida Nações Unidas 14.261 Vila Gertrudes – São Paulo/SP
CNPJ: 61.074.175/0001-38
Inscrição estadual: 108244683111
Inscrição Municipal: 1.069.937-6
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 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;
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 do 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 o veículo segurado, identificado
neste 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 Os preços dos serviços objeto deste Termo de Referência serão fixos e irreajustáveis.
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Mapfre Seguros Gerais S/A
Avenida Nações Unidas 14.261 Vila Gertrudes – São Paulo/SP
CNPJ: 61.074.175/0001-38
Inscrição estadual: 108244683111
Inscrição Municipal: 1.069.937-6
9. DA DOTAÇÃO
9.1 Os custos da presente contratação serão suportados a custa do orçamento destinado ao exercício de 2018.
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 assinálo 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. A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida;
11.2. O valor da franquia deverá vir expresso textualmente na apólice do seguro;
11.3. O valor da franquia, apresentado na Proposta de Preço, é fixo e irreajustável;
11.4. Em caso de sinistro, o valor da franquia será pago pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
prioritariamente, à concessionária / oficina que promover o conserto do veículo;
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. O serviço será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por
preço global;
12.2. O valor global da contratação deverá contemplar o custo da apólice, se houver;
12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas o valor global (somatório do prêmio e custo
da apólice) não interferindo no valor da franquia apresentado na Proposta de Preço;
12.4. O veículo está devidamente registrado com placa oficial (chapa branca);
12.5. As manutenções preventiva e corretiva são realizadas em oficina contratada para tal;
12.6. 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;
12.7. O veículo pernoita em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver viagem
com pernoite; 12.8. O veículo não possui alarme sonoro, rastreador ou outro tipos de sistema antifurto;
12.9. O veículo não possui sistema limitador de velocidade;
12.10. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;
12.11. 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.
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Mapfre Seguros Gerais S/A
Avenida Nações Unidas 14.261 Vila Gertrudes – São Paulo/SP
CNPJ: 61.074.175/0001-38
Inscrição estadual: 108244683111
Inscrição Municipal: 1.069.937-6
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.
14. VALOR DO SEGURO:
R$ 15.795,00
Validade do orçamento: 60 dias.

São Paulo, 20 de março de 2019.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
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De:

<ilton@soterocorretora.com.br>

Para:

"'Ana Paula Gomes Silva'" <anasilva@tre-al.jus.br>

CC:

<sotero@soterocorretora.com.br>, <elaine@soterocorretora.com.br>

Data:

21/03/2019 04:14 PM

Assunto:

RES: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL

Ana Paula, boa tarde!
Segue o print do orçamento para conhecimento.
Reduzida = 50% da obrigatória

Atenciosamente,
Ilton Mendonça
Assistente Administra vo
(81) 9 9700-9471 / PABX -(81) 3421-8398
Empresarial Albert Einstein – Av. Frei Ma as Teves, 280
Sala 811 – Ilha do Leite – Recife

De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 21 de março de 2019 15:55
Para: ilton@soterocorretora.com.br
Assunto: Re: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Boa tarde Ilton,
Recebida a cotação.
O valor do prêmio de R$ 3.052,69 e da franquia R$ 10.590,00.
É franquia reduzida? Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: <ilton@soterocorretora.com.br>
To: <seic@tre-al.jus.br>
Cc: <sotero@soterocorretora.com.br>, <elaine@soterocorretora.com.br>
Date: Thu, 21 Mar 2019 10:00:13 -0300

E-mail Esclarecimento. Franquia. Sotero Corretora. (0518797)
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Subject: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Prezado(a), bom dia!
Segue orçamento da Porto Seguro. Favor acusar recebimento!
Atenciosamente,
Ilton Mendonça
Assistente Administrativo
(81) 9 9700-9471 / PABX -(81) 3421-8398
Empresarial Albert Einstein – Av. Frei Matias Teves, 280
Sala 811 – Ilha do Leite – Recife

De: Antonio Sotero <sotero@soterocorretora.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 13 de março de 2019 16:05
Para: ilton@soterocorretora.com.br; elaine@soterocorretora.com.br; alicia@soterocorretora.com.br
Assunto: Fwd: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL

Enviado do meu iPad
Início da mensagem encaminhada:
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 13 de março de 2019 15:16:09 BRT
Para: undisclosed-recipients:;
Assunto: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Responder A: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa prestadora de seguro para veículo tipo ônibus, customizado, pertencente à frota deste Tribunal, com as seguintes
características:
* 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;

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

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

* 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;

* 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);

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

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

*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 do bem, tomando-se por
referência o código FIPE 515131-7;

* A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.

Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais detalhamentos e especificações constantes no termo de referência e Certificado de registro do veículo (CRLV ) em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Esclarecimento. Franquia. Sotero Corretora. (0518797)
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De:

"Renato F.Rezende" <rfr.rezende@uol.com.br>

Para:

"'Ana Paula Gomes Silva'" <anasilva@tre-al.jus.br>

CC:

"'Gustavo Gatuzzo - Rezende & Liefquin'"
<reserva@segurosrl.com.br>

Data:

21/03/2019 04:29 PM

Assunto:

RES: [seic] ENC: ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus.
TREAL

Olá Ana Paula.
As coberturas e valores estão item 3 da proposta. A Franquia acabei de incluir.
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 do bem, tomando-se por referência o
código FIPE 515131-7, já utilizado como referência no Contrato n.º17/2017 (PA SEI
0000151-66.2017.6.02.8000, evento 0337073).
Dúvidas, estamos à disposição.
Abraços

Renato Freire Rezende
Rezende & Liefquin
55 11 – 4351-2463
www.rezendeliefquin.com.br

De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 21 de março de 2019 15:50
Para: Renato F.Rezende <rfr.rezende@uol.com.br>
Assunto: Re: [seic] ENC: ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Prioridade: Alta

E-mail Esclarecimento. Proposta. Franquia. RL. Mapfre. (0518801)
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Boa tarde Renato,
Recebida a proposta.
Qual o valor da franquia reduzida? Não teria como detalhar a proposta, com os valores dos danos materiais,
corporais, coberturas e valor da franquia? Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: "Renato F.Rezende" <rfr.rezende@uol.com.br>
To: <seic@tre-al.jus.br>
Cc: <administracao@segurosrl.com.br>, "'Gustavo Gatuzzo - Rezende & Liefquin'"
<reserva@segurosrl.com.br>
Date: Thu, 21 Mar 2019 10:07:07 -0300
Subject: [seic] ENC: ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Prezados, bom dia
Segue cotação conforme solicitado.
Att
Renato Freire Rezende
Rezende & Liefquin
55 11 – 4351-2463
www.rezendeliefquin.com.br

>
> -----Mensagem original----> De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
> Enviada em: quarta-feira, 13 de março de 2019 15:16
> Para: undisclosed-recipients:
> Assunto: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
>
> Prezado Senhor(a),
>
>
> O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa
> prestadora de seguro para veículo tipo ônibus, customizado,
> pertencente à frota deste Tribunal, com as seguintes
características:
>
> * 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
E-mail Esclarecimento. Proposta. Franquia. RL. Mapfre. (0518801)
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tipo
> guincho, sem limite de quilometragem;
>
>
> * O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros
será
> de
> valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
>
>
> * O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de
valor
> não
> inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
>
>
> * 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;
>
>
> * 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);
>
>
> * O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12
> (doze)
> meses, contados a partir da assinatura do contrato;
>
>
> * A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os
casos
> de
> furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos
materiais
> e
> corporais;
>
>
> *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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7;
>
>
> * A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.
>
>
> Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais

E-mail Esclarecimento. Proposta. Franquia. RL. Mapfre. (0518801)
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detalhamentos
> e
> especificações constantes no termo de referência e Certificado de
> registro
> do veículo (CRLV ) em anexo.
>
>
> Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por
e-mail.
>
>
> Atenciosamente.
>
> Ana Paula Gomes Silva
> Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
> anasilva@tre-al.jus.br
>
> Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h.
> Sexta-feira:
> 07:30 às 13:30h.
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
> Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió AL
> CNPJ
> nº: 06.015.041/0001-38
> Telefones: 82 2122-7712/7711
Renatão, segue reserva 227798
Abs

[2] Arquivo: Proposta de Precos - TRE
ALAGOAS - Mapfre Frota - Estimativa.pdf

Tamanho:
480k

E-mail Esclarecimento. Proposta. Franquia. RL. Mapfre. (0518801)

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Mapfre Seguros Gerais S/A
Avenida Nações Unidas 14.261 Vila Gertrudes – São Paulo/SP
CNPJ: 61.074.175/0001-38
Inscrição estadual: 108244683111
Inscrição Municipal: 1.069.937-6
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos
CNPJ: 06.015.041/0001-38
PROPOSTA DE PREÇOS
Nome da Proponente: Mapfre Seguros Gerais S/A
Número do CNPJ: 61.074.175/0001-38 Inscrição Estadual: 108.244.683.111
Endereço Completo: Avenida das Nações Unidas, 11.711 – Brooklin / São Paulo-SP
CEP.: 04578-000
Telefone e Fax: 011-4351-2463
E-mail: administracao@rlseguro.com.br
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia
do respectivo CRLV, anexo a este 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 os deslocamentos a
serviço deste Tribunal, faz-se necessário contratar o serviço de seguro total para os veículos, como forma de
reduzir o risco de perda patrimonial e indenizações por responsabilidade civil.
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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7, já
utilizado como referência no Contrato n.º17/2017 (PA SEI 0000151-66.2017.6.02.8000, evento 0337073).
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 do veículo, juntamente com o manual ou documento equivalente, contendo informações
relativas ao funcionamento do seguro do veículo 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;
1
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Mapfre Seguros Gerais S/A
Avenida Nações Unidas 14.261 Vila Gertrudes – São Paulo/SP
CNPJ: 61.074.175/0001-38
Inscrição estadual: 108244683111
Inscrição Municipal: 1.069.937-6
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 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;
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 do 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 o veículo segurado, identificado
neste 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 Os preços dos serviços objeto deste Termo de Referência serão fixos e irreajustáveis.
2
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Mapfre Seguros Gerais S/A
Avenida Nações Unidas 14.261 Vila Gertrudes – São Paulo/SP
CNPJ: 61.074.175/0001-38
Inscrição estadual: 108244683111
Inscrição Municipal: 1.069.937-6
9. DA DOTAÇÃO
9.1 Os custos da presente contratação serão suportados a custa do orçamento destinado ao exercício de 2018.
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 assinálo 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. A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida;
11.2. O valor da franquia deverá vir expresso textualmente na apólice do seguro;
11.3. O valor da franquia, apresentado na Proposta de Preço, é fixo e irreajustável;
11.4. Em caso de sinistro, o valor da franquia será pago pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
prioritariamente, à concessionária / oficina que promover o conserto do veículo;
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. O serviço será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por
preço global;
12.2. O valor global da contratação deverá contemplar o custo da apólice, se houver;
12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas o valor global (somatório do prêmio e custo
da apólice) não interferindo no valor da franquia apresentado na Proposta de Preço;
12.4. O veículo está devidamente registrado com placa oficial (chapa branca);
12.5. As manutenções preventiva e corretiva são realizadas em oficina contratada para tal;
12.6. 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;
12.7. O veículo pernoita em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver viagem
com pernoite; 12.8. O veículo não possui alarme sonoro, rastreador ou outro tipos de sistema antifurto;
12.9. O veículo não possui sistema limitador de velocidade;
12.10. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;
12.11. 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.
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Mapfre Seguros Gerais S/A
Avenida Nações Unidas 14.261 Vila Gertrudes – São Paulo/SP
CNPJ: 61.074.175/0001-38
Inscrição estadual: 108244683111
Inscrição Municipal: 1.069.937-6
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.
14. VALOR DO SEGURO
R$ 15.795,00

/
/

FRANQUIA REDUZIDA:
R$ 12.350,00

Validade do orçamento: 60 dias.

São Paulo, 21 de março de 2019.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
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De:

Daniela - Nova Égide <daniela@novaegideseguros.com.br>

Para:

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

CC:

<anasilva@tre-al.jus.br>

Data:

22/03/2019 08:45 AM

Assunto: [seic] RES: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Prezados, bom dia!
Segue anexo cotação solicitada.
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: quarta-feira, 13 de março de 2019 15:16
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa
prestadora de seguro para veículo tipo ônibus, customizado, pertencente à
frota deste Tribunal, com as seguintes características:
* 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;
* O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de
valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
* O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não
inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
* 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;
* 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);
* O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura do contrato;
* A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de
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furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e
corporais;
*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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7;
* A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.
Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais detalhamentos e
especificações constantes no termo de referência e Certificado de registro
do veículo (CRLV ) em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

[2] Arquivo: ORÇAMENTO PORTO SEGURO - Tamanho:
227574575 - NOVA ÉGIDE SEGUROS.pdf
89k
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ORÇAMENTO - PORTO SEGURO AUTO FROTA
Orçamento: 227574575
Operação de Negócio: Convencional
Tipo de Emissão: Seguro Novo

Tarifa: Março/2019

Início da Vigência: 21/03/2019

Data do Orçamento: 21/03/2019

Término da Vigência: 21/03/2020

Versão do cálculo: 1

Quantidade de Itens: 1

Última Liberação: 21/03/2019

Dados do corretor
Nome

Telefone

Código SUSEP

NOVA EGIDE ADM E CORR DE SEG LTDA EPP

(82) 33136667

LIDG9J

Dados do cliente
Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ: 06.015.041/0001-38

Tipo Pessoa: Jurídica

Atividade: JUSTICA

Prêmio por Coberturas / Cláusulas / Acessórios
Descrição

Prêmio

CASCO

R$ 3.259,06

DANOS MATERIAIS - 1º RISCO

R$ 225,74

DANOS CORPORAIS - 1º RISCO

R$ 29,33

ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO

R$ 376,50

DANOS MORAIS - 1º RISCO

R$ 6,74

076 - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada

R$ 121,11

45V - Assistência 24h Completa - Rede Referenciada

R$ 1.031,56

ACESSÓRIO CARROCERIA

R$ 0,00

ACESSÓRIO EQUIPAMENTOS

R$ 0,00

ACESSÓRIO SOM

R$ 0,00

ACESSÓRIO KIT GÁS

R$ 0,00

Os veículos são de propriedade
Empresa (PJ): 1
Prêmio do Seguro

Anexo ORÇAMENTO PORTO SEGURO-227574575-NOVA ÉGIDESEG (0518809)
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Prêmio Líquido do Seguro: R$ 5.050,04
IOF: 0,00%

Prêmio à vista do seguro: R$ 5.050,04

ESTE ORÇAMENTO NÃO IMPLICA NA ACEITAÇÃO DO SEGURO.
O SEGURO SERÁ VÁLIDO COM O RECEBIMENTO OU TRANSMISSÃO DA PROPOSTA ELETRONICA. QUANDO NECESSÁRIO,
PODERÃO SER SOLICITADOS PARA EMISSÃO DA APÓLICE, VISTORIA PRÉVIA, NOTA FISCAL DO VEÍCULOS OU EQUIPAMENTOS
OU DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES COMO POR EXEMPLO DOCUMENTO DE BLINDAGEM DO VEÍCULO.
A SEGURADORA TERÁ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APÓS O PROTOCOLO OU TRANSMISSÃO DA PROPOSTA PARA SE
MANIFESTAR SOBRE A CONCRETIZAÇÃO OU NÃO DO SEGURO. NO CASO DE NÃO ACEITAÇÃO DO SEGURO, O EVENTUAL
PREMIO PAGO PELO PROPONENTE SERÁ DEVOLVIDO ATUALIZADO PELO IPCA/IBGE.
*A CONTRATAÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA NA MODALIDADE VALOR DETERMINADO ESTÁ SUJEITA A ANALISE E COTAÇÃO
DA SEGURADORA NO MOMENTO DA EMISSÃO DO SEGURO.
Os valores deste orçamento são válidos até 20/04/2019
OPÇÕES DE PAGAMENTO
PAGAMENTO: À Vista - Boleto
Parcela

Juros

1

0,00%

Parcela (R$)

Total (R$)

R$ 5.050,04

R$ 5.050,04

PAGAMENTO: Carnê a 30 d.d.
Parcela

Juros

1

0,00%

Parcela (R$)

Total (R$)

R$ 5.050,04

R$ 5.050,04

PAGAMENTO: Melhor Data Todas Débito C.Corrente
Parcela

Juros

Parcela (R$)

Total (R$)

1

0,00%

R$ 5.050,04

R$ 5.050,04

2

0,00%

R$ 2.525,02

R$ 5.050,04

3

0,00%

R$ 1.683,35

R$ 5.050,05

4

0,00%

R$ 1.262,51

R$ 5.050,04

5

0,00%

R$ 1.010,01

R$ 5.050,05

6

0,00%

R$ 841,67

R$ 5.050,02

7

0,00%

R$ 721,43

R$ 5.050,01

8

0,00%

R$ 631,26

R$ 5.050,08

9

0,00%

R$ 561,12

R$ 5.050,08

10

0,00%

R$ 505,00

R$ 5.050,00

PAGAMENTO: Frac. 1ª Parcela Carnê
Parcela

Juros

Parcela (R$)

2

0,00%

R$ 2.525,02

R$ 5.050,04

3

0,00%

R$ 1.683,35

R$ 5.050,05

4

0,00%

R$ 1.262,51

R$ 5.050,04

5

0,00%

R$ 1.010,01

R$ 5.050,05

6

0,00%

R$ 841,67

R$ 5.050,02
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Parcela

Juros

Parcela (R$)

Total (R$)

7

0,00%

R$ 721,43

R$ 5.050,01

8

0,00%

R$ 631,26

R$ 5.050,08

9

0,00%

R$ 561,12

R$ 5.050,08

10

0,00%

R$ 505,00

R$ 5.050,00

PAGAMENTO: Todas Débito C. Corrente
Parcela

Juros

Parcela (R$)

Total (R$)

1

0,00%

R$ 5.050,04

R$ 5.050,04

2

0,00%

R$ 2.525,02

R$ 5.050,04

3

0,00%

R$ 1.683,35

R$ 5.050,05

4

0,00%

R$ 1.262,51

R$ 5.050,04

5

0,00%

R$ 1.010,01

R$ 5.050,05

6

0,00%

R$ 841,67

R$ 5.050,02

7

0,00%

R$ 721,43

R$ 5.050,01

8

0,00%

R$ 631,26

R$ 5.050,08

9

0,00%

R$ 561,12

R$ 5.050,08

10

0,00%

R$ 505,00

R$ 5.050,00

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito - Demais Bandeiras
Parcela

Juros

Parcela (R$)

Total (R$)

1

0,00%

R$ 5.050,04

R$ 5.050,04

2

0,00%

R$ 2.525,02

R$ 5.050,04

3

0,00%

R$ 1.683,35

R$ 5.050,05

4

0,00%

R$ 1.262,51

R$ 5.050,04

5

0,00%

R$ 1.010,01

R$ 5.050,05

6

0,00%

R$ 841,67

R$ 5.050,02

7

0,00%

R$ 721,43

R$ 5.050,01

8

0,00%

R$ 631,26

R$ 5.050,08

9

0,00%

R$ 561,12

R$ 5.050,08

10

0,00%

R$ 505,00

R$ 5.050,00

PAGAMENTO: 1ª Boleto / Demais Carnê
Parcela

Juros

Parcela (R$)

2

0,00%

R$ 2.525,02

R$ 5.050,04

3

0,00%

R$ 1.683,35

R$ 5.050,05

4

0,00%

R$ 1.262,51

R$ 5.050,04

5

0,00%

R$ 1.010,01

R$ 5.050,05

6

0,00%

R$ 841,67

R$ 5.050,02

Anexo ORÇAMENTO PORTO SEGURO-227574575-NOVA ÉGIDESEG (0518809)

Total (R$)
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Parcela

Juros

Parcela (R$)

Total (R$)

7

0,00%

R$ 721,43

R$ 5.050,01

8

0,00%

R$ 631,26

R$ 5.050,08

9

0,00%

R$ 561,12

R$ 5.050,08

10

0,00%

R$ 505,00

R$ 5.050,00

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito Porto Seguro
Parcela

Juros

Parcela (R$)

Total (R$)

1

0,00%

R$ 5.050,04

R$ 5.050,04

2

0,00%

R$ 2.525,02

R$ 5.050,04

3

0,00%

R$ 1.683,35

R$ 5.050,05

4

0,00%

R$ 1.262,51

R$ 5.050,04

5

0,00%

R$ 1.010,01

R$ 5.050,05

6

0,00%

R$ 841,67

R$ 5.050,02

7

0,00%

R$ 721,43

R$ 5.050,01

8

0,00%

R$ 631,26

R$ 5.050,08

9

0,00%

R$ 561,12

R$ 5.050,08

10

0,00%

R$ 505,00

R$ 5.050,00

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais CNPJ 61.198.164/0001-60 - Ramo Automóvel (0531) - Código Susep (05886)
Al. Barão de Piracicaba, 618-634 / Torre B - 2º andar São Paulo - SP - CEP: 01216-012
Processo SUSEP VMR e VD nº 15414.900286/2013-63 UPUU

Anexo ORÇAMENTO PORTO SEGURO-227574575-NOVA ÉGIDESEG (0518809)
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Dados do Cliente:
Razão Social:
CNPJ:
Atividade:
Data:
Tarifa:
Vigência:
Operação de Negócio:

Relação de Itens Completa - Auto Frota
Orçamento no. : 227574575
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
06.015.041/0001-38
JUSTICA
21/03/2019
Março/2019
21/03/2019 - 21/03/2020
Convencional

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Validade:
Última Liberação:
Quantidade de Itens:
Data da impressão:

20/04/2019
21/03/2019
1
22/03/2019
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Item
1

Veículo

Dados do Risco

VEÍCULO: VOLKSWAGEN - MICRO ONIBUS 9.160 TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
OD
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
ANO/MODELO: 2014/2014
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
0Km: Não
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
COMBUSTÍVEL: Diesel
CLASSE BÔNUS:0

Coberturas, Cláusulas e Acessórios
MODALIDADE: VALOR DETERMINADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - R$ 94.854,00 / FRANQUIA: R$ 5.698,50
DMT 1R - IS R$ 80.000,00
DCT 1R - IS R$ 80.000,00
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00
DMO 1R - IS R$ 10.000,00
Cls. 45V
Vidros 076 / FRANQUIAS:
Parabrisa/Traseiro: R$ 315,00
Lanternas/Faróis: R$ 157,50
Retrovisores: R$ 157,50
TOTAL

Valor Prêmio

R$ 3.259,06
R$ 225,74
R$ 29,33
R$ 376,50
R$ 6,74
R$ 1.031,56
R$ 121,11

R$ 5.050,04
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DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 1º RISCO
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 2º RISCO
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS 1º RISCO
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS 2º RISCO
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
GARANTIA ÚNICA 1º RISCO
GARANTIA ÚNICA 2º RISCO
GARANTIA ÚNICA REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
GARANTIA ÚNICA REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO COM DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES
DANOS MORAIS 1º RISCO
DANOS MORAIS 2º RISCO

Carro Reserva:
26C
26E
26A
26F
26B
26G
26J
26K
26H
26L
26I
26M
26N
26O
26P
26Q
26T
26S

CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO

Proteção a Vidros:
78S
76R
78R
76

78S
76R
78R
076
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Índice de Cobertura:
DMT 1R
DMT 2R
DMT DESAT 1R
DMT DESAT 2R
DCT 1R
DCT 2R
DCT DESAT 1R
DCT DESAT 2R
GU 1R
GU 2R
GU DESAT 1R
GU DESAT 2R
APP C/ DMH
DMO 1R
DMO 2R

-

EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA

DANOS
DANOS
DANOS
DANOS

BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
A VIDROS - REDE REFERENCIADA
AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - LIVRE ESCOLHA
A VIDROS - LIVRE ESCOLHA
AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - REDE REFERENCIADA

Anexo ORÇAMENTO PORTO SEGURO-227574575-NOVA ÉGIDESEG (0518809)

Assistência 24h:
45V
45Y
045
45X

COMPLETA: SIN 2000KM / PANE 2000KM - REFERENCIADA
COMPLETA: SIN 2000KM / PANE 2000KM - LIVRE ESCOLHA
BÁSICA: SIN 2000KM / PANE 200KM - REFERENCIADA
BÁSICA: SIN 2000KM / PANE 200KM - LIVRE ESCOLHA

Índice de Cláusulas:
CLS. 104
CLS. 115
CLS. 112
CLS. 20N
CLS. 997
CLS. 111

104
115
112
20N
997
111

Acessórios:
CARROC.
EQUIP.
SOM
KIT G

CARROCERIA
EQUIPAMENTOS
SOM
KIT - GÁS

-

EXTENSÃO PERÍMETRO AMERICA DO SUL
EXTENSÃO DE COBERTURA DE RCF - DMT
EXTENSÃO DA COBERTURA DA APÓLICE
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
CLÁUSULA BENEFICIÁRIA
EXTENSÃO PARA VEÍCULOS REBOCADOS
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"Contatos | HEMB Seguros" <contatos@br.hembseguros.com.br>

De:
Para:

"'Ana Paula Gomes Silva'" <anasilva@tre-al.jus.br>

Data:

25/03/2019 01:24 PM

Assunto:

RES: [seic] COTAÇÃO ESTIMATIVA / TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS / MAPFRE SEGUROS

Boa Tarde!
Prezada Ana Paula,
Conﬁrmo recebimento, e em breve encaminharemos o orçamento es ma vo.
Dúvidas, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Marley Santos

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2019 13:00
Para: Contatos | HEMB Seguros <contatos@br.hembseguros.com.br>
Assunto: Re: [seic] COTAÇÃO ESTIMATIVA / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS / MAPFRE SEGUROS
Prioridade: Alta
Boa tarde Marley,
A cotação solicitada foi para um ônibus, conforme pedido abaixo:

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa prestadora de seguro para veículo tipo
ônibus, customizado, pertencente à frota deste Tribunal, com as seguintes características:
* 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;

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

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

* 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;

E-mail Resposta. Orçamento. Hemb Seguros. (0518839)
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* 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);

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

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

*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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7;

* A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.

Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais detalhamentos e especificações constantes no termo
de referência e Certificado de registro do veículo (CRLV ) em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: "Contatos | HEMB Seguros" <contatos@br.hembseguros.com.br>
To: <seic@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 21 Mar 2019 16:58:31 -0300
Subject: [seic] COTAÇÃO ESTIMATIVA / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS / MAPFRE SEGUROS
Boa Tarde!
Prezada Ana Paula,
Conforme solicitado, segue orçamento estimativo MAPFRE SEGUROS, para abertura do processo licitatório
referente ao seguro dos veículos.
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.
Dúvidas, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Marley Santos

E-mail Resposta. Orçamento. Hemb Seguros. (0518839)

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 87
25/03/2019 13:46

WorldClient

3 de 3

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=YOF7T...

E-mail Resposta. Orçamento. Hemb Seguros. (0518839)

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 88
25/03/2019 13:46

WorldClient

1 de 2

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=YOF7T...

De:

Jadson Lourenço <jadson@humaitaseguros.com.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

25/03/2019 06:17 PM

Assunto: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL

Boa noite
Ana Paula, ainda não está liberado o orçamento
Atenciosamente,

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 13 de março de 2019 15:16
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Proposta. Seguro Total Ônibus. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa prestadora de seguro para veículo po
ônibus, customizado, pertencente à frota deste Tribunal, com as seguintes caracterís cas:
* 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 po guincho, sem limite
de quilometragem;
* O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais);
* O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais);
* 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;
* 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);

E-mail Resposta. Humaitá Seguros. (0519125)
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* O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses, contados a par r da assinatura
do contrato;
* A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de furto, roubo, incêndio, colisão,
morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais;
*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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7;
* A franquia contratada deverá ser do po reduzida.
Solicitamos proposta de acordo com as condições e demais detalhamentos e especiﬁcações constantes no termo
de referência e Cer ﬁcado de registro do veículo (CRLV ) em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, gen leza informar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta. Humaitá Seguros. (0519125)
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Status da mensagem:

Mensagem foi respondida

De:

<ilton@soterocorretora.com.br>

Para:

"'Ana Paula Gomes Silva'" <anasilva@tre-al.jus.br>

CC:

<elaine@soterocorretora.com.br>

Data:

26/03/2019 03:38 PM

Assunto:

Dúvida - Porto

Ana, boa tarde!
Apesar da cotação apresentar cobertura superior a solicitada no termo, eu solicitei ao setor de auto para
me enviar uma confirmação por escrito, certo? Assim que chegar eu envio para você!

Atenciosamente,
Ilton Mendonça
Assistente Administra vo
(81) 9 9700-9471 / PABX -(81) 3421-8398
Empresarial Albert Einstein – Av. Frei Ma as Teves, 280
Sala 811 – Ilha do Leite – Recife

E-mail Confirmação. Vl cobertura Casco.Porto Seguro. SCS. (0519992)
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Status da mensagem:
De:

Mensagem foi respondida

"Contatos | HEMB Seguros" <contatos@br.hembseguros.com.br>

Para:

<anasilva@tre-al.jus.br>

Data:

27/03/2019 09:59 AM

Assunto:

COTAÇÃO ESTIMATIVA / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS / MAPFRE SEGUROS

Bom dia!
Prezada Ana Paula,
Conforme solicitado, segue orçamento es ma vo MAPFRE SEGUROS, para abertura do processo licitatório
referente ao seguro dos veículos.
Por gen leza, conﬁrmar o recebimento deste e-mail.
Dúvidas, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Marley Santos

[2] Arquivo: COTAÇÃO ESTIMATIVA
MAPFRE 1.pdf

Tamanho:
257k

E-mail Orçamento. Hemb Seguros. MAFRE SEGUROS. (0519993)

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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São Paulo, 27 De março 2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Ref.: Cotação Estimativa Para Futuro Processo Licitatório
Apresentamos à Cotação Estimativa elaborada para contratação de serviços securitários para o ramo de Automóvel, pertencentes ao patrimônio. Pelo período de 12 meses, conforme condições apresentadas pelo segurado.
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Endereço Sede: Av. Das Nações Unidas, 14.261, 29º andar, Vila Gertrudes – CEP 04.794-000 - São Paulo

SEGURADORA

CNPJ: 61.074.175/0001-38
CONTATO:

Marley Santos / e-mail: contatos@br.hembseguros.com.br

VIGÊNCIA DO SEGURO

12 (doze) meses

VALIDADE DA PROPOSTA

60 (sessenta) dias

Item

Veículo

Franquia

Prêmio

1

Volkswagen Eurobus Especialmc. On
PLACA: OXN-8228 - ANO/2014/2014

12.500,00

8.500,00

R$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS)
COBERTURAS DO SEGURO PARA CADA VEÍCULO:
Valor de Mercado 100% Tabela FIPE
Colisão, incêndio, roubo ou furto
Danos materiais a terceiros no valor de
R$ 80.000,00
Danos corporais a terceiros no valor de
R$ 80.000,00
Acidentes pessoais passageiro por invalidez:
R$ 10.000,00
Acidentes por morte do passageiro
R$ 10.000,00
Assistência 24 horas sem limite de quilometragem com assistência guincho e taxi para todos os passageiros e veículo por conta da contratada.
Franquia de acordo com o termo de referência.
Cobertura de vidros completa para todos os veículos, exceto as motocicletas.
Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas. Sem mais para o momento, renovamos
votos de estima e consideração,
Atenciosamente,

MAPFRE SEGUROS
CNPJ Nº 61.074.175/0001-38

Anexo COTAÇÃO ESTIMATIVA MAPFRE 1. Hemb Seguros. (0519994)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0001938-62.2019.6.02.8000

Unidade

1

1

Objeto

Fontes de Consulta

Cotação Porto Seguro - Sotero Corretora, doc.
0517655

Seguro veículo. CATSER: 22764

Valores
obtidos

Subconjunto
formado sem os
Afastamento em
elementos com
relação à média
afastamento
dos valores
superior a um
obtidos
desvio padrão acima
da média dos
valores obtidos

3.052,69

-5.046,74

3.052,69

15.795,00

7.695,57

Desconsiderado

Cotação Porto Seguro – Nova Ègide, doc. 0518809

5.050,04

-3.049,39

5.050,04

Cotação Mapfre – Hemb Seguros, doc. 0519994

8.500,00

400,57

8.500,00

Cotação Mapfre - RL Seguros, doc. 0518802

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
59,90%

o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos
apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o
critério da média ajustada, definindo a Média
Média dos
dos elementos do subconjunto para cálculo valores obtidos
do valor estimado
A Planilha pode ser utilizada

Q = quantidade de valores obtidos

8.099,43

4

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

4.851,56

5.534,24

ESTIMATIVA

Total Estimado

5.534,24

5.534,24

(Preço Unitário)

3

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. Seguro. (0520009)
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INFORMAÇÃO Nº 2175 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
1- Tratam os autos da contratação de empresa para a prestação do
serviço de seguro total de 01 (um) veículo, tipo ônibus, customizado,
placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, conforme
características e demais especiﬁcações presentes no termo de
referência e anexo CRLV, eventos 0509860 e 0509869.
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
pesquisa de preços, despacho COMAP 0511787.
3- Contatadas diversas corretoras de seguros (0513260 e 0513274).
Recebemos cotação das empresas Sotero Corretora com seguro pela
Porto Seguro (0517655), valor do prêmio R$ 3.052,69 (três mil
cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), RL Seguros com
proposta apresentada pela Mapfre (0518802), valor do prêmio R$
15.795,00 (quinze mil setecentos e noventa e cinco reais), Nova
Égide com seguro pela Porto Seguro (0518809), valor do prêmio R$
5.050,04 (cinco mil cinquenta reais e quatro centavos) e Hemb
Seguros cotação com a Mapfre (0519994), valor prêmio R$ 8.500,00
(oito mil e quinhentos reais).
4- Salientamos que, entre as propostas apresentadas, há uma
diferença relevante no valor da franquia, com variação de R$
5.698,50 (cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta
centavos), valor mais baixo, a R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos
reais), valor mais alto; no entanto, conforme consta no termo de
referência - item 12- Disposições gerais , 12.3. " Os lances ofertados
na etapa competitiva deverão afetar apenas o valor global (somatório
do prêmio e custo da apólice) não interferindo no valor da franquia
apresentada na Proposta de Preço".

Informação 2175 (0520010)
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5- Confeccionada a planilha de estimativa de preços (0520009), foi
estimado o valor do prêmio em R$ 5.534,24 (cinco mil quinhentos e
trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
6- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço global (lote único), com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com
participação ampla, sem exclusividade para microempresas e
empresas de pequeno porte na competição, seguindo entedimento
proferido no Procedimento PA 0000769-40.2019.6.02.8000.
À deliberação superior.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 27/03/2019, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 27/03/2019, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520010 e o código CRC 577936CF.

0001938-62.2019.6.02.8000

Informação 2175 (0520010)
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para que seja
elaborada a minuta de edital.
Em paralelo, à COFIN para que se proceda à
reserva de crédito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 27/03/2019, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520288 e o código CRC 143E9286.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0520288

0520288v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.

À SGO,
(0520288)

Para

as

providências

do

despacho

COMAP

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/03/2019, às 22:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520443 e o código CRC 1E0EEDE8.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0520443

0520443v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2019.
Maceió, 28 de março de 2019.

Sei nº 1938-62.2019.6.02.8000
Informação nº 86/2019
Senhor Secretário (cc para COFIN),
1. Após atualização da planilha de controle orçamentário, informo a existência
de crédito para atender a despesa com seguro do ônibus no valor de R$
5.534,24. O valor programado na LOA 2019 foi de R$ 25.212,00, sendo
empenhado até a presente data o valor de R$ 16.050,00, restando um saldo de
R$ 9.162,00, valor mais que suficiente para atender a despesa pretendida.
2. Com o afastamento do Rui por motivo de saúde, informo que sou
responsável pela conformidade de registro de gestão, não sendo possível
realizar a emissão de doc. no SIAFI, restando na SGO neste momento apenas o
servidor Esmeraldo que poderia emitir a presente reserva de crédito.
3. Tal procedimento de não emissão de reserva de crédito é pontual, mesmo
porque devemos realizar o controle orçamentário, razão pela qual segue o
presente SEI à SAD para conhecimento e demais providências visando a
contratação.
Respeitosamente,
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária
Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 28/03/2019, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho SGO 0521009
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521009 e o código CRC 8AF04DEA.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho SGO 0521009

0521009v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2019.

Como medida acautelatória, solicito à SAPEV,
Unidade demandante, avaliar, em conjunto com a SEIC, a
conformidade das propostas referenciais com os termos e
condições estipulados no TR de evento 0509860, como forma
de elidir possíveis interpretações equivocadas sobre a
abrangência do seguro, conforme observado no PA 000820147.2018.6.02.8000.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/03/2019, às 21:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521113 e o código CRC C2F63C90.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0521113

0521113v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CERTIDÃO

Certiﬁco, para os devidos ﬁns, que, quando da realização da pesquisa
de preços para contratação de empresa prestadora de seguro total do
veículo, tipo ônibus, pertencente à frota deste Tribunal, foi
mencionado que o veículo é customizado no corpo do texto redigitado
no e-mail enviado às empresas, bem como que, 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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7,
conforme evento (0513260) e informações estas presentes também
no termo de referência, evento 0509860.
Certiﬁco, ainda, que nos contatos telefônicos mantidos com as
empresas, dentre as quais, as que enviaram cotação, nos foi relatado
que nem todas as seguradoras faziam seguro para um ônibus
customizado; demonstrando, pois, o pleno conhecimento da questão
nos relatos.
Conforme Decisão nº 910/2019 - PRES (0519333), PA 000820147.2018.6.02.8000, o Contrato nº 32/2018 foi anulado por
divergência constatada no valor do bem, especiﬁcamente entre a
cotação enviada pela Porto Seguro e o valor solicitado no termo de
referência, baseado no relatório analítico de bens móveis; e, não
exatamente pelo fato do veículo ser modificado ou customizado.
O referido é verdade e dou fé.
Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 29/03/2019, às 10:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521267 e o código CRC CA98A71C.

Certidão SEIC 0521267
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2019.

Concluída a instrução preliminar, especialmente
com os esclarecimentos da SEIC (0521267), e aferida a
viabilidade orçamentária da demanda, conforme asseentado
pela SGO (0521009), reneti os autos à SLC, para elaborar a
minuta do edital e demais medidas cabíveis.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/03/2019, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521793 e o código CRC 4C932052.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0521793

0521793v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0001938-62.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX 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 um veículo tipo ônibus adaptado, 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 TRE/AL nº 15.787, de
15/02/2017 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 um veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como
cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota do TRE/AL, com assistência 24
(vinte e quatro) 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

Minuta de edital (0523326)
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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.

A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.

4.2.

O valor da franquia deverá vir expresso textualmente na apólice do seguro.

4.3.
O valor referente à franquia, apresentado na proposta de preços, será fixo e
irreajustável, durante o primeiro ano de vigência contratual.

Minuta de edital (0523326)
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4.4.
O valor referente à franquia, em caso de sinistro, será pago pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária/oficina que promover o
conserto do veículo.
4.5.
A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda
de raio e/ou explosão e nos casos de 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).

Minuta de edital (0523326)
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6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
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;
c) o preço unitário (prêmio) do item, expresso em moeda nacional, admitIndo-se
apenas duas casas após a vírgula;
d) o preço global da contratação, que será o somatório do preço (prêmio) unitário do
item ofertado, 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.
a)

d.1) A fórmula do valor global da contratação é a seguinte: Valor global = soma do
valor do prêmio + valor da apólice (se houver).
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).
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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.
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 do prêmio e
do custo da apólice (se houver)).
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado
e as regras de aceitação dos mesmos.
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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.
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 estimado pela Administração de R$ 5.534,24 (cinco mil, quinhentos e
trinta e quatro reais e vinte e quatro 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.
9.3.
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
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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 CRITÉRIO DE DESEMPATE.
10.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006.
10.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico,
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a
comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
10.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma
empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance
enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após
este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os itens
terão desempate no lance.
10.3.
Para efeito do disposto no item 10.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características,
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do
direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma
condição, na ordem de classificação;
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III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não
existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a
classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por
cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do
item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final
do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e
classificação final dos fornecedores participantes.
10.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
10.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo
será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de
onde parou.
11 - DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
11.1.
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.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

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)

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.
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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.
12.2.
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).
12.3. 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)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
12.3.1. 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.
12.4.
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.
12.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 12.4., 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.
12.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
12.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
12.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e
12.4.3.
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12.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
12.4.1. e 12.4.3. 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.
12.5.
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 12.1, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
12.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
12.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
12.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
13.1.
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.
13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
13.2.
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.
14 - DOS RECURSOS
14.1.
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.
14.2.
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.
14.3.
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
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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.
14.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
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.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
15.2.
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.
15.3.
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.
16 – DO REAJUSTE DO PREÇO
16.1.
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.
17 – DA CONTRATAÇÃO
17.1.
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.
17.2.
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.
17.3.
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.
17.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 17.3 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.
18 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
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18.1.
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.
18.2.
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.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1.
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;
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.
19.2.
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
19.3.
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.
19.4.
As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
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.
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19.6
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.
20 - DO PAGAMENTO
20.1.
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.
20.2.
Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.
20.3.
O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única,
respeitando-se o descrito no item 20.1.
20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária
vigente.
20.6.
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.
20.7.
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%
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21.1.
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).
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21.2.
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.
22 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
22.1.
As obrigações do contratante estão dispostas na Cláusula Nona da minuta do
Contrato (Anexo II).
23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
23.1.
As obrigações da contratada estão dispostas na Cláusula Oitava da minuta do
Contrato (Anexo II).
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1.
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.
24.2.
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.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4.
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.
24.5.
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.
24.6.
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.
24.7.
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.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
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24.10.
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.
24.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

Lei

nº

24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Cópia do CRLV;
ANEXO II - Minuta de contrato;
ANEXO III - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

24.15.
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.
Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
em substituição
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo

tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia do respectivo CRLV,
anexo a este 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 os deslocamentos a serviço deste Tribunal, faz-se necessário contratar
o serviço de seguro total para os veículos, como forma de reduzir o risco de perda
patrimonial e indenizações por responsabilidade civil.

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;

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

3.1.2.

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;

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

3.1.7.
3.1.8.

Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a
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seguradora se obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do
valor do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7, já utilizado como
referência no Contrato n.º17/2017 (PA SEI 0000151-66.2017.6.02.8000, evento
0337073).

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 do veículo, juntamente com o manual ou documento
equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro do veículo
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 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;

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 do 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;
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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 o
veículo segurado, identificado neste 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;

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.

6.2.

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;

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

7.3.

7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;
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8. DO REAJUSTE
8.1 Os preços dos serviços objeto deste Termo de Referência serão fixos e
irreajustáveis.

9. DA DOTAÇÃO
Os custos da presente contratação serão suportados a custa do orçamento destinado
ao exercício de 2018.

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
contraditório e a ampla defesa;

CONTRATADA, assegurando-lhe o

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. A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida;
11.2. O valor da franquia deverá vir expresso textualmente na apólice do seguro;
11.3. O valor da franquia, apresentado na Proposta de Preço, é fixo e irreajustável;
11.4. Em caso de sinistro, o valor da franquia será pago pelo Tribunal Regional
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Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que promover o
conserto do veículo;

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. O serviço será executado de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;

12.2. O valor global da contratação deverá contemplar o custo da apólice, se houver;
12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas o valor global
(somatório do prêmio e custo da apólice) não interferindo no valor da franquia
apresentado na Proposta de Preço;

12.4. O veículo está devidamente registrado com placa oficial (chapa branca);
12.5. As manutenções preventiva e corretiva são realizadas em oficina contratada
para tal;

12.6. 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;

12.7. O veículo pernoita em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite;

12.8. O veículo não possui alarme sonoro, rastreador ou outro tipos de sistema antifurto;

12.9. O veículo não possui sistema limitador de velocidade;
12.10. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;
12.11. 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.

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, 1º de março de 2019.
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Henrique Cirqueira
Freire Assistente III
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

ANEXO I-A
CÓPIA DO CRLV

Disponível no sítio: www.tre-al.jus.br
Caminho: transparência / licitações / pregões / pregão nº XX/2019
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
Contrato nº XX/2019
Processo nº 0001938-62.2019.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SEGURO TOTAL DE VEÍCULO INTEGRANTE 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,
seguindo o caminho: Informações Gerais, Norma de Contratação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a prestação do serviço de seguro total de
um veículo tipo ônibus, customizado, para funcionar como cartório itinerante, placa
OXN 8228, integrante da frota do CONTRATANTE, com assistência 24 (vinte e quatro)
horas, pelo prazo de 12 (doze meses), 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

01

Veículo
Veículo tipo ônibus
– Marca VW
Cor Branca –
Placa OXN 8228

Ano/
Mod.

Chassi

2014

9532M62P5ER442006

Bônus

Franquia

Prêmio

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.
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
subitem acima.
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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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

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.
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).
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;
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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) Efetuar o serviço em oficina autorizada de outro estado, caso o sinistro venha a
ocorrer em outra unidade da federação e 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
Termo de Referência;
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,
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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 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
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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.
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.
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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 se vincula, 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.
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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

Pela Empresa

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Representante da empresa
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ANEXO III
Pregão Eletrônico nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
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?
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INFORMAÇÃO Nº 2331 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Sr. Secretário,

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de
empresa prestadora dos serviços de seguro total, para um veículo tipo ônibus,
customizado, para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à
frota deste Tribunal, com assistência 24 (vinte e quatro) horas e vigência de 12 (doze)
meses.

A SLC elaborou minuta de edital complementando as disposições referentes
ao pagamento.
Salientamos que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame,
conforme Informação da SEIC (evento SEI nº 0520010).
Diante do exposto, encaminhamos os autos, para que havendo concordância
com os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento destes em
seus ulteriores termos, inclusive a ratiﬁcação da complementação acima
indicada.
Ressaltamos ainda, que foi divulgado no edital o preço orçado pela
administração, como já foi devidamente 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”

Por fim solicitamos que os presentes autos sejam encaminhados à assessoria jurídica
da direção geral para análise procedimental e jurídica.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 02/04/2019, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 02/04/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0523327 e o código CRC 37CFE566.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de abril de 2019.
Acolho os apontamentos constantes da Informação 2331, da SLC (0523327) e remeto
os presentes autos à análise da AJ-DG.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2019, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524131 e o código CRC 439DDF9E.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0001938-62.2019.6.02.8000
: SAPEV
: PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO (ÔNIBUS)

Parecer nº 649 / 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 0509816,
propõe a contratação de empresa prestadora de serviços de
seguro total para um veículo tipo ônibus, pertencente à frota
deste Tribunal, customizado para funcionar como cartório
itinerante, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze)
meses.
2. DO PROCEDIMENTO
Tendo sido declarada a nulidade do Contrato
03/2019, ﬁrmado com a Empresa Porto Seguro Cia de Seguros
Gerais, CNPJ nº 61.198.164/0001-60, por meio da
Decisão 0519333 proferida nos autos do PA 000820147.2018.6.02.8000, a SAPEV almeja formalizar nova
contratação, a ﬁm de reduzir o risco de perda patrimonial e
indenizações por responsabilidade civil, como justiﬁcado no
Termo de Referência
(0509860), o qual aprovado pela
autoridade responsável, na forma da regulamentação de
regência (0510002).
Com vista dos autos, a SEIC realizou pesquisa de
preços (0520010), salientando que entre as propostas
apresentadas houve uma relevante diferença no valor da
franquia. Ressaltou ainda que, conforme consta no termo de
referência - item 12- Disposições gerais , 12.3. " Os lances
ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas o valor
global (somatório do prêmio e custo da apólice) não
interferindo no valor da franquia apresentada na Proposta de
Preço".
Confeccionada a planilha de estimativa de preços
(0520009), foi estimado o valor do prêmio em R$ 5.534,24
(cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro
centavos).
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, sem exclusividade para microempresas e
empresas de pequeno porte na competição, seguindo
entendimento proferido no Procedimento PA 000076940.2019.6.02.8000.
No evento 0521009, consta informação da COFIN,
quanto à existência de crédito para cobrir a despesa com
seguro do ônibus no valor de R$ 5.534,24.
"O valor programado na LOA 2019 foi de
R$ 25.212,00, sendo empenhado até a
presente data o valor de R$ 16.050,00,
restando um saldo de R$ 9.162,00, valor
mais que suﬁciente para atender a
despesa pretendida".
Em seguida,
foi
elaborada a minuta do
edital (0523326) 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 um veículo tipo
ônibus adaptado, 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.
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.
Presencial
eletrônico.Curitiba:Zênite,2005.

Pregão
e

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
serem contratados, como também o que prescreve o art. 62, §
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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.
Sim
Não Evento
N/A

Item Questionário
FORMALIDADES PRELIMINARES

1
2

Foi
autuado
processo
administrativo
específico para a aquisição pretendida?
SIM
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
A
contratação
pretendida
planejamento de contratações?

integra

o

SIM

0521009

3

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
da necessidade pública que demanda a SIM
futura contratação?

0509860

4

O Termo de Referência contém adequada
descrição dos bens e/ou serviços que serão SIM
contratados?

5

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para enquadramento do objeto como bem SIM
e/ou serviço comum?

6

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para utilização do Pregão Presencial em N/A
detrimento do Eletrônico?

7

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para prévia seleção de marcas e/ou N/A
especificações?

8

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para exigência de exibição de amostras ao N/A
longo do processo de licitação?

9

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para o agrupamento de itens?

10

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para a exigência de atestados de capacidade N/A
técnica?

11

A
exigência
da
capacitação
técnicoproﬁssional limita-se às parcelas de maior
relevância técnica e de valor signiﬁcativo do N/A
objeto de licitação, sem exigência de
quantidades mínimas?

12

O Termo de Referência prevê regras claras
para a apresentação de atestados de N/A
capacidade técnica?

13

As quantidades mínimas exigidas para
comprovação
da
capacitação
técnico
operacional estão devidamente justiﬁcadas
N/A
em face da natureza e da complexidade do
objeto? Foram ﬁxadas em percentuais
razoáveis e justificados?

14

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para a necessidade de apresentação de
N/A
atestados
independentes
para
cada
capacitação técnica a ser comprovada?

TERMO DE REFERÊNCIA

N/A
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15

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para vistoria e/ou visita técnica?

16

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para as limitações de tempo, época e/ou de
N/A
locais
especíﬁcos
para
atestados
de
capacidade técnica?

17

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para a cotação de quantidade inferior à N/A
demandada?

18

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para contratação de serviços mediante
N/A
alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral
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O
Termo
de
Referência
contempla
levantamento de mercado com análise de
19 outras soluções de contratação do serviço?
NÃO

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

20

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para as exigências de propriedade, posse e ou
N/A
localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

O Termo de Referência abstém-se de
especiﬁcações
técnicas
irrelevantes,
21 excessivas e ou desnecessárias, que possam NÃO
ser causa de aumento dos custos da futura
contratação?
22

O Termo de Referência contempla requisitos
de sustentabilidade?

23

Existe aprovação do Termo de Referência pela
SIM
autoridade competente?

N/A
0510002

PESQUISA DE PREÇOS
24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?

SIM

25

Os atos correlatos à pesquisa de preços foram
produzidos de acordo com a legislação de
SIM
regência e estão devidamente demonstrados e
justificados no processo administrativo?

26

Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados?

27

A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu ao
SIM
exame da unidade demandante, conforme o
caso?

SIM

0520010

0520009

Sugerir
exame
da
SAPEV

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)
A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de microempresas,
28 empresas de pequeno porte e sociedade N/A
cooperativa, em face do valor estimado para o
item da contratação?

29

Os autos contém justiﬁcativa para o
afastamento da exclusividade prevista para
SIM
microempresas e empresas de pequeno porte
e Sociedade Cooperativa?

A minuta do edital contém previsão de direito
de preferência e de saneamento às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
30
N/A
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor
preço cotado?

0520010

Art. 3ª,
§4º, VIII,
LC
123/2006

A minuta do edital contém previsão de cota
reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada
31 a divisibilidade dos bens a serem adquiridos e N/A
o limite máximo de 25%, relativamente ao
objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III
A minuta do edital contém disciplina para a
hipótese de desenquadramento da situação de
32 entidade preferencial em razão do valor da N/A
contratação (caso previsto o tratamento
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favorecido e diferenciado)?
Competitividade
Os autos do processo administrativo estão
instruídos com justiﬁcativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que
33
SIM
tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da
licitação?
A minuta do edital contempla anexos com
orçamento detalhado em planilhas que
34 expressem a composição de todos os custos N/A
unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?
A minuta do edital contém anexos com
planilhas que reﬂetem todos os direitos
35 trabalhistas previstos em legislação especial N/A
(inclusive em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).

36

A minuta do edital contém deﬁnição da forma
de apresentação de lances, dos critérios de
SIM
julgamento, classiﬁcação e aceitação das
propostas?

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral
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As exigências de habilitação jurídica contidas
37 na minuta do edital estão de acordo com a SIM
legislação?
As exigências relativas à regularidade ﬁscal e
38 trabalhista contidas na minuta do edital estão SIM
de acordo com a legislação?
39

A forma de divulgação de licitação está de
SIM
acordo com o valor a ser contratado?

A minuta do edital contempla a avaliação
40 quanto aos critérios de habilitação econômico- NÃO
financeira?
41

A minuta de edital contém critério objetivo
NÃO
para avaliar a exequibilidade das propostas?

A minuta de edital se abstém de deﬁnir de
42 forma genérica penalidades aplicáveis na fase SIM
de julgamento da licitação?
Regras sobre a execução do futuro contrato/ata
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
43 equivalente estabelece prazo razoável (não SIM
exíguo) para início da prestação de serviços?

44

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição dos prazos e
SIM
modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
45 equivalente contém descrição das obrigações SIM
atribuídas ao contratante e à fornecedora?

46

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém obrigação à fornecedora
SIM
de manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato?

47

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição das sanções
SIM
administrativas aplicáveis às fornecedoras
que incorrerem em inadimplemento?

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém norma estabelecendo,
48 para a fornecedora obrigação de prestar NÃO
garantia de execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a despesa).

49

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente estabelece, quando for o caso, a
N/A
segregação entre o recebimento provisório e o
definitivo?

A minuta do contrato contém requisitos de
50 qualidade que viabilizem a vinculação da N/A
remuneração com os resultados?
A minuta do contrato/ata contém cláusula
51 com previsão de reajuste e/ou repactuação de SIM
preços?

52

A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo,
para
a
fornecedora,
a

NÃO
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52

obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

NÃO

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS
As normas que dispõe sobre margem de
53 preferência foram observadas?
N/A
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
Em face do valor estimado do objeto, foi
veriﬁcada a possibilidade de a licitação ser
exclusiva para Microempresas, Empresas de
54 Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?
N/A
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

Art. 3ª,
§4º, VIII,
LC
123/2006

Foi veriﬁcada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto nº
55
SIM
8.538/15, devidamente justiﬁcada, a afastar a
exclusividade?
Consta dos autos a análise e aprovação da
minuta de edital e seus anexos pela assessoria
56 jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

Em
curso
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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

Consta a publicação do aviso de edital?
58 Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17
do Decreto nº 5.450/05
Consta a designação do pregoeiro e equipe de
apoio?
59 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

Próxima
fase

Próxima
fase

Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço, houve
60 divulgação, mediante publicação no DOU, da N/A
intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os autos do processo contêm documento
61 indicativo
da
existência
de
recursos SIM
orçamentários para suportar a despesa?

0521009

Fora das hipóteses de registro de preços, os
autos do processo contêm documento com
62 estimativa do impacto orçamentário ﬁnanceiro N/A
da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?
Os autos do processo contêm declaração do
63 ordenador da despesa (artigo 16, II, da Lei N/A
Complementar nº 101/2000), conforme o caso?
LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral
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6. DILIGÊNCIAS
Com o ﬁto de evitar que se repita situação
semelhante à que gerou a nulidade do Contrato 03/2019, nos
autos
do
PA 0008201-47.2018.6.02.8000 e em virtude
da discrepância dos valores das franquias constantes das
cotações, como observado pela SEIC (0520010) , seria
aconselhável submeter as propostas obtidas ao exame da
unidade solicitante, a ﬁm de garantir que todas atendem ao
estipulado no Termo de Referência. Ademais, tal análise se
faz indispensável quando se sabe que o item 3.4. do edital não
admite a participação de corretoras de seguro no certame e
que, a despeito disso, o valor estimado se baseou em
propostas de algumas corretoras.
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução.

Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG
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Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 07/04/2019, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525015 e o código CRC E5829F86.
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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 abril de 2019.
À SAPEV,
Em atenção ao Parecer 649 (evento 0525015), encaminho os autos para realização das
diligências apontadas pela AJ-DG.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/04/2019, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526114 e o código CRC C6001FE4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Em cumprimento ao despacho 0526114, registra-se
que as propostas obtidas pela Seção de Instrução de
Contratações - SEIC, atendem aos requisitos do termo de
referência (0509860).
Já no que se refere à Informação 2175 (0520010),
ponto 4, onde se destaca a variação nos valores de franquia
propostos, entende-se que a vantajosidade estaria atendida ao
incluir-se no edital o valor máximo de franquia igual ao menor
valor aferido durante a pesquisa de preços como requisito de
aceitabilidade da proposta, qual seja, R$5.698,50 (cinco mil,
seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 12/04/2019, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 12/04/2019, às 13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529044 e o código CRC 8ADEDC7D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2019.

À COMAP

Senhora Coordenadora,
Para melhor deﬁnir a questão suscitada pela
Assessoria Jurídica, solicito, não obstante a proposição de
evento 0529044, que a instrução seja complementada pela
SEIC, no sentido de se elaborar quadro comparativo das
propostas incluindo os valores das respectivas franquias.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2019, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529077 e o código CRC 06A3F7A8.
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Encaminho os presentes autos para as providências
do Despacho GSAD 0529077.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/04/2019, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530298 e o código CRC E3D6F8BC.
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SEGURO ÔNIBUS TREAL

PA 0001938-62.2019.6.02.8000. Seguro veículo Ônibus
Seguradora

Porto Seguro, doc. 0517655
Mapfre Seguros, doc. 0518802
Porto Seguro, doc. 0518809
Mapfre Seguros, doc. 0519994

Valor Prêmio
R$ 3.052,69
R$ 15.795,00
R$ 5.050,04
R$ 8.500,00

Valor Franquia
R$ 10.590,00
R$ 12.350,00
R$ 5.698,50
R$ 12.500,00

Página 1

Demonstrativo Quadro Comparativo. Prêmio-Franquia. Seguradoras. (0530869)
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2019.
À COMAP
Em atenção ao despacho GSAD 0529077, juntamos ao procedimento
quadro comparativo das propostas recebidas por esta Seção de
Instrução de Contratações, demonstrando o valor do prêmio e a
respectiva franquia, definidos pelas Seguradoras, evento 0530869.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 22/04/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/04/2019, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530873 e o código CRC 6B7886AA.
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2019.

À SAD
Devolvo os presentes autos, após cumprimento do
Despacho GSAD 0529077.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/04/2019, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531196 e o código CRC AA8F3DD9.
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DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2019.
À AJ-DG,
Em atenção aos documentos colacionados aos autos nos eventos 0529044, 0530869
e 0530873, devolvo o feito para apreciação.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/04/2019, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531739 e o código CRC E1EEDCCE.
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DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2019.
Oportunamente, retificando o Despacho GSAD 0531739, retomo o feito nesta unidade
para, considerando o apontamento da SAPEV (evento 0529044) no sentido de que, de
fato, a hipótese mais vantajosa é aquela retratadaa no documento 0518809, conforme
demonstrado no Quadro Comparativo do evento 0530869, o que a torna apta a servir
de referencial na forma proposta. Nesse sentido, encaminho os autos à COMAP para
adequação da Minuta de Edital.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/04/2019, às 20:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531821 e o código CRC E1D94B98.
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para atendimento do
Despacho GSAD 0531821.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/04/2019, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532211 e o código CRC FE235191.
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.

À SEIC,
solicitando, de ordem do Sr. Secretário de
Administração, uma estimativa de preços médio da franquia.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/04/2019, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532550 e o código CRC 8C6361F4.
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0001938-62.2019.6.02.8000

Unidade

01

1

Subconjunto
formado sem os
Afastamento em
elementos com
relação à média
afastamento
dos valores
superior a um
obtidos
desvio padrão acima
da média dos
valores obtidos

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Cotação Porto Seguro – Sotero Corretora

10.590,00

305,38

10.590,00

Cotação Mapfre -RL Seguros

12.350,00

2.065,38

12.350,00

Cotação Porto Seguro – Nova Égide

5.698,50

-4.586,13

5.698,50

12.500,00

2.215,38

12.500,00

Cotação Mapfre- Hemb Seguros

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
26,76%

o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos
apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o
critério da média ajustada, definindo a Média
Média dos
dos elementos do subconjunto para cálculo valores obtidos
do valor estimado
A Planilha pode ser utilizada

Q = quantidade de valores obtidos

10.284,63

4

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

2.752,25

10.284,63

ESTIMATIVA

Total Estimado

10.284,63

10.284,63

(Preço Unitário)

4

Planilha Estimativa de Preços-Franquia (0532553)
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.

Senhora Chefe,
Em atendimento ao solicitado em vosso despacho,
evento 0532550, segue a planilha estimativa de preços,
evento 0532553.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 24/04/2019, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532554 e o código CRC 5D253019.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0001938-62.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX 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 um veículo tipo ônibus adaptado, 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 TRE/AL nº 15.787, de
15/02/2017 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 um veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como
cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota do TRE/AL, com assistência 24
(vinte e quatro) 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

Minuta de edital alterada (0532563)
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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.

A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.

4.2.

O valor da franquia deverá vir expresso textualmente na apólice do seguro.

4.3.
O valor da franquia não poderá ser superior a R$ 10.284,63 (dez mil e
duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos).
4.4.
O valor referente à franquia, apresentado na proposta de preços, será fixo e
irreajustável, durante o primeiro ano de vigência contratual.
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4.5.
O valor referente à franquia, em caso de sinistro, será pago pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária/oficina que promover o
conserto do veículo.
4.6.
A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda
de raio e/ou explosão e nos casos de 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
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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:
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;
c) o preço unitário (prêmio) do item, expresso em moeda nacional, admitIndo-se
apenas duas casas após a vírgula;
d) o preço global da contratação, que será o somatório do preço (prêmio) unitário do
item ofertado, 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.
a)

d.1) A fórmula do valor global da contratação é a seguinte: Valor global = soma do
valor do prêmio + valor da apólice (se houver).
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,
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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.
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 do prêmio e
do custo da apólice (se houver)).
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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.
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 estimado pela Administração de R$ 5.534,24 (cinco mil, quinhentos e
trinta e quatro reais e vinte e quatro 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.
9.3.
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.
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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 CRITÉRIO DE DESEMPATE.
10.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006.
10.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico,
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a
comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
10.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma
empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance
enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após
este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os itens
terão desempate no lance.
10.3.
Para efeito do disposto no item 10.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características,
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do
direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as
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demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma
condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não
existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a
classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por
cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do
item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final
do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e
classificação final dos fornecedores participantes.
10.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
10.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo
será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de
onde parou.
11 - DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
11.1.
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.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

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)

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.
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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.
12.2.
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).
12.3. 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)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
12.3.1. 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.
12.4.
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.
12.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 12.4., 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.
12.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
12.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
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12.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e
12.4.3.
12.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
12.4.1. e 12.4.3. 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.
12.5.
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 12.1, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
12.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
12.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
12.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
13.1.
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.
13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
13.2.
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.
14 - DOS RECURSOS
14.1.
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.
14.2.
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.
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14.3.
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.
14.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
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.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
15.2.
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.
15.3.
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.
16 – DO REAJUSTE DO PREÇO
16.1.
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.
17 – DA CONTRATAÇÃO
17.1.
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.
17.2.
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.
17.3.
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.
17.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 17.3 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será
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convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação,
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
18 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
18.1.
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.
18.2.
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.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1.
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;
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.
19.2.
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
19.3.
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.
19.4.
As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
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
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no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das sanções previstas no
contrato (Anexo II) e demais cominações legais.
19.6
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.
20 - DO PAGAMENTO
20.1.
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.
20.2.
Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.
20.3.
O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única,
respeitando-se o descrito no item 20.1.
20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária
vigente.
20.6.
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.
20.7.
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%
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
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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).
21.2.
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.
22 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
22.1.
As obrigações do contratante estão dispostas na Cláusula Nona da minuta do
Contrato (Anexo II).
23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
23.1.
As obrigações da contratada estão dispostas na Cláusula Oitava da minuta do
Contrato (Anexo II).
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1.
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.
24.2.
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.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4.
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.
24.5.
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.
24.6.
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.
24.7.
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.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
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24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
24.10.
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.
24.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

Lei

nº

24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Cópia do CRLV;
ANEXO II - Minuta de contrato;
ANEXO III - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

24.15.
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.
Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
em substituição
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo

tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia do respectivo CRLV,
anexo a este 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 os deslocamentos a serviço deste Tribunal, faz-se necessário contratar
o serviço de seguro total para os veículos, como forma de reduzir o risco de perda
patrimonial e indenizações por responsabilidade civil.

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;

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

3.1.2.

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

3.1.7.

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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7, já utilizado como
referência no Contrato n.º17/2017 (PA SEI 0000151-66.2017.6.02.8000, evento
0337073).

3.1.8.

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 do veículo, juntamente com o manual ou documento

equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro do veículo
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 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;

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 do 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
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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 o
veículo segurado, identificado neste 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;

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.

6.2.

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;

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

7.3.
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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
Os custos da presente contratação serão suportados a custa do orçamento destinado
ao exercício de 2018.

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
contraditório e a ampla defesa;

CONTRATADA, assegurando-lhe o

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. A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida;
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11.2. O valor da franquia deverá vir expresso textualmente na apólice do seguro;
11.3. O valor da franquia, apresentado na Proposta de Preço, é fixo e irreajustável;
11.4. Em caso de sinistro, o valor da franquia será pago pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que promover o
conserto do veículo;

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. O serviço será executado de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;

12.2. O valor global da contratação deverá contemplar o custo da apólice, se houver;
12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas o valor global
(somatório do prêmio e custo da apólice) não interferindo no valor da franquia
apresentado na Proposta de Preço;

12.4. O veículo está devidamente registrado com placa oficial (chapa branca);
12.5. As manutenções preventiva e corretiva são realizadas em oficina contratada
para tal;

12.6. 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;

12.7. O veículo pernoita em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite;

12.8. O veículo não possui alarme sonoro, rastreador ou outro tipos de sistema antifurto;

12.9. O veículo não possui sistema limitador de velocidade;
12.10. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;
12.11. 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.

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;
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13.2. O contrato poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses.
Maceió/AL, 1º de março de 2019.
Henrique Cirqueira
Freire Assistente III
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

ANEXO I-A
CÓPIA DO CRLV

Disponível no sítio: www.tre-al.jus.br
Caminho: transparência / licitações / pregões / pregão nº XX/2019
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
Contrato nº XX/2019
Processo nº 0001938-62.2019.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SEGURO TOTAL DE VEÍCULO INTEGRANTE 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,
seguindo o caminho: Informações Gerais, Norma de Contratação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a prestação do serviço de seguro total de
um veículo tipo ônibus, customizado, para funcionar como cartório itinerante, placa
OXN 8228, integrante da frota do CONTRATANTE, com assistência 24 (vinte e quatro)
horas, pelo prazo de 12 (doze meses), 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

01

Veículo
Veículo tipo ônibus
– Marca VW
Cor Branca –
Placa OXN 8228

Ano/
Mod.

Chassi

2014

9532M62P5ER442006

Bônus

Franquia

Prêmio

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.
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
subitem acima.
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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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

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.
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).
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;
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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) Efetuar o serviço em oficina autorizada de outro estado, caso o sinistro venha a
ocorrer em outra unidade da federação e 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
Termo de Referência;
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,
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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 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
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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.
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.
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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 se vincula, 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.
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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

Pela Empresa

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Representante da empresa
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ANEXO III
Pregão Eletrônico nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
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?
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.

À SAD,
Senhor Secretário,
apresento minuta de edital de pregão eletrônico
alterada, conforme solicitado por Vossa Senhoria,
para
incluir limite máximo para o valor da franquia, conforme
consta do item 4.3 do edital.
Assim, encaminho a minuta para ratiﬁcação da
referida alteração.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/04/2019, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532564 e o código CRC AFCBCDB4.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0532564
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.

Com base no levantamento constante da planilha de
evento 0532553, ratiﬁco a aletração indicada no Despacho
SLC 0532564, ao tempo em que remeto o feito à COFIN, para
anexar a reserva de crédito e submetê-lo à análise da
Assessoria Jurídica, para ﬁns do disposto no parágrafo único
do art. 38 da Lei 8.666/93.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/04/2019, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532718 e o código CRC F4DD12E9.
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DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.

À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0532718).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/04/2019, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532726 e o código CRC 8300E5EB.
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
25/04/19 18:06
USUARIO : TONY SA
DATA EMISSAO
: 25Abr19
NUMERO : 2019PE000180
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: SAPEV. EFETUAçãO DE RESERVA DE CRéDITO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM A AQUISIçãO DE SERVIçO DE SEGURO DE VEICULO (ôNIBUS), EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO
SAD DE EVENTO 0532718. PROC. 0001938-62.2019.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES
401081 1 084621

FONTE
ND
0100000000 339039

UGR

LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PI
AOSA MANVEI

V A L O R
10.284,63

UG : 070011

Anexo Pré-empenho n.º 180/2019. Seguro. Ônibus. (0533209)

25Abr19

18:04
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Pré-empenho n.º 180/2019 (SEI 0533209).
Observação:

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 25/04/2019, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533211 e o código CRC 606115F7.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0533211
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0001938-62.2019.6.02.8000
: SAPEV
: PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO (ÔNIBUS)

Parecer nº 779 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Trata-se de contratação de empresa prestadora de
serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus,
pertencente à frota deste Tribunal, customizado para
funcionar como cartório itinerante, com assistência 24 horas
e vigência de 12 (doze) meses.
A primeira minuta do edital foi objeto de análise
quando da emissão do Parecer 649 (0525015), ocasião em que
foi sugerido submeter as propostas obtidas ao exame da
unidade solicitante, a ﬁm de garantir que todas atendem ao
Termo de Referência, com o ﬁto de evitar que se repetisse
situação semelhante à que gerou a nulidade do Contrato
03/2019, nos autos do PA 0008201-47.2018.6.02.8000 e em
virtude da discrepância dos valores das franquias constantes
das cotações, como observado pela SEIC (0520010).
Em atendimento à diligência acima, a SEIC juntou
ao procedimento quadro comparativo das propostas recebidas
por aquela unidade, demonstrando o valor do prêmio e a
respectiva franquia (0530869) e elaborou nova planilha de
preços médios (0532553).
Ato contínuo, a SLC atualizou a minuta do edital
(0532563), para incluir limite máximo para o valor da
franquia, conforme consta do item 4.3 do edital. A alteração
citada foi ratiﬁcada pela SAD no despacho 0532718, que
encaminhou os autos à COFIN, para emissão de reserva de
crédito (0533209). Frise-se que a reserva de crédito foi
realizada com base na média de preços da franquia e não do
prêmio.
A minuta apresentada prevê, em sua Seção
10, regras para o desempate, quando se tratar de micro
empresa ou empresa de pequeno porte. Entretanto, vale
ressaltar a vedação feita pela LC 123/2006, para atividades
desta natureza, o que por si só tornaria tais regras inócuas:

"Art. 56.
As microempresas ou as
empresas de pequeno porte poderão
realizar negócios de compra e venda de
bens e serviços para os mercados
nacional e internacional, por meio de
sociedade de propósito especíﬁco, nos
termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo federal.
(...)
§ 5º A sociedade de propósito especíﬁco
de que trata este artigo não poderá:
(...)
IV - exercer atividade de banco comercial,
de investimentos e de desenvolvimento,
de caixa econômica, de sociedade de
crédito, ﬁnanciamento e investimento ou
de crédito imobiliário, de corretora ou de
distribuidora
de
títulos,
valores
mobiliários e câmbio, de empresa de
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arrendamento
mercantil, de seguros
p r i v a d o s e de capitalização ou de
previdência complementar;"
Ademais, no preâmbulo da referida minuta, vê-se a
expressão " o MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO)", cujo
sentido se perde quando se trata de único item, como no caso
dos autos. Razão pela qual sua redação deve ser
aperfeiçoada.
Concluindo, observa-se que foram realizadas as
alterações sugeridas no Parecer 649 (0525015), restando a
correção no edital dos dois itens acima citados (excluir
a menção a desempate e retirar "global (lote único)", além de
reduzir o valor reservado, conformando-o ao valor estimado
da contratação (R$ 5.534,24),
Com essas condicionantes,
esta Assessoria
Jurídica aprova, em face de sua regularidade jurídica, e na
forma do parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 8.666/93, a
minuta do edital de licitação (0532563),
na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, objetivando a contratação
de empresa prestadora de serviços de seguro total para
o veículo tipo ônibus adaptado, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 26/04/2019, às 10:20, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/04/2019, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533339 e o código CRC 62F67A76.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.
À Secretaria de Administração para as correções
apontadas pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, no Parecer
779 (0533339).
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/04/2019, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533596 e o código CRC C4BC2B75.
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Despacho GDG 0533596

0533596v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2019.

Em face do Parecer 779, da AJ-DG (0533339),
remeto os presentes autos à SLC, para promover os
necessários ajustes na minuta do edital, e à SGO, para
adequar a reserva de crédito na forma ali recomendada.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/04/2019, às 19:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534622 e o código CRC 2672AF92.
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02/05/19 14:26
DATA EMISSAO
DATA LIMITE
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
FAVORECIDO
TAXA CAMBIAL

USUARIO : TONY SA
: 02Mai19
NUMERO : 2019PE000187
:
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
: 00001 - TESOURO NACIONAL
:
:

OBSERVACAO / FINALIDADE
CANCELAMENTO PARCIAL. PRé-EMPENHO N.º 180/2019. AJUSTE AO VALOR DO PRêMIO. SEGURO DE VEíCULOS. DESPACHO GSAD 0534622.
EVENTO ESF PTRES
401083 1 084621

FONTE
ND
0100000000 339039

UGR

LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PI
AOSA MANVEI

UG : 070011

Anexo Pré-empenho n.º 187. Anulação parcial. PE 180. (0535097)

V A L O R
4.750,39

02Mai19

14:15

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 198

CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Pré-empenho n.º 187/2019 (SEI 0535097).
Observação:
__ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA
RAZAO POR C. CONTABIL)_____
09/05/19 16:50
USUARIO : ESMERALDO
PAGINA :
4
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO
: MAIO
- ABERTO
CONTA CONTABIL : 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR
CONTA CORRENTE
N 070011 00001 2019PE000180

SALDO EM R$
5.534,24 C

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL
PF12=RETORNA

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 09/05/2019, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535098 e o código CRC 7897F3D9.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0535098
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0001938-62.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX 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, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços
de seguro total para um veículo tipo ônibus adaptado, 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 TRE/AL nº 15.787, de
15/02/2017 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 um veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como
cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota do TRE/AL, com assistência 24
(vinte e quatro) 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

Minuta de Pregão Eletrônico alterada (0535447)
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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.

A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.

4.2.

O valor da franquia deverá vir expresso textualmente na apólice do seguro.

4.3.
O valor da franquia não poderá ser superior a R$ 10.284,63 (dez mil e
duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos).
4.4.
O valor referente à franquia, apresentado na proposta de preços, será fixo e
irreajustável, durante o primeiro ano de vigência contratual.
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4.5.
O valor referente à franquia, em caso de sinistro, será pago pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária/oficina que promover o
conserto do veículo.
4.6.
A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda
de raio e/ou explosão e nos casos de 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

Minuta de Pregão Eletrônico alterada (0535447)

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 202

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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:
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;
c) o preço unitário (prêmio) do item, expresso em moeda nacional, admitIndo-se
apenas duas casas após a vírgula;
d) o preço global da contratação, que será o somatório do preço (prêmio) unitário do
item ofertado, 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.
a)

d.1) A fórmula do valor global da contratação é a seguinte: Valor global = soma do
valor do prêmio + valor da apólice (se houver).
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,
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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.
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 do prêmio e
do custo da apólice (se houver)).
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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.
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 estimado pela Administração de R$ 5.534,24 (cinco mil, quinhentos e
trinta e quatro reais e vinte e quatro 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.
9.3.
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.
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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
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
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

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)

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.
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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)
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.
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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.
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
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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.
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
neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
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
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

Lei

nº

23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado
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em Maceió, ou
gratuitamente
23.14.

ainda,

nos

sites

www.tre-al.jus.br

e

www.comprasnet.gov.br,

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Cópia do CRLV;
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.
Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
em substituição
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo

tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia do respectivo CRLV,
anexo a este 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 os deslocamentos a serviço deste Tribunal, faz-se necessário contratar
o serviço de seguro total para os veículos, como forma de reduzir o risco de perda
patrimonial e indenizações por responsabilidade civil.

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;

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

3.1.2.

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;

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

3.1.7.

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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7, já utilizado como
referência no Contrato n.º17/2017 (PA SEI 0000151-66.2017.6.02.8000, evento
0337073).

3.1.8.
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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 do veículo, juntamente com o manual ou documento

equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro do veículo
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 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;

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 do 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;

Minuta de Pregão Eletrônico alterada (0535447)

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 215

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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 o
veículo segurado, identificado neste 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;
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.

6.2.

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;

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

7.3.

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.
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9. DA DOTAÇÃO
Os custos da presente contratação serão suportados a custa do orçamento destinado
ao exercício de 2018.

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
contraditório e a ampla defesa;

CONTRATADA, assegurando-lhe o

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. A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida;
11.2. O valor da franquia deverá vir expresso textualmente na apólice do seguro;
11.3. O valor da franquia, apresentado na Proposta de Preço, é fixo e irreajustável;
11.4. Em caso de sinistro, o valor da franquia será pago pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que promover o
conserto do veículo;

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;
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12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A adjudicação deverá ser global. O serviço será executado de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;

12.2. O valor global da contratação deverá contemplar o custo da apólice, se houver;
12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas o valor global
(somatório do prêmio e custo da apólice) não interferindo no valor da franquia
apresentado na Proposta de Preço;

12.4. O veículo está devidamente registrado com placa oficial (chapa branca);
12.5. As manutenções preventiva e corretiva são realizadas em oficina contratada
para tal;

12.6. 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;

12.7. O veículo pernoita em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite;

12.8. O veículo não possui alarme sonoro, rastreador ou outro tipos de sistema antifurto;

12.9. O veículo não possui sistema limitador de velocidade;
12.10. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;
12.11. 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.

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, 1º de março de 2019.
Henrique Cirqueira
Freire Assistente III
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO I-A
CÓPIA DO CRLV

Disponível no sítio: www.tre-al.jus.br
Caminho: transparência / licitações / pregões / pregão nº XX/2019
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
Contrato nº XX/2019
Processo nº 0001938-62.2019.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SEGURO TOTAL DE VEÍCULO INTEGRANTE 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,
seguindo o caminho: Informações Gerais, Norma de Contratação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a prestação do serviço de seguro total de
um veículo tipo ônibus, customizado, para funcionar como cartório itinerante, placa
OXN 8228, integrante da frota do CONTRATANTE, com assistência 24 (vinte e quatro)
horas, pelo prazo de 12 (doze meses), 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

01

Veículo
Veículo tipo ônibus
– Marca VW
Cor Branca –
Placa OXN 8228

Ano/
Mod.

Chassi

2014

9532M62P5ER442006

Bônus

Franquia

Prêmio

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.
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
subitem acima.

Minuta de Pregão Eletrônico alterada (0535447)

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 221

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

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.
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).
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;
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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) Efetuar o serviço em oficina autorizada de outro estado, caso o sinistro venha a
ocorrer em outra unidade da federação e 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
Termo de Referência;
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,
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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 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
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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.
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.
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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 se vincula, 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.
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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

Pela Empresa

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Representante da empresa
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ANEXO III
Pregão Eletrônico nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
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
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DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2019.

À AJ-DG,
para análise da minuta de edital alterada, conforme
solicitado por Vossa Senhoria.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 02/05/2019, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535449 e o código CRC D66B41C1.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0001938-62.2019.6.02.8000
: SAPEV
: PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO (ÔNIBUS)

Parecer nº 820 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Trata-se de contratação de empresa prestadora de
serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus,
pertencente à frota deste Tribunal, customizado para
funcionar como cartório itinerante, com assistência 24 horas
e vigência de 12 (doze) meses.
A primeira minuta do edital foi objeto de análise
quando da emissão do Parecer 649 (0525015), ocasião em que
foi sugerido submeter as propostas obtidas ao exame da
unidade solicitante, a ﬁm de garantir que todas atendiam ao
Termo de Referência, com o ﬁto de evitar que se repetisse
situação semelhante à que gerou a nulidade do Contrato
03/2019, nos autos do PA 0008201-47.2018.6.02.8000 e em
virtude da discrepância dos valores das franquias constantes
das cotações, como observado pela SEIC (0520010).
Diligências realizadas e minuta alterada. A segunda
versão do edital (0532563), por sua vez, foi objeto de análise
quando da elaboração do Parecer 779 (0533339), que
sugeriu a correção no edital da menção a desempate e retirar
a expressão "global (lote único)" do preâmbulo, além da
redução do valor reservado, conformando-o ao valor estimado
pela SEIC. Recomendações atendidas com a juntada da
anulação do pré-empenho (0535097) e de nova minuta de
edital (0535447).
Ciente das alterações efetivadas, esta Assessoria
Jurídica ratiﬁca os anteditos pareceres, aprovando, em face de
sua regularidade jurídica, e na forma do parágrafo único do
artigo 38, da Lei nº 8.666/93, a minuta do edital de licitação
(0535447), na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
cujo objeto é a contratação de empresa prestadora de serviços
de seguro total para o veículo tipo ônibus adaptado, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Tribunal.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 03/05/2019, às 08:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 03/05/2019, às 08:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535524 e o código CRC 3C1D7C3A.
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de maio de 2019.
Senhor Presidente,

Cuida-se de procedimento tendente à contratação de empresa prestadora de serviços
de seguro total para um veículo tipo ônibus, pertencente à frota deste Tribunal,
customizado para funcionar como cartório itinerante, com assistência 24 horas e
vigência de 12 (doze) meses, mediante Pregão Eletrônico.

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a minuta de certame conforme
Parecer º 820 (0535524), 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 contratação em comento.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
03/05/2019, às 08:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535593 e o código CRC 116C9C5A.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0001938-62.2019.6.02.8000
: Secretaria de Administração

ASSUNTO

: Pregão eletrônico. Contratação. Seguro automotivo. Veículo ônibus customizado.

Decisão nº 1357 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Constato, no presente feito, minuta de edital visando à
realização de pregão eletrônico para a contratação de empresa
prestadora dos serviços de seguro total automotivo para a cobertura
de veículo do tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório
itinerante, que integra a frota deste Tribunal.
Avaliada a tramitação processual, constato que a
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, em pareceres sucessivos,
orientou as necessárias alterações na minuta do edital, concluindo,
no Parecer 820, acerca da total adequação da versão que consta do
evento 0535447.
Isso posto, APROVO, com base no artigo 38 da Lei nº
8.666/93, a minuta do edital de licitação e, com isso, AUTORIZO a
imediata abertura da fase externa do certame, tudo com a ﬁnalidade
de contratação, o quanto antes, de empresa prestadora dos
serviços de seguro total automotivo para o veículo ônibus
customizado que integra a frota deste Tribunal.
Remeta-se
providências cabíveis.

à

Secretaria

de

Administração

para

as

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 03/05/2019, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535726 e o código CRC 18182471.
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.
À SLC, para cumprimento da Decisão 1357, da Presidência (0535726), com a urgência
que o caso requer.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2019, às 20:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536585 e o código CRC 029A34DC.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019
PROCESSO Nº: 0001938-62.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 22 de maio 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, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços
de seguro total para um veículo tipo ônibus adaptado, 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 TRE/AL nº 15.787, de
15/02/2017 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 um veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como
cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota do TRE/AL, com assistência 24
(vinte e quatro) 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.

A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.

4.2.

O valor da franquia deverá vir expresso textualmente na apólice do seguro.

4.3.
O valor da franquia não poderá ser superior a R$ 10.284,63 (dez mil e
duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos).
4.4.
O valor referente à franquia, apresentado na proposta de preços, será fixo e
irreajustável, durante o primeiro ano de vigência contratual.
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4.5.
O valor referente à franquia, em caso de sinistro, será pago pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária/oficina que promover o
conserto do veículo.
4.6.
A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda
de raio e/ou explosão e nos casos de 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).
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6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
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;
c) o preço unitário (prêmio) do item, expresso em moeda nacional, admitIndo-se
apenas duas casas após a vírgula;
d) o preço global da contratação, que será o somatório do preço (prêmio) unitário do
item ofertado, 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.
a)

d.1) A fórmula do valor global da contratação é a seguinte: Valor global = soma do
valor do prêmio + valor da apólice (se houver).
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).
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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.
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 do prêmio e
do custo da apólice (se houver)).
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado
e as regras de aceitação dos mesmos.
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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.
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 estimado pela Administração de R$ 5.534,24 (cinco mil, quinhentos e
trinta e quatro reais e vinte e quatro 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.
9.3.
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
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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
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
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

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)

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.
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
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Geral
da
União,
disponível
(http://www.portaltransparencia.gov.br).

no

Portal

da

Transparência

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)
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.
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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.
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.
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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.
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.
19.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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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
neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
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
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

Lei

nº

23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente
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23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Cópia do CRLV;
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, 07 de maio de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo
tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia do respectivo CRLV,
anexo a este 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 os deslocamentos a serviço deste Tribunal, faz-se necessário contratar
o serviço de seguro total para os veículos, como forma de reduzir o risco de perda
patrimonial e indenizações por responsabilidade civil.

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;

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

3.1.2.

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;

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

3.1.7.

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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7, já utilizado como
referência no Contrato n.º17/2017 (PA SEI 0000151-66.2017.6.02.8000, evento
0337073).

3.1.8.
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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 do veículo, juntamente com o manual ou documento

equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro do veículo
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 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;

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 do 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;
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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 o
veículo segurado, identificado neste 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;
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.

6.2.

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;

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

7.3.

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.
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9. DA DOTAÇÃO
Os custos da presente contratação serão suportados a custa do orçamento destinado
ao exercício de 2018.

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
contraditório e a ampla defesa;

CONTRATADA, assegurando-lhe o

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. A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida;
11.2. O valor da franquia deverá vir expresso textualmente na apólice do seguro;
11.3. O valor da franquia, apresentado na Proposta de Preço, é fixo e irreajustável;
11.4. Em caso de sinistro, o valor da franquia será pago pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que promover o
conserto do veículo;

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;
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12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A adjudicação deverá ser global. O serviço será executado de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;

12.2. O valor global da contratação deverá contemplar o custo da apólice, se houver;
12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas o valor global
(somatório do prêmio e custo da apólice) não interferindo no valor da franquia
apresentado na Proposta de Preço;

12.4. O veículo está devidamente registrado com placa oficial (chapa branca);
12.5. As manutenções preventiva e corretiva são realizadas em oficina contratada
para tal;

12.6. 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;

12.7. O veículo pernoita em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite;

12.8. O veículo não possui alarme sonoro, rastreador ou outro tipos de sistema antifurto;

12.9. O veículo não possui sistema limitador de velocidade;
12.10. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;
12.11. 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.

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, 1º de março de 2019.
Henrique Cirqueira
Freire Assistente III
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO I-A
CÓPIA DO CRLV

Disponível no sítio: www.tre-al.jus.br
Caminho: transparência / licitações / pregões / pregão nº 19/2019
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019
Contrato nº XX/2019
Processo nº 0001938-62.2019.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SEGURO TOTAL DE VEÍCULO INTEGRANTE 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° 19/2019,
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,
seguindo o caminho: Informações Gerais, Norma de Contratação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a prestação do serviço de seguro total de
um veículo tipo ônibus, customizado, para funcionar como cartório itinerante, placa
OXN 8228, integrante da frota do CONTRATANTE, com assistência 24 (vinte e quatro)
horas, pelo prazo de 12 (doze meses), conforme Edital do Pregão nº 19/2019 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 19/2019 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

01

Veículo
Veículo tipo ônibus
– Marca VW
Cor Branca –
Placa OXN 8228

Ano/
Mod.

Chassi

2014

9532M62P5ER442006

Bônus

Franquia

Prêmio

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.
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
subitem acima.
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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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

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.
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).
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;
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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) Efetuar o serviço em oficina autorizada de outro estado, caso o sinistro venha a
ocorrer em outra unidade da federação e 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
Termo de Referência;
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,
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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 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
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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.
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.
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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 se vincula, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° 19/2019 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.
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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

Pela Empresa

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Representante da empresa
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ANEXO III
Pregão Eletrônico nº 19/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
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
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL Nº 17 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019

PROCESSO Nº: 0001938-62.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 22 de maio 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,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de
empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus
adaptado, 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 TRE/AL nº 15.787, de
15/02/2017 e no que couber, pela Lei nº 8.078/90 e demais exigências deste Edital e
seus anexos.
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1- DO OBJETO

1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa prestadora
de serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota do
TRE/AL, com assistência 24 (vinte e quatro) 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 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;
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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.

4.2.

A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida.

O valor da franquia deverá vir expresso textualmente na apólice do seguro.

4.3.
O valor da franquia não poderá ser superior a R$ 10.284,63 (dez
mil e duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

4.4.
O valor referente à franquia, apresentado na proposta de preços, será fixo
e irreajustável, durante o primeiro ano de vigência contratual.

4.5.

O valor referente à franquia, em caso de sinistro, será pago pelo Tribunal
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Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária/oficina que promover o
conserto do veículo.

4.6.
A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda
de raio e/ou explosão e nos casos de 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.
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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;
c. o preço unitário (prêmio) do item, expresso em moeda nacional, admitIndo-se
apenas duas casas após a vírgula;
d) o preço global da contratação, que será o somatório do preço (prêmio) unitário do
item ofertado, 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 do prêmio + valor da apólice (se houver).
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.
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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 do prêmio
e do custo da apólice (se houver)).
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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.

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
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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 estimado pela Administração de R$ 5.534,24 (cinco mil, quinhentos
e trinta e quatro reais e vinte e quatro 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.

9.3.
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

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:
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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.

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) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
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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
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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.

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
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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.

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
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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
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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.
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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
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)
365

I= (6/100)

I = 0,0001644

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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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.

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.
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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
neste edital.

23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

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 nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
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23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.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 – Cópia do CRLV;
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, 07 de maio de 2019.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1. Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo
tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN
8228, pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia do
respectivo CRLV, anexo a este Termo de Referência, com assistência 24 horas e
vigência de 12 (doze) meses.

2. DA JUSTIFICATIVA

2. Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, e
considerando os deslocamentos a serviço deste Tribunal, faz-se necessário
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contratar o serviço de seguro total para os veículos, como forma de reduzir o
risco de perda patrimonial e indenizações por responsabilidade civil.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3. A contratação deverá atender às seguintes características:
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;
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. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não
inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
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;
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);
6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura do contrato;
7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos
de furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e
corporais;
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 do bem, tomando-se por referência o código FIPE 515131-7,
já utilizado como referência no Contrato n.º17/2017 (PA SEI 000015166.2017.6.02.8000, evento 0337073).

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4. A CONTRATADA deverá:
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;
2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;
3. Entregar a apólice do veículo, juntamente com o manual ou documento
equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro do
veículo objeto desta contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar da
assinatura do contrato;
4. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação;
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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;
6. 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;
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;
8. Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da
documentação necessária, em caso de perda total do veículo segurado, a
indenização referente ao valor contratado;
9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
10. Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os
serviços sejam regularmente prestados;
11. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência;
12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;
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;
14. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais
ligadas ao contrato;
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;

1. 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. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Gestor;
5. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário;
5. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
Edital 17 (0537599)

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 284

pertinentes;
5. Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com o
veículo segurado, identificado neste Termo de Referência.

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

6. 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. 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. 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. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;
7. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única,
respeitando-se o descrito no item 7.1.;
7. 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
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Os custos da presente contratação serão suportados a custa do orçamento destinado
ao exercício de 2018.

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

10. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
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;
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;
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;
4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
10. 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. 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. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

11. DA FRANQUIA

11.
11.
11.
11.

A franquia contratada deverá ser do tipo reduzida;
O valor da franquia deverá vir expresso textualmente na apólice do seguro;
O valor da franquia, apresentado na Proposta de Preço, é fixo e irreajustável;
Em caso de sinistro, o valor da franquia será pago pelo Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que promover o conserto
do veículo;
11. 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;
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12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12. A adjudicação deverá ser global. O serviço será executado de forma indireta, sob
o regime de empreitada por preço global;
12. O valor global da contratação deverá contemplar o custo da apólice, se houver;
12. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas o valor global
(somatório do prêmio e custo da apólice) não interferindo no valor da franquia
apresentado na Proposta de Preço;
12. O veículo está devidamente registrado com placa oficial (chapa branca);
12. As manutenções preventiva e corretiva são realizadas em oficina contratada para
tal;
12. 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. O veículo pernoita em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
salvo se houver viagem com pernoite;
12. O veículo não possui alarme sonoro, rastreador ou outro tipos de sistema antifurto;
12. O veículo não possui sistema limitador de velocidade;
12. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;
12. 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.

13. DA VIGÊNCIA

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

Maceió/AL, 1º de março de 2019.

Henrique Cirqueira Freire Assistente III

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO I-A

CÓPIA DO CRLV

Disponível no sítio: www.tre-al.jus.br

Caminho: transparência / licitações / pregões / pregão nº 19/2019

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019

Contrato nº XX/2019
Processo nº 0001938-62.2019.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO
INTEGRANTE DA FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
CELEBRADO COM A EMPRESA _________.
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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° 19/2019, 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,
seguindo o caminho: Informações Gerais, Norma de Contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação do serviço de seguro total de um
veículo tipo ônibus, customizado, para funcionar como cartório itinerante, placa OXN
8228, integrante da frota do CONTRATANTE, com assistência 24 (vinte e quatro) horas,
pelo prazo de 12 (doze meses), conforme Edital do Pregão nº 19/2019 e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
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Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade com os
mandamentos e especificações do Edital do Pregão nº 19/2019 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

Ano/
Mod.

Chassi

Bônus Franquia Prêmio

Veículo tipo ônibus
– Marca VW
Cor Branca –
01

2014 9532M62P5ER442006

Placa OXN 8228

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.

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.
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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 subitem 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)
365

I= (6/100)

I = 0,0001644

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.
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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.

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).

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;
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g) Efetuar o serviço em oficina autorizada de outro estado, caso o sinistro venha a
ocorrer em outra unidade da federação e 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 Termo de Referência;
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
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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
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.
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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.
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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

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.
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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 se vincula, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do
Pregão Eletrônico n° 19/2019 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.
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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

Pela Empresa
Representante da empresa

ANEXO III
Pregão Eletrônico nº 19/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
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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

Edital 17 (0537599)
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Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não

Em 07 de maio de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/05/2019, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0537599 e o código CRC B3B7E00D.
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07/05/2019

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
07/05/2019 17:00:53
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 09/05/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
Sub-rogação
nesta mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00019/2019

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0001938-62.2019

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Equalização de ICMS

Internacional

Quantidade de Itens
1
Objeto
Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus, customizado para funcionar
como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota do TRE/AL, com assistência 24 (vinte e quatro) horas e
vigência de 12 (doze) meses.
Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

09/05/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 09/05/2019
08:00

Em 22/05/2019
14:00

às

às

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Nº Unidade Gestora
70011
Gestão

Unidade Gestora
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

07001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul…

Comprovante de encaminhamento para comprasnet (0537604)
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07/05/2019

SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação

Licitação
Ambiente: PRODUÇÃO

07/05/2019 17:02:20

Pesquisar Licitação

Órgão

UASG de Atuação

14000 - JUSTICA ELEITORAL
Dispensa/Inexigibilidade

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Pedido
de Cotação
Nº da UASG
UASG
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Eventos 70011
Sub-rogação
Nº da Licitação
* Ano da Licitação
Apoio
00019 /
2019
Sair
Modalidade de Licitação

Situação da Licitação

Característica da Licitação

Pregão

Revogada

Tradicional

Concorrência

Anulada

Registro de Preço (SRP)

Tomada de Preços

Suspensa

Convite
Concurso

Pesquisar

Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação

Característica

Objeto

Situação Atual
da Licitação

Ação

70011

Pregão
Eletrônico

00019/2019

Tradicional

Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro
total para um veículo tipo ônibus, customiza...

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao.do?method=pesquisarLicitacao&casoUso=visualizarLicitacao

Comprovante de encaminhamento para comprasnet (0537604)
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SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão
Nº do Processo

07/05/2019 17:07:28

Visualizar Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00019/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação

0001938-62.2019

Menor Preço

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

1

Equalização de ICMS
Itens Cancelados
1

Internacional

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus, customizado para funcionar
como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota do TRE/AL, com assistência 24 (vinte e quatro) horas e
vigência de 12 (doze) meses.
Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
039.674.504-06

Nome

Função

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Ordenador de Despesa - Presidente

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

09/05/2019
CPF do Responsável
012.995.344-06

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Cont

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
07001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 09/05/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=2…
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07/05/2019

SIASGnet-DC - Itens da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão
Quantidade Informada de
Itens

07/05/2019 17:07:46

Itens da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00019/2019

Itens Incluídos

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Itens Cancelados

1

1

0

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Todos

Critério de Julgamento

Tipo de Benefício
Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Utiliza Margem de Preferência
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Limpar

Nº
do
Item

Tipo
de
Item
(*)

Item

Situação
do Item na
Licitação

1

S

22764 Pagamento
Coberturas
Seguro Veículo

-

Margem de
Qtde Unidade de
Critério de
Tipo de Decr.
ConsisPreferência Grupo
Item Fornecimento Julgamento Benefício 7174
tente?
(%)

1

unidade

Menor
Preço

-

Não

-

-

Sim

Ação

Visualizar

Um registro encontrado.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitacao.do?method=iniciar&consulta=true&versaoCompraComLicitacao.codigoVe…
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SIASGnet-DC - Item da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

07/05/2019 17:07:59

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00019/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Serviço

22764 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo

Descrição Detalhada
seguro total de um veículo tipo ônibus, customizado, para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228,
integrante da frota do TRE/AL, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, pelo prazo de 12 (doze meses).

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Sem Benefício

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
10.284,63

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

27/03/2019

Marca

Fabricante

8.500,00

Item Anterior
Licitação

CPF/CNPJ
61.074.175/0001-38

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir
Itens

Nome/Razão Social
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Próximo Item
Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=25958428&ver…
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 88, quinta-feira, 9 de maio de 2019

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 60/2019

Nota de empenho: 2019NE000507, emitida em 25/04/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI. Objeto: Aquisição de materiais
de consumo - expediente (Ata 020/2018). 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$ 583,50
(quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). Proc. nº TRF2-EOF2017/00493.04.

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
08/05/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de licenciamento Microsoft
na modalidade Enterprise Agreement (EA), contemplando o pacote Microsoft 365 E3
complementado pelos produtos Windows Defender ATP , Office 365 ATP e Azure ATP. Total
de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 09/05/2019 das 09h00 às 12h00 e de13h00 às
17h59. Endereço: Safs Quadra 06 Lote 01-trecho 03-administracao 01 Andar Asa Sul BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 09/05/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/05/2019, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000516, emitida em 30/04/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: TECNOMASTER SOLS VENDAS LOCS DE EQUIPS DE ESCRITÓRIO EIRELI. Objeto:
Aquisição de fragmentadoras (Ata 112/2018). 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: 449052. Valor total do empenho: R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00289.02.

JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira
(SIDEC - 08/05/2019) 050001-00001-2019NE000107

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 - UASG 80001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº 0019158-24.2013.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.012.18.2014 ao
Contrato nº 04.012.10.2014; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº
69.207.850/0001-61; Objeto: prorrogação excepcional do prazo de vigência do Contrato
originário pelo período de 1 mês; Fundamento Legal: art. 57, inciso II, §4º, da Lei nº
8.666/93 e da Cláusula Décima do Contrato originário; Data de assinatura: 07/05/2019;
Vigência: de 07/05/2019 até 07/06/2019; Valor total: R$ 82.836,77; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 094/2013; Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto
Serraglio Júnior, Diretor-Geral; pela Contratada, Sr. Celcimar Barbosa Ferreira, Sócio.

Nº Processo: TST-503744/2018-3. Objeto: Registro de preços para aquisição de monitores
com garantia on-site.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/05/2019 das 08h00 às 12h00 e
das 14h00 às 17h59. Endereço: Safs Qd 8, Conj A, Bl A, Sala 332., Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/80001-5-00021-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
21/05/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
MARCOS FRANCA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018

(SIASGnet - 08/05/2019) 80001-00001-2019NE000172

SECRETARIA

PROCESSO SEI Nº 0033552-60.2018.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 7.780 de 11/05/2012, e alterações,
torna público que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o
procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 017/2018, Registro de Preços para o
fornecimento de material de expediente (colas, blocos de recados, clipes, etc.) que teve
como vencedoras as empresas Hopemix Suprimentos e Serviços Ltda, com o valor unitário
total de R$ 170,61 (cento e setenta reais e sessenta e um centavos); Diego da Silva Santos34878390832, com o valor unitário total de R$ 90,74 (noventa reais e setenta e quatro
centavos) e Alianza Materiais de Informática e Escritório Ltda., com o valor unitário total
de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos), tendo sido adjudicados os lotes/valores
unitários, conforme segue: Hopemix Suprimentos e Serviços Ltda - 01/R$ 2,00; 02/R$ 1,00;
03/R$ 1,69; 05/R$ 0,75; 06/R$ 39,70; 07/R$ 23,71; 08/R$ 31,00; 09/R$ 2,72; 10/R$ 3,85;
12/R$ 3,70; 16/R$ 3,00; 17/R$ 40,24, e 19/R$ 17,25; Diego da Silva Santos-34878390832 04/R$ 1,40; 13/R$ 1,77; 14/R$ 1,42; 15/R$ 1,15 e 18/R$ 85,00; e Alianza Materiais de
Informática e Escritório Ltda - lote 11/ R$ 3,40.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo TST nº 505.982/2018-8. Convênio celebrado entre a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil e o Tribunal Superior do Trabalho. 1º termo aditivo ao convênio - acesso
às informações constantes das bases de dados de CNPJ e CPF, localizadas no datacenter da
Justiça do Trabalho no TST. Alteração das cláusulas segunda e terceira e exclusão do §
único da cláusula segunda, visando incluir normas de rastreabilidade dos acessos aos
registros feitos por órgão mantenedor de sistema que faça intercâmbio de informações da
base de dados dos conveniados. Assinatura: 29/04/2018. Pelo TST: Ministro João Batista
Brito Pereira, Presidente. Pela RFB: Marcos Cintra, Secretário Especial da Receita.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SECRETARIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

São Paulo, 8 de maio de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Processo no 154/2018 - SEI nº 002907/18-00.07. Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 71/2018, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a Adven Comércio,
Locação e Serviços Ltda. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta do Contrato. FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 65 da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 08.05.2019. ASSINAM: Silvio A.
M. Starling, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Ivan da Silveira Lourenço Júnior, SócioDiretor, pela Contratada.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

3ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 14/2019. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 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:
09/05/2019 a 09/05/2024. P.A. 0000691-57.2019.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, em 07/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO N° 2/2019
N° Processo: 001301/18-03.03. Contratante: 3ª AUDITORIA da 3ª CJM - CNPJ:
00.497.552/0014-71. Contratado: SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. CNPJ:
02.220.169/0001-82. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização
de bens móveis e imóveis e de copeiragem para a 3ª Auditoria da 3ª CJM. Modalidade de
Licitação: Pregão Eletrônico n° 03/2018. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto
5.450/05 e Lei 8.666/93. Vigência: 06/05/2019 a 05/05/2020. Valor Total Estimado:
R$132.979,92.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 - UASG 90031

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

Nº Processo: 1615-34.2019.4.05. Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de
reposição, para Storage Hitachi de produção do TRF5.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
09/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n
- Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, Bairro do Recife - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00006-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
21/05/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Não será
permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em
caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG
do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2019
O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recarga em extintores
de incêndio deste Tribunal Regional Federal 1ª Região, foi NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO apresentados pela empresa RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME,
Adjudicado e Homologado pela Senhora Diretora da Secretaria de Administração, Maria
Cristina Turnes. Empresa Vencedora: PEDRO EDENIR DA ROCHA, CNPJ: 18.450.238/0001-84,
que ofertou o valor total de R$ 10.710,40, para o grupo, conforme Decisão 8128908 e
Termo de Homologação 8134316 constante do PAe/SEI 0020069-17.2018.4.01.8000.
Ressalta-se que os autos encontram-se com vista franqueada a todos os interessados.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro
(SIASGnet - 08/05/2019) 90031-00001-2019NE000089

EDNA MARIA TELLES
Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

(SIDEC - 08/05/2019) 090027-00001-2019NE800008

EXTRATO DE CONTRATO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA-GERAL

Contrato nº 13/2019; Processo SEI nº 0003017-47.2017.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nºs
8.666/93 e 8.245/91. Partes: União, através do TRE/AL e o Sr. José Félix de Araújo,
CPF: 133.654.364-72; Objeto: locação de um imóvel em São Luís do Quitunde/AL, para
instalação e funcionamento do Cartório da 17ª Zona Eleitoral. Vigência: 48 meses, a
partir da data da assinatura (03/05/19). Valor mensal: R$ 1.927,00. Valor total: R$
92.496,00.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000518, emitida em 30/04/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: THE BEST PHARMA LTDA. Objeto: Aquisição de medicamentos e produtos
farmacêuticos (Ata 006/2019 - SJ/RJ). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2017; Processo SEI nº 000199058.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, § 1º, II e III, da Lei nº 8.666/1993 e alterações;
Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ABTEC ENGENHARIA LTDA. EPP; CNPJ nº
12.754.237/0001-47; Objeto: prorrogação dos prazos de vigência por 120 dias e de
execução por 90 dias do Contrato nº 21/2017; Assinatura: 30/04/2019.

6.154,49 (seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Proc.
nº TRF2-EOF-2019/00088.
PUBLIQUE-SE.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019050900113

113

Publicação do aviso de licitação no DOU (0539172)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 306

Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 88, quinta-feira, 9 de maio de 2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE CONTRATO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018; Proc. SEI nº 0006130-09.2017.6.02.8000;
Fund. Legal: 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo Primeiro,
da Cláusula Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a Sra. Eliane Maria da
Silva, CPF 815.502.194-72, Objeto: a prorrogação da vigência do Contrato, que trata da
locação do imóvel localizado em Joaquim Gomes/AL, pelo período de 24 meses. Valor
mensal: R$ 1.150,00. Valor total: R$ 27.600,00. Assinatura: 12/04/2019.

Processo PAD n.º 19.901/2018. Espécie: Contrato n.º 19/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto:
Fornecimento de links de comunicação de dados para interligar o TRE-CE aos Postos de
Atendimento ao Eleitor, incluindo serviços de instalação, configuração, manutenção e
serviços técnicos de suporte. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 14/2019, conforme
a Lei n.° 10.520/2002 e Decreto n.° 5.450/2005, e nas determinações da Lei 8.666/1993 e
suas alterações. Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
contratada, Emerson Santos Cordeiro. Data: 07/05/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo SEI nº 0007945-07.2018.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do
TRE/AL, homologou, em 05/05/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 11/2019, cujo
objeto é o Registro de Preços para aquisição de solução viabilizadora de vídeo conferência
entre a Corregedoria Nacional de Justiça, cartórios eleitorais de Alagoas e o TRE-AL,
adjudicando o seu objeto às empresas: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ Nº 04.892.991/000115, vencedora do item 1, com valor unitário de R$ 1.600,00 e valor total de R$ 84.800,00
e ALL SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 24.465.418/0001-32, vencedora do item 2,
no valor unitário de R$ 1.600,00 e valor total de R$ 27.200,00, autorizando as contratações
das referidas empresas, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº
5.450/05.

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato N.º 314/2018 celebrado com ACESSO SERVICE LTDA.
Objeto: visa prorrogar o Contrato n.º 314/2018 por mais 90 (noventa) dias. Fundamento:
art. 57, §1º, da Lei 8.666/93 c/c Cláusula Décima do Contrato n.º 314/2018 e no PAD n.º
6.291/2019. Assinam, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
empresa, Fernando André Souza Girão. DATA: 07/05/2019
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 324/2018 celebrado com REALIZA SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EIRELI. Objeto: Acrescer um posto de auxiliar técnico no período de
13/05/2019 a 06/10/2019. Fundamento: art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e no PAD n.º
6.894/2019. DATA: 08/05/2019

Maceió-AL, 8 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Processo n.º 7.622/2018. Objeto: Procedimento destinado à contratação de licenças ADOBE
CREATIVE COLUD. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data:
06/05/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019 - UASG 70011

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

Processo: 0001938-62.2019. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de
seguro total para um veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório
itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota do TRE/AL, com assistência 24 (vinte e
quatro) horas e vigência de 12 (doze) meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/05/2019
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00019-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - UASG 70015
Processo: 27997/2018. Objeto: Aquisição de materiais de consumo (informática).. Total de
Itens Licitados: 23. Edital: 09/05/2019 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista
Parra,
575,
Praia
do
Sua,
Praia
do
Suá
Vitória/ES
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70015-5-00018-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
27/05/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Senhores
licitantes,ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG
(CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último. A fim
de tornar mais ágil a fase de habilitação, favor observar o disposto no item 9.9 do
edital..

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 07/05/2019) 70011-07001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.º 055/2015, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA. OBJETO:
Alteração Qualitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, inciso II, "b", da Lei n.º 8.666/93. PAD:
15.812/2018. ASSINATURA: 02/5/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo
TRE/BA e os Srs. Carlos Alberto da Costa Barbosa e Davi de Oliveira Bertucci, pela
Contratada.

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação
(SIASGnet - 08/05/2019) 70015-00001-2019NE000156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE000813, emitida em 07/05/2019. FAVORECIDO: LUIS
CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS. OBJETO: Aquisição de Mobiliário
Certificado. VALOR: R$ 112.500,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 77/2018 e Leis
10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.42; Ação
02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 1303/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº 3115/2019. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2019. Objeto: modificação do
requisito para pagamento da 1ª etapa dos serviços. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral
de Goiás. Contratada: AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI. Fundamento Legal: art.
65, II, "c", da Lei 8.666/93. Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO,
pelo Contratante, Paulo Cesar Ernesto, pela Contratada.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE000816, emitida em 07/05/2019. FAVORECIDO: MILANFLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA OBJETO: Aquisição de
Mobiliário Certificado. VALOR: R$ 76.470,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico
77/2018 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.42;
Ação 02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 896/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 - UASG 70005

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo: 4522/2019. Objeto: Registro de preços para Fornecimento e instalação de
materiais de comunicação visual (placas, letreiros, faixas, etc.). Total de Itens Licitados: 24.
Edital: 09/05/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n Areinha, Areinha
- São Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00011-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 21/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
O Edital também poderá ser solicitado pelo e-mail licitacao@tre-ma.jus.br.

NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE000814, emitida em 07/05/2019. FAVORECIDO: MED LIFE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI OBJETO: Aquisição de Mobiliário Geral. VALOR:
R$ 23.475,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 07/2019, ARP nº 30/2019 e Leis
10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.42; Ação
02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 6.245/2019.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - UASG 70013

CLAVIUS MARCIO BRITO MELO
Pregoeiro

Processo: 5539/2019. Objeto: Contratação de serviço de envio de mensagens curtas de
texto - SMS ("Short Message Service") para usuários de telefonia móvel (serviço móvel
pessoal e serviço móvel especializado), compreendendo gerenciamento, transmissão de
mensagens de texto para celulares e suporte técnico, com fornecimento de plataforma de
gestão de mensagens, a fim de atender às demandas associadas ao cadastramento
biométrico de eleitores no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 09/05/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150
Salvador/ba,
Paralela
Salvador/BA
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00018-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está
disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br.
Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71) 3373-7081..

(SIASGnet - 08/05/2019) 70005-00001-2019NE000030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº 1507219/2015; 4º TA ao Contrato 68/15; Contratada: Hugo Cardoso Cordeiro
Imagem; Vigência: 21/6/19 a 21/6/20; Objeto: Alteração, prorrogação e reajuste; Valor:
R$21.505,12; Classificação: 3390.39.59; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2019NE001228;
Fundamento Legal: Art.57, II, da Lei 8.666/93;cláusula 6ª do contrato; art.55,III Lei 8666/93
c/c art.s 2º e 3º da Lei 10.192/01 e cláusula 4ª; art.61, caput, Lei 8666/93 c/c cláusula 12,
IX do contrato; Signatários: Rodolfo Francisco Castro Pacheco - Diretor-Geral Substituto
pelo TRE-MG e Hugo Cardoso Cordeiro - Empresário Individual, pela Contratada;
Assinatura: 24/4/2019.

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 - UASG 70014

(SIASGnet - 08/05/2019) 70013-00001-2019NE000054

Processo: 1.905.160/2019. Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de luvas para
procedimentos não cirúrgicos para uso no recadastramento biométrico 2019/2020.. Total de
Itens Licitados: 3. Edital: 09/05/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Prudente de Moraes,
Nr. 100 - 6.andar, Bairro Cidade Jardim, Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70014-5-00026-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 19.901/2018. Espécie: Contrato n.º 18/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto: Fornecimento
de links de comunicação de dados para interligar o TRE-CE aos Postos de Atendimento ao
Eleitor, incluindo serviços de instalação, configuração, manutenção e serviços técnicos de
suporte. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 14/2019, conforme a Lei n.° 10.520/2002 e
Decreto n.° 5.450/2005, e nas determinações da Lei 8.666/1993 e suas alterações. Assina pelo
TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Ana Stella de Oliveira
Costa. Data: 07/05/2019.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019050900114

CARLA CRISTINA BAETA SCARPELLI
Pela Equipe de Apoio
(SIASGnet - 08/05/2019) 70014-00001-2019NE000074
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Pregões 2019
 Licitação Em Andamento

Procedimento Concluído

Número 03/2019
SEI 0005890-83.2018.6.02.8000
Data: 05/02/2019 às 09:00:00
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: R$ 129.505,92
Documentos:
Edital (https://static.treal.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.treal.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.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_032019_decisaoimpugnacao.pdf)
Pedido de esclarecimento apresentado pela OI (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_032019_esclarecimentooi.pdf)

Número 10/2019

SEI 0002984-57.2017.6.02.8000
Data: 05/04/2019 às 14:00:00
Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia e suporte para o software de gerenciamento de Rede
IMC.
Valor Estimado: R$ 34.283,16
Documentos:

adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019
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Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_102019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/03/2019&jornal=530&pagina=138)

Número 11/2019
SEI 0007945-07.2018.6.02.8000
Data: 12/04/2019 às 09:00:00
Objeto: Registro de Preços de material de informática – solução viabilizadora de vídeo conferência.
Valor Estimado: R$ 129.670,10
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_112019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/04/2019&jornal=530&pagina=136)

Número 12/2019
SEI 0001640-70.2019.6.02.8000
Data: 15/04/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material de consumo - copos plásticos, mexedores plásticos para bebidas e papel
toalha.
Valor Estimado: R$ 12.357,25
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_122019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/04/2019&jornal=530&pagina=136)

Número 13/2019
SEI 0002331-84.2019.6.02.8000
Data: 16/04/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material de consumo (lâmpadas) necessário para atender as demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019.

adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019
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Valor Estimado: R$ 32.490,50
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_132019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=118&data=02/04/2019)

Número 14/2019
SEI 0000141-51.2019.6.02.8000
Data: 16/04/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material de consumo (material elétrico) necessário para atender as demandas das
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de
2019.
Valor Estimado: R$ 5.220,76
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_142019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=126&data=03/04/2019)

Número 15/2019
SEI 0000135-44.2019.6.02.8000
Data: 22/04/2019 às 14:00:00
Objeto: Contratar livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de livros na área jurídica e outras
áreas especíﬁcas de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, inclusive publicações avulsas e
oﬁciais.
Valor Estimado: R$ 23.182,71
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_152019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=140&data=05/04/2019)

Número 16/2019
SEI 0002524-02.2019.6.02.8000
adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019
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Data: 10/05/2019 às 09:00:00
Objeto: Aquisição de material permanente – cadeiras de rodas, conforme especiﬁcações descritas no
Anexo do Edital.
Valor Estimado: R$ 4.156,20
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_162019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=26/04/2019&jornal=530&pagina=133)

Número 17/2019
SEI 0000602-23.2019.6.02.8000
Data: 13/05/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material de expediente.
Valor Estimado: R$ 13.644,60
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_172019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=29/04/2019&jornal=530&pagina=166)

Número 18/2019
SEI 0004193-27.2018.6.02.8000
Data: 16/05/2019 às 14:00:00
Objeto: prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de
TIC deste Regional.
Valor Estimado: R$ 89.248,70
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_182019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=03/05/2019&jornal=530&pagina=136&totalArquivos=257)

Número 19/2019
adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019

Publicação do aviso de licitação no site TRE/AL (0539190)
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Pregões 2019 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000
Data: 22/05/2019 às 14:00:00
Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus,
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertenente ao TRE/AL, com
assistência 24 horas e vigência de 12 meses.
Valor Estimado: R$ 10.284,63
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_192019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=09/05/2019&jornal=530&pagina=114)

adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019

Publicação do aviso de licitação no site TRE/AL (0539190)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2019.

À CPREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 09/05/2019, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539192 e o código CRC 5368B8AF.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0539192
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bqrq´µp¶tpèabcdefghgijdekalbdlmfebaefcfnod
`pqrstquvq
MFGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM
YTHZQI[\TMG]]J[GPTMI^I\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{UNLM
HT[}TRQIMGR\XMN~LMLMLMPGMIJMNNXNWxUVV|X
M
MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
\\_{xx]IJX\RI
G^XZ]XRx]IJxHT[\RT^GPTRI\IR[TX__GHGTPTHZQI[\THT[}IRJRJ
PTRGTGHI]]TI\IR[TVMJ[}TRQG[PTMTMHKPJTMIRJ}JHGPTRM
MIMTMHKPJTMMa·X
M

¸#"(-"-$̧"'0,¹*+-$º$»¼½$º$¾¸¿%À

x¡MMVONONVOMM£TR\GRJGM£RI]JP[HJGM
£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNUVxUVNWM¡x£x¦£
M°M£Y ¥¡MY°M¡²Á¥M¦°¥M¡°MY M¦°LM[TMZ]TMPG]MG\RJZJS«I]M¬ZIM^IM]±TMHT[}IRJPG]M_I^TMGR\JTMy~LMJ[HJ]TMLMPGM
IJM[~MNVXOUVLMPIMN¢MPIMZ^TMPIMUVVUL
M
!"#$%&'(")*+#$,-$./0(1-$%&'(#"-&$,'$2&-3#-0452 1266127 1212 1444455484556 494:445568 16;16 
<=>6 ?76@67;<@678A2 126 662121 27B12=AC88DDD464E64?
Portaria PREGOEIROS (0545788)

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 314

012456789 256

8845  2 4567

1

EFGHIJFK
LL
MNOPLQRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUL]F^FEL^F_FEEML`MJMI`MabcLdMXYeVUOYLfg\VhViNVZLjLkNTYLfg\VhViNVYlmLfHnHLoFEpqacHLSFL^MEEHGLaFbHL
dbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlLTLoFaEctuFL`cEtuFcEMLvEFcEFLdbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlwLxYNYLygXhVZXYNTsL
hZsZLxNTWZTVNZULXZULhTNOYsTULeVhVOYOzNVZUL\TUOTLbNV{gXYeLxTeZLxTN|Z\ZL\TL}QLdgslLYXZwLZ{UTN[YX\ZjUTwL~gYXOZLYZLOTNhTVNZLVX\VhY\ZwLYL
~gYeV\Y\TL\TLUg{UOVOgOZLT[TXOgYewLXZULhYUZUL\TLVsxT\VsTXOZULeTWYVULTLNTWgeYsTXOYNTUL\ZULxNVsTVNZUL\TLyZNsYLhZXhZsVOYXOTP
QRLFUWZOY\ZLZLsYX\YOZLTUOVxgeY\ZLXTUOTLYNOVWZwLhYUZLYVX\YLXZLOTXYLUV\ZLxg{eVhY\ZLXZ[ZLYOZL\TL\TUVWXYZLZgL\TLxNZNNZWYZL\YL
xNTUTXOTLxZNOYNVYwLxNZNNZWYsjUTLYgOZsYOVhYsTXOTLZULxNTUTXOTULsYX\YOZULxZNLQLd~gVXTlL\VYUwLTLYUUVsL\TLyZNsYLUghTUUV[YwLYOrLYLT\VZL\ZL
XZ[ZLYOZwLYLyVsL\TLT[VOYNLYL\TUhZXOVXgV\Y\TL\YLNTYeVYZL\ZULxNTWTUP
L
RLMLGTZL\TLIVhVOYTULTL̀ZXONYOZUwLUZ{LYLUgxTN[VUZL\YL̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTLYONVsXVZL\TUOTLbNV{gXYeLd`HpMlwL\VUONV{gVNiLZUL
xNZhTUUZULYZULNTWZTVNZUwL\TLyZNsYLYeOTNXY\YLTLT~gVOYOV[YP
L
RLaZLxZ\TX\ZLhZsxYNThTNLZgLYOgYNwLxZNL~gYe~gTNLsZOV[ZwLXZL\VYLTsL~gTLyZNLNTYeVY\YLYLeVhVOYZLZgLsTUsZLxYNYL~gYe~gTNLZgONZLYOZwLZUL
NTWZTVNZULUg{UOVOgVNjUTjZLTXONTLUVwLUZeVhVOYX\ZL`ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTLYONVsXVZL\TUOTLbNV{gXYewLxZNLVXOTNsr\VZL\YLGTZL\TL
IVhVOYTULTL̀ZXONYOZUwLYLNT\VUONV{gVZL\ZLxNTWZwLXZULOTNsZUL\ZLRL\TUOTLYNOVWZP
LL
RLHULxNTWZTVNZULxZ\TNZLygXhVZXYNLhZsZLsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZP
L

MNOPLRLHLNTWZTVNZL\TUVWXY\ZLxYNYLhZX\gZLeVhVOYOzNVYwLxZ\TNiLUZeVhVOYNwLgUOVyVhYOV[YsTXOTwLYZLOVOgeYNL\YULuXV\Y\TUL\ZLNWZwLYLVX\VhYZL
\TLUTN[V\ZNLhZsLhZXThVsTXOZLOrhXVhZLhZsxYO|[TeLhZsLZLZ{TOZL\ZLhTNOYsTwLxYNYLYgVeVYNLZULONY{YeZUwLZ{UTN[YX\ZLZLxNYZLs|XVsZL\TLL
d~gYNTXOYLTLZVOZLZNYUlLxYNYLYLhZsgXVhYZP
L
L
MNOPLRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUKLEZ\NVWZLvTNNTVNYLpZgNYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmL̀YNeZULMXOXVZLJVTVNYL̀ZUOYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmLMXYLI|[VYLagXTUL
\TLGiLTNTVNYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZLTLIghVYXYL]YX\TNL\TLHeV[TVNYLpTeZLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZwLeZOY\ZULXYLGThNTOYNVYL\TLM\sVXVUONYZwLTL
FssYXgTeL̀ZXUOYXOVXZLbTXzNVZL\TLIVsYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZwLeZOY\ZLXYLGThNTOYNVYL\TLbThXZeZWVYL\YLcXyZNsYZwLOZ\ZULxYNYLYOgYNTsLhZsZL
sTs{NZUL\YLT~gVxTL\TLYxZVZLXZULNTWTUL\TUOTLbNV{gXYeP
L
L
MNOPLRLvVYNLYULUTWgVXOTUL\TOTNsVXYTUK
L
L
YlLHULxNTWZTVNZULxZ\TNZLgUgyNgVNLyrNVYULZgLhZsxTXUYZL\TLZNYULTsLxTN|Z\ZULUVsgeOXTZUwLNTUWgYN\YX\ZLYLxTNsYXXhVYL\TwLXZLs|XVsZwL
}QLdgslL\ZUL\TUVWXY\ZULXZLYNOVWZLQRL\TUOYLZNOYNVYm
L
L
{lLHULsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZLxZ\TNZLZ{UTN[YNLTXONTLUVLZULxTN|Z\ZUL\TLyrNVYULZgLhZsxTXUYZL\TLZNYUwLhZsLZLZ{TOV[ZL\TLxNTUTN[YNL
ZLXsTNZLs|XVsZL\TL}QLdgslL\TeTUm
L
L
hlLMLhZsgXVhYZLTsL\ThZNNXhVYL\YULYe|XTYULYlL\ZLxNTUTXOTLYNOVWZL\T[TNiLUTNLTyTOgY\YLhZsLYXOThT\XhVYLs|XVsYL\TL}LdONVXOYlL\VYUL
GTZL\TLIVhVOYTULTL̀ZXONYOZUL\ZLbEFMIm
L
L
\lLaYLNTYeVYZL\ZULxNTWTUwLTeTONXVhZULTLxNTUTXhVYVUwLYOgYNZLgsLNTWZTVNZLTLsYVUL~gYXOZULpTs{NZUL\TLMxZVZLUTYsLXThTUUiNVZUwLYL
!"#$%&'(")*+#$,-$./0(1-$%&'(#"-&$,'$2&-3#-0452 1266127 1212 1444455484556 494445568 16:16 
;<=6 >76?67:;?678@2 126 662121 27A12<@B88CCC464D64>
Portaria PREGOEIROS (0545788)

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 315

012456789 256

8845  2 4567

17

EFGHIFGJKLJKFMNOMEHGPJKQFMRJMGFJS
K
K
MTKUKQFMRJMGFJKHMFVKWKGXEYZ[\XEGWKLMKEJXPJEWFKJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMKWOJGJKOWFWKWKFMW^G_W`aJKLMKLMHMFZGXWLJKEMFHWZMbKLMPMXLJK
J[NMFPWFKJKOFW_JKZcXGZJKLMKdeKfLJGNTKLGWNKMXHFMKWKEJXPJEW`aJKMKWKLWHWKZWFEWLWKOWFWKWKW[MFHYFWKLWKNMNNaJKGXWYRYFW^KLWK^GEGHW`aJbK
EGMXHGgGEWXLJKWKEhMgGWKGZMLGWHWKLJKNMFPGLJFKXJKFMgMFGLJKOFW_Ji
KK
jFHiKklKmW^PJKMNOMEGW^KLMHMFZGXW`aJKLWKQFMNGL\XEGWKLJKnopqjrKMZKEJXHFVFGJbKJNKHFW[W^hJNKLJNKOFMRJMGFJNKMKLJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMK
WOJGJKRJ_WZKLMKOFMgMF\XEGWK]YWXHJKsNKNYWNKWHFG[YG̀tMNKFJHGXMGFWNi
KKQWFVRFWgJKuXGEJiKjNKEhMgGWNKLMNNMNKNMFPGLJFMNKLMPMFaJKJ[NMFPWFKJKgGM^KWHMXLGZMXHJKLWKOFMNEFG̀aJKEJXHGLWKXJKEWOYHKLMNHMKWFHGRJi
KK
jFHiKvlKwGEWKFMPJRWLWKWKQJFHWFGWKLWKQFMNGL\XEGWKXlKxyeqedxyKMKJNKLMZWGNKWHJNKMZKEJXHFVFGJi
K
K
jFHiKzlKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[^GEW`aJi
K
K
{|}|~{{{
K
|}||
KKK
WEMGbKxkKLMKZWF`JKLMKedxiK
JEYZMXHJKWNNGXWLJKM^MHFJXGEWZMXHMKOJFK{
{{bK|}||bKMZKxyqdqedxbKsNKxyexbK
EJXgJFZMKWFHiKxlbKbK[bKLWKrMGKxxi¡xqeddvi
K
jKWYHMXHGEGLWLMKLJKLJEYZMXHJKOJLMKNMFKEJXgMFGLWKXJKNGHMK
hHHOqqNMGiHFM¢
W^i£YNi[FqNMGqEJXHFJ^WLJF¤M¥HMFXJiOhO¦WEWJ§LJEYZMXHJ¤EJXgMFGF¨G
L¤JFRWJ¤WEMNNJ¤M¥HMFXJ§dKGXgJFZWXLJKJKELGRJKPMFGgGEWLJFK
©ª«ª«©ªKMKJKELGRJK¬o¬Kª®¯°i
K
±±{²¯±³«´µ´©«¶·{¯{
UKpmp¸jo¹jUoKQopmpºnpKUKno¸»ºjrKop¹UºjrKprpnUojrKpKjrj¹UjmbKXJKYNJKLMKNYWNKWHFG[YG̀tMNK^MRWGNKMKFMRGZMXHWGNbK
EJXNGLMFWXLJKJKHMJFKLJKQFJEMLGZMXHJKjLZGXGNHFWHGPJKXlKdddexd¢vyiedxivideiykdxbKopmUr¼p
jFHiKxliKMNGRXWFKWKNMFPGLJFWKjºprrpKjr¼pmKopmbKJEYOWXHMKLJKEWFRJKMgMHGPJKLMKjXW^GNHWK½YLGEGVFGJbKLWK¾FMWK½YLGEGVFGWbKFMLGNHFG[YcLWKOWFWK
MNHMKnFG[YXW^bKOWFWKM¥MFEMFbKEJZJKxlKmY[NHGHYHWbKJK¬WFRJKMZK¬JZGNNaJK¬½¢xbKLMKjNNMNNJFKLMKmYOMFPGNaJKMKwGNEW^G_W`aJKLJK¬WLWNHFJKLWK
¬JFFMRMLJFGWKoMRGJXW^Kp^MGHJFW^KLMNHMK¿FRaJbKMZKEWNJKLMKPWEÀXEGWbK[MZKEJZJKLYFWXHMKWNKWYN\XEGWNbKWgWNHWZMXHJNKMKGZOMLGZMXHJNK^MRWGNKMK
FMRY^WZMXHWFMNKLJKNMYKHGHY^WFi
jFHiKeliKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[^GEW`aJi
WEMGbKxyKLMKZWF`JKLMKedxiK
K
QpoUKj»¹»mnUKpºUºÁjKpKjojÂ½U
!"#$%&'!()*"#+,#-./'0,#$%&'"!,%#+&#1%,2",/342 1255126 1212 1343455474556 4839345568 15:15 
;<=5 >65?56:;?568@2 125 552121 26A12<@B77CCC353D53>
Portaria PREGOEIROS (0545788)

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 316

Processo Porto Seguro nº 18522/2019

PROPOSTA DE PREÇOS
A
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489 – CAMPOS ELÍSEOS - CEP: 01205 -905
RUA GUAIANAZES 1238 – CAMPOS ELÍSEOS - CEP: 01204 -001
SÃO PAULO - CAPITAL
C.N.P.J/M.F. 61.198.164/0001-60
INSC.ESTADUAL: 108.377.122.112
INSC. MUNICIPAL: 1.204.467-9
FONE: (011) 3366.3258 / FAX: (011) 3366 5263
E-Mail: edital.licitacoes@portoseguro.com.br
REGISTRO SUSEP Nº 05886
DECRETO Nº 20138 PUBLICADO NO DOU DE 13/12/1945
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia do
respectivo CRLV, anexo a este Termo de Referência, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses.

ITEM
01

Franquia
(R$)
Veículo tipo ônibus – Marca VW Cor Branca – Placa OXN 8228 – 10.284,63
Ano/Mod. 2014 – Chassi: 9532M62P5ER442006
DESCRIÇÃO

Valor Unitário
(R$)
2.348,00

Valor Total
(R$)
2.348,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 2.348,00 (Dois mil, trezentos e quarenta e oito reais)
COBERTURAS:
A contratação deverá atender às seguintes características:
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;
O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais);
O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
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;
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);
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1489 São Paulo SP 01205-905
R. Guaianases, 1238 São Paulo SP 01204-001
CNPJ 61.198.164/0001-60
www.portoseguro.com.br

Proposta EMPRESA PORTO SEGURO (0545792)
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O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
contrato;
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 do bem, tomando-se por
referência o código FIPE 515131-7, já utilizado como referência no Contrato n.º17/2017 (PA SEI 000015166.2017.6.02.8000, evento 0337073).
Condição de 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. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única.
Validade da Proposta: O prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão
pública
O prazo de entrega da apólice, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contado da assinatura do contrato;
Informações Bancárias:
Banco:
Banco do Brasil - 001
Agência:
Corporate SP (1912-7)
Endereço:
Av. Paulista, 2300
Conta Corrente nº
3.401-0
Data de Abertura da Conta: 13/03/2006.
DADOS PARA RETORNO DO CONTRATO
Os contratos a serem assinados devem ser direcionados para Cia, com informações do número de Processo interno Porto
Seguro (Vide cabeçalho), pelos meios abaixo:
1º) via email> caixa departamental: contratos.licitacoes@portoseguro.com.br, ou
2º) via correios> A/C Depto de Licitações - Avenida Rio Branco, 1489 - Campos Elíseos - CEP: 01205-905 - São Paulo – SP
DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
OBS.: Conforme artigo 10º, Parágrafo 1º - Observando o disposto no parágrafo 5º do Ato Constitutivo, as escrituras de
qualquer natureza, cito aqui os contratos, que importem em responsabilidade ou obrigações para a sociedade, serão
obrigatoriamente assinados por 2 (dois) procuradores em conjunto investidos especiais e expressos poderes. Na ausência
de quaisquer procuradores mencionados no Contrato, os demais têm plenos poderes p/ assinar, conforme procuração
anexa ao Credenciamento.
1 - Nome do encarregado p/ assinatura do contrato:

Roberto de Souza Dias

Endereço:

Rua Guaianases, nº 1238

Estado Civil:
Cédula de Identidade:

Divorciado

Profissão:

Securitário

18.304.552-X SSP/SP

CPF/MF:

115.838.468-83

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1489 São Paulo SP 01205-905
R. Guaianases, 1238 São Paulo SP 01204-001
CNPJ 61.198.164/0001-60
www.portoseguro.com.br
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2 - Nome do encarregado p/ assinatura do contrato:
Endereço:
Estado Civil:

Rua Guaianases, nº 1238
Casada

Cédula de Identidade:

Profissão:

Securitária

28.543.390 SSP / SP

CPF/MF:

3 - Nome do encarregado p/ assinatura do contrato:
Endereço:
Estado Civil:

Casado

Securitário

2956567

CPF/MF:

Solteiro

Securitário

28.543.236

CPF/MF:

Casada

Securitário

15.989.127

CPF/MF:

Casado

Securitário

2.142.418-6 SSP/SP

CPF/MF:

Casado

Cédula de Identidade:

Mauro José

Profissão:

Securitário

12.959.422

CPF/MF:

8 - Nome do encarregado p/ assinatura do contrato:

Estado Civil:

108.762.208-55

Rua Guaianases, nº 1238

Cédula de Identidade:

Endereço:

Angelo Augusto de Almeida

Profissão:

7 - Nome do encarregado p/ assinatura do contrato:

Estado Civil:

089.790.588-10

Rua Guaianases, nº 1238

Cédula de Identidade:

Endereço:

Lucia Moniz Liborio Serpejante

Profissão:

6 - Nome do encarregado p/ assinatura do contrato:

Estado Civil:

325.150.918-73

Rua Guaianases, nº 1238

Cédula de Identidade:

Endereço:

Roque Antonio Trondi Junior

Profissão:

5 - Nome do encarregado p/ assinatura do contrato:

Estado Civil:

023.080.959-62

Rua Guaianases, nº 1238

Cédula de Identidade:

Endereço:

Eduardo de Oliveira

Profissão:

4 - Nome do encarregado p/ assinatura do contrato:

Estado Civil:

205.408.568-51

Rua Guaianases, nº 1238

Cédula de Identidade:

Endereço:

Neide Oliveira Souza

031.287.378-60

Eduardo Weber Neto

Rua Guaianases, nº 1238
Casado

Profissão:

Securitário

10.911.905-5 SSP/SP

CPF/MF:

085.648.608-64

OBS.: O contrato deverá ser assinado por dois procuradores. Na ausência de qualquer procurador
mencionados no Contrato, os demais têm plenos poderes p/ assinar, conforme procuração anexa
ao Credenciamento.

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1489 São Paulo SP 01205-905
R. Guaianases, 1238 São Paulo SP 01204-001
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Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive salários, encargos trabalhistas, impostos e
taxas, bem como quaisquer outras despesas incidentes para a prestação dos serviços objeto da licitação.
Declaro que tenho ciência e concordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Declaro que o preço ofertado compreende as despesas necessárias previstas no item 6.6 do edital.
São Paulo,22 de Maio de 2019

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1489 São Paulo SP 01205-905
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3343 - TRE-AL/PRE/PREG

Sr. Chefe Unidade SAPEV.
Solicito a análise da conformidade técnica da proposta apresentada
pela empresa classiﬁcada em 1º lugar, PORTO SEGURO, 0545792,
Pregão 19/2019 - contratação seguro veicular.
PREGOEIRO

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/05/2019, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545793 e o código CRC 1ADBDA47.
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Informação 3343 (0545793)
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SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 321

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.

Sr. Pregoeiro,
Esta SAPEV entende que a Proposta (0545792) está
em conformidade com o Termo de Referência.
Atenciosamente,
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV
Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 22/05/2019, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545800 e o código CRC 175CA362.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho SAPEV 0545800

0545800v1
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13/05/2019

2743170

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS
CERTIDÃO Nº: 3581459

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
12/05/2019, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ****************

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ: 61.198.164/0001-60, conforme
indicação constante do pedido de certidão.***************************************************************

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.
A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI nº 22/2019.
Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.
Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de maio de 2019.

2743170
PEDIDO N°:
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56063<0658:2226;52
11:29:1263.68=/8=2/=117
5602780679:2226;/<
11:29:1263.68=/8=/8=322
56063<0658:2226;52
11:29:1263.68=/8=/<=8<2
5602780679:2226;/<
11:29:1263.68=/9=2<=337
56063<0658:2226;52
11:29:1263.68=/9=61=/82
5602780679:2226;/<
11:29:1263.68=/9=13=722
56063<0658:2226;52
11:29:1263.68=/9=/1=7<2
5602780679:2226;/<
11:29:1263.68=/9=96=67/
56063<0658:2226;52
11:29:1263.68=/9=98=1<2
5602780679:2226;/<
11:29:1263.68=/5=6<=<22
56063<0658:2226;52
11:29:1263.68=/5=11=2//
5602780679:2226;/<
11:29:1263.68=/5=9<=9</
56063<0658:2226;52
11:29:1263.68=/7=26=<<2
5602780679:2226;/<
11:29:1263.68=/7=/2=692
56063<0658:2226;52
11:29:1263.68=/7=//=877
5602780679:2226;/<
11:29:1263.68=/<=83=222
56063<0658:2226;52
11:29:1263.68=/<=91=/6/
5602780679:2226;/<
11:29:1263.68=82=13=592
56063<0658:2226;52
11:29:1263.68=82=/1=592
5602780679:2226;/<
11:29:1263.68=81=87=212
56063<0658:2226;52
11:29:1263.68=81=92=652
5602780679:2226;/<
11:29:1263.68=88=67=282
56063<0658:2226;52
11:29:1263.68=88=13=62/
5602780679:2226;/<
11:29:1263.68=85=/1=317
56063<0658:2226;52
11:29:1263.68=85=/9=352
5602780679:2226;/<
11:29:1263.68=87=2<=8/2

,-./012342222
,-./06<242222
,-./02<142222
,-./029242222
,-./022/42222
,-./028942222
,-./022242222
,-.1033142222
,-.1039242222
,-.1033242222
,-.10<3342222
,-.10<<<42222
,-.10<<242222
,-.10<7842222
,-.107<242222
,-.1077242222
,-.1079542222
,-.1079942222
,-.1055842222
,-.1079242222
,-.1052242222
,-.1096/42222
,-.105/242222
,-.1096142222
,-.1086942222
,-.1086842222
,-.1082842222
,-.1082/42222
,-.1082242222
,-.10/3742222
,-.10/3842222
,-.10/3242222
,-.10/<<42222
,-.10/<742222
,-.10/<942222
,-.10/<842222
,-.10/<142222
,-.10/<242222
,-.10/7<42222
,-.10/7742222
,-.10/7842222
,-.10/7/41622
,-.10/7242222
,-.10/5343222
,-.10/5742222
,-.10/554<222
,-.10/5942222
,-.10/5847922
,-.10/5142222
,-.10/5647922
,-.10/5242222
,-.10/9343922
,-.10/9742222
,-.10/9542222
,-.10/9842222
,-.10/9/43922
,-.10/9142222
,-.10/9643922
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,-./012343333
,-./019747233
,-./019843333

6789 76789 77 7
5606780659:3336;53
//:32:/367.69<9=<66<263
5603=906=2:3336;18
//:32:/367.69<9=<22<=13
5606780659:3336;53
//:32:/367.69<9=<28<8/=
>?@ABCDEFBGAHIJKBEALBALBEBGMIFBANOPOQQAMIRIA@ADFBG

OSBJF@EAL@ATFBG
OSBJF@
UIFI
VWEBRSIXYBE
//:
32:
/367
Z[\]^_
69<3/<69 `^\a.b[\]^_0
`acdedfcb.g\
//:32:/367 ib^cgb.cacd\d^\0.jb^b:k_]b.cacdedfcb<.//:32:/367.69<//<220
hdf\]]ba\d^_
69<3/<22
//:
32:/367
hdf\]]bg_
69<97<32 `^\a.\df\]]bg_
Z[\]^l]b.g_.m]bn_.g\ //:32:/367 o_dp_fbg_.mb]b.\dpc_.g\.bd\s_._.t_]d\f\g_].uv,wv.xhyz,v.ov{uZ|}`Z.jh
o_dp_fbqr_.;.Zd\s_ 62<32<61 xhyz,vx.yh,Z`x4.o|u~:ou<.5606780659:3336;530
hdf\]]ba\d^_.g_.m]bn_ //:32:/367 hdf\]]bg_._.m]bn_.g\.o_dp_fbqr_.g\.Zd\s_.m\_.t_]d\f\g_].uv,wv.xhyz,v
g\.o_dp_fbqr_.;.Zd\s_ 62<2=<15 ov{uZ|}`Z.jh.xhyz,vx.yh,Z`x4.o|u~:ou<.5606780659:3336;530
Zf\c^\.cdgcpcglb.gb.m]_m_^b0._]d\f\g_]<.uv,wv.xhyz,v.ov{uZ|}`Z.jh
//:32:/367 xhyz,vx.
yh,Z`x4.o|u~:ou<.5606780659:3336;534.m\_.a\k_].bdf\.g\.,Zf\c^\
65<1=</2 /0198433330
//:32:/367 }b[cc^bqr_.\a.]lm_.g\.m]_m_^b0._]d\f\g_]<.uv,wv.xhyz,v.ov{uZ|}`Z.jh
}b[cc^bg_
65<1=<16 xhyz,vx.yh,Z`x.;.o|u~:ou<.5606780659:3336;53
>?@ABCDEFBGADJFBJXYBEALBARBKRE@AMIRIA@ADFBG

.

R@KIALBANBJEI BJE

NBJEI BG
x]0.b.cfc^bd^\4.[_b.^b]g\4.cdcfcba\d^\.p\]ctcfb]\a_.b.f_dt_]acgbg\.gb
m]_m_^b.bm]\\d^bgb4.\a.\lcgb.\].b[\]^b.b.tb\.g\.bdf\0
Zwh|v<.v.f]\g\dfcba\d^_.ld^_.b_.m]_p\g_].g_.c^\ab.camcfb.db
]\m_db[ccgbg\.\b.g_.cfc^bd^\.\.b.m]\ldqr_.g\.lb.fbmbfcgbg\.^fdcfb.mb]b
]\bcnbqr_.gb.^]bdbq\.cd\]\d^\.b_.m]\r_.db.t_]ab.\\^]dcfb.Zw0.1..5
j\f]\^_.d.20923:320
u]\_\c]_
//:32:/367 Zwh|v<.v.cfc^bd^\.g\p\].bf_ambdkb].b._m\]bq\.d_.c^\ab.\\^]dcf_
69<36<25 gl]bd^\._.m]_f\_.cfc^b^]c_4.]\m_db[ccnbdg_;\.m\_.dl.g\f_]]\d^\.gb.m\]gb
g\.d\fc_.gcbd^\.gb.cd_[\]pdfcb.g\.lbcl\].a\db\d.\ac^cgb.m\_
c^\ab._l.g\.lb.g\f_d\sr_.b]^0.614.cdfc_.`4.g_.j\f]\^_.20923:/332
u]\_\c]_
//:32:/367 Zwh|v<.Z.g\fb]bqr_.tbb.]\b^cpb.b_.flam]ca\d^_.g_.]\lcc^_.g\.kb[cc^bqr_
69<3/<35
\.u,vuvxwZ4.l\c^b]._.cfc^bd^\..bdq\.m]\pc^b.d_.hgc^b.\a.]\t\]edfcb0
h,.Zo,jv.=29:/362.woz0
u]\_\c]_
//:32:/367
Zwh|v..x].b.cfc^bd^\4.g\d^]_.g\.bld.acdl^_.gb]\a_.cdfc_.b_
69<3/<99 m]_f\gca\d^_.pcbdg_._.\df\]]ba\d^_.gb.tb\.f_am\^c^cpb0.Zm4.m]_f\g\]\a_._
cdfc_.b_.lba\d^_.gb.m]_m_^b.bm]\\d^bgb.m_]._]g\a.g\.fbctcfbqr_0
xc^\ab
//:32:/367
v.`^\ad.6.\^r_.\a.cacdedfcb.b^.69<//.g\.//:32:/3674.bm.c_
69<3/<22
\d^]b]r_.d_.\df\]]ba\d^_.b\b^]c_0
xc^\ab
//:32:/367
x]0._]d\f\g_]\4.^_g_._.c^\d.\^r_.\df\]]bg_0.x\].cdcfcbgb.b.tb\.g\
69<97</1
bf\c^bqr_.gb.m]_m_^b0.bp_].bf_ambdkb].b^]bp.gb.f_dl^b.Zf_ambdkb
bf\c^bqr_:kb[cc^bqr_:bgacc[ccgbg\
u]\_\c]_
//:32:/367 ub]b.uv,wv.xhyz,v.ov{uZ|}`Z.jh.xhyz,vx.yh,Z`x.;.x]0..cfc^bd^\4.[_b
69<21<6= ^b]g\0.o_dcg\]bdg_.l\.0x.t_c.b.6.fbctcfbgb.d_.c^\a4.m_].t_]qb.gb.\cbqr_
pc\d^\.g_.u]\r_.h\^]dcf_.pca_.l\^c_db].\._.m]\q_._t\]^bg_.._.a\k_]4
bf\c^b.b.f_d^]bm]_m_^b.g\.]-/0333433
5606780659:3336; //:32:/367
i_b.wb]g\.x]0u]\_\c]_4.m\q_.l\.blb]g\.la.cd^bd^\.mb]b.p\]ctcfb]a_.b
53
69<22<91
m_c[ccgbg\.g\.]\glqr_.f_a.d_b.gc]\^_]cb4.g\g\..b]bg\q_.p_b
f_am]\\dr_0
u]\_\c]_
//:32:/367 ub]b.uv,wv.xhyz,v.ov{uZ|}`Z.jh.xhyz,vx.yh,Z`x.;.x]0..cfc^bd^\4.[_b
69<22<28 ^b]g\0.o_dcg\]bdg_.l\.0x.t_c.b.6.fbctcfbgb.d_.c^\a4.m_].t_]qb.gb.\cbqr_
pc\d^\.g_.u]\r_.h\^]dcf_.pca_.l\^c_db].\._.m]\q_._t\]^bg_.._.a\k_]4
bf\c^b.b.f_d^]bm]_m_^b.g\.]-/0333433
u]\_\c]_
//:32:/367 ub]b.uv,wv.xhyz,v.ov{uZ|}`Z.jh.xhyz,vx.yh,Z`x.;.Z]bg\q_.\.blb]g_0
69<25<69
5606780659:3336; //:32:/367 x]0u]\_\c]_4.g\pcg_.b.gcml^b.bfc]]bgb.\.m_]..^\]._t\]^bg_.bm]_scabgba\d^\
53
62<31<32 2=.b[bcs_.g_.pb_].\^cabg_4.cdt\cna\d^\.dr_.^\a_.f_dgcq\.g\.]\glnc].d__
pb_]4.b]bg\f\a_.p_b.f_am]\\dr_.\.lbl\].gpcgb.\^ba_..gcm_cqr_0
u]\_\c]_
//:32:/367 ub]b.uv,wv.xhyz,v.ov{uZ|}`Z.jh.xhyz,vx.yh,Z`x.;.x]0.cfc^bd^\4._.pb_]
62<39<3/ m]_m_^_..bf\c^p\4.g\d^]_.g_.\^cabg_.m\b.bgacdc^]bqr_4f_dt_]a\.]\]b.g_
\gc^b0.j\^b.t_]ab4.tbp_].\dfbacdk\.b.lb.m]_m_^b.g\.m]\q_4.]\c^]\._.pb_].g_
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//:32:/367
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Z53>081C083545;081RXHYX1ZQ[\HX1]X^R_`ab_1cQ1ZQ[\HXZ1[QH_bZ=1]`RgT]RhW
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8545B./53-01;012867.?0=1C2?0812S728;5@
R2821RXHYX1ZQ[\HX1]X^R_`ab_1cQ1ZQ[\HXZ1[QH_bZ1d1Z8@1D2F1A.4.-23-5=1C2?08=
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245.-2lG015/195S7.;21>2B.,.-2lG01;21/59/2@1h2?081:58/235l21,0S2;01510B958?5129
/5392S5391;019.9-5/2@1XB8.S2;0@
Z89@1h083545;0859=159-n12B58-0101:82E01:282185S.9-801;51.3-53lG01;51854789091:282
091.-539TS87:0913219.-72lG01;51o245.-0151>2B.,.-2;0o1071o42345,2;01321245.-2lG0o@
h0.1.3C08/2;0101:82E01C.32,1:282185S.9-801;51.3-53lG01;5185478909W1LLTKUTLKJV1p9
JjWKUWKK@
Z89@1D29F1A.4.-23-59=1;54,28015345882;01:85SG015,5-8q3.40@1_S82;5l0121:28-.4.:2lG0
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INFORMAÇÃO Nº 3347 - TRE-AL/PRE/PREG

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TREAL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA

SIM

NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
X
juntada da Portaria de sua nomeação?

0545788

II- Lances
2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
X
previsto no edital?
3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para X
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições
daquelas previstas no edital?

diferentes

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

X

JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

X

NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

X

EDITAL NÃO EXIGE

X

OBJETO NÃO CONTEMPLA

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?
8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
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X

termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

OBJETO NÃO CONTEMPLA

PROPOSTA:0545792
9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital?

X

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação
complementar
à
proposta
(manuais,certiﬁcados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

CONFORMIDADE: RATIFICADA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
TR 0545800

Edital item - Habilitação não exige

11 – Após a veriﬁcação de conformidade acima, a
classiﬁcação
das
propostas
apresentou- X
se adequada?
IV- JULGAMENTO
12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
X
preços praticados no mercado?

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação
15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

15.3 - RECEITA FEDERAL

X

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

X

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
0545821
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

0545820

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0545850

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

X

0545816

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
X
proposta;

CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte;

CONFORME ITEM 18.1

X

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

X

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)

DOCUMENTOS ANEXOS AO EVENTO 0545820

V. ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)

X

O B S : JUSTIFICATIVA
DA
ADJUDICAÇÃO
PREGOEIRO: APESAR DO REGISTRO NO SICAF DE
IMPEDIMENTO DE LICITAR, EXCLUSIVAMENTE NO
ÂMBITO
DA ADMINSTRAÇÃO
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, FULCRO L.
8.666/93, ART. 87, INC. III, ACOMPANHAMOS O
ENTENDIMENTO
TCU
ACORDÃOS
3.439/12,
3243/12, 504/15 - TODOS PLENÁRIO, PRODUZ
EFEITOS APENAS NO ÂMBITO DO ÓRGÃO OU
ENTIDADE QUE A APLICOU.
O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital

VI - ATA
20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
X
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?
21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio?

X

NÃO OCORREU RECURSO
0545845

ATA ASSINADA ELETRONICAMENTE PELO PREGOEIRO,
RATIFICAO A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO
FERREIRA MOURA. ATA: 0545845

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?

NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
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a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?

NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais
29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
X
licitante vencedor?

0545853

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x

PROPOSTA V. ITEM 9
RESULTADO FORNECEDOR : 0545849

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/05/2019, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545854 e o código CRC D519C43A.

0001938-62.2019.6.02.8000

0545854v4
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0001938-62.2019.6.02.8000
: SAPEV
: PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO (ÔNIBUS)

Parecer nº 1003 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procede-se à análise da
regularidade do procedimento contido nos presentes autos,
Pregão Eletrônico nº 19/2019, objetivando a contratação de
seguro para o ônibus deste Regional, pelo prazo de 12 (doze)
meses.
Quanto às listas de veriﬁcação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000,
que
regulamentou
sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o
ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no evento (0545854), sem que tivesse sido apontada
alguma irregularidade.
A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:
Sim
Não Evento
N/A

Item Questionário

1

Os comprovantes das publicações do
edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII,
“a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

0539172
0539190

O aviso contendo o resumo do edital foi
publicado nos meios previstos pela
legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
2

de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão
(DOU, internet e jornal de grande SIM
circulação local)

idem

acima de R$ 1,3 milhão ou na
hipótese de pregão para SRP
(DOU, internet e jornal de grande
circulação regional ou nacional)
Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

3

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias
entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a SIM
realização do certame?

idem

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
A ata de realização do pregão
eletrônico consta do processo e
contém
registro
dos
licitantes

Parecer 1003 (0545911)

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 359

4

participantes,
das
propostas
apresentadas, dos lances ofertados na
ordem
de
classiﬁcação,
da
aceitabilidade da proposta de preço, da SIM
habilitação e dos recursos porventura
interpostos, respectivas análises e
decisões?

0545845

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI,
alíneas “a” até “f”.
5

6

O ato de adjudicação e a publicação no
DOU constam do processo?
SIM
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
O comprovante da publicação
resultado da licitação consta
processo?

do
do

0545853

Fase posterior

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

7

Os
documentos
necessários
à
habilitação
(originais
ou
cópias
autenticadas
por
cartórios
competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão
da imprensa oﬁcial) constam do SIM
processo?

0545820

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e
Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII
combinado com o art. 32.
8

Os documentos apresentados pela
licitante estavam válidos na data da SIM
sessão?

idem

9

A proposta da licitante declarada
vencedora foi assinada por pessoa com SIM
poderes para representar a empresa?

0545792

10

Foi constatada a inexistência de
registros indicativos de que a futura
contratada
esteja
apenada
com
impedimento ou suspensão de licitar SIM
com a União e foi veriﬁcada a
inexistência
de
registros
de
inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

0545821

Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 19/2019
e subsequente contratação da empresa PORTO SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
CNPJ 61.198.164/0001-60, para prestação de serviço de
seguro para o ônibus deste Regional, pelo valor total de
R$2.348,00 (dois mil trezentos e quarenta e oito
reais), conforme proposta comercial (0545792).
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/05/2019, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545911 e o código CRC E4FF6DA4.

0001938-62.2019.6.02.8000

0545911v8
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
Constatada
a
regularidade
de
todos
os
atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório,
considerando a análise efetivada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, na forma do Parecer Nº 1003/2019 (0545854), com
manifestação favorável à celebração da contratação almejada, torno
estes autos conclusos a Vossa Excelência, para os ﬁns do disposto no
art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o
art. 27 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/05/2019, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546340 e o código CRC CB9F9E3F.

0001938-62.2019.6.02.8000

Conclusão GDG 0546340

0546340v1
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0001938-62.2019.6.02.8000
: Secretaria de Administração.

ASSUNTO

: Homologação. Pregão eletrônico nº 19/2019. Prestação dos serviços de seguro veícular. Ônibus customizado.

Decisão nº 1651 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em
vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica da Direção-Geral
através do Parecer nº 1003 (0545911), que atestou a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta os jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n.° 19/2019, em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0545845), cujo objeto é a contratação de serviço de seguro
automotivo para o veículo õnibus customizado da frota deste
Tribunal, ano/modelo 2014, placas OXN-8228, com assistência 24
(vinte e quatro) horas e pelo prazo de 12 (doze) meses, que foi
adjudicado (0545853) à empresa POR SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS,
CNPJ
nº 61.198.164/0001-60, com
franquia no valor de R$ 10.248,63 (dez mil, duzentos e
quarenta e oito reais e sessenta e três centavos) e pelo
melhor lance no valor de R$ 2.348,00 (dois mil, trezentos e
quarenta e oito reais) , conforme a proposta que consta do
evento 0545792.
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.
À Secretaria de Administração para que providencie a
emissão da nota de empenho respectiva e o que mais se ﬁzer
necessário à consecução deste procedimento.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 27/05/2019, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547383 e o código CRC EBD962E8.

0001938-62.2019.6.02.8000
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30/05/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00019/2019
Às 20:01 horas do dia 30 de maio de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001938-62.2019,
Pregão nº 00019/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Pagamento Coberturas Seguro Veículo
Descrição Complementar: seguro total de um veículo tipo ônibus, customizado, para funcionar como cartório
itinerante, placa OXN 8228, integrante da frota do TRE/AL, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, pelo prazo de 12
(doze meses).
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 10.284,6300
Situação: Homologado
Adjudicado para: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , pelo melhor lance de R$ 2.348,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS, CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60, Melhor lance: R$
2.348,0000

Adjudicado

22/05/2019
17:07:15

-

Homologado

30/05/2019
20:01:39

JOSE RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=786797&tipo=t

Termo Homologação - PE 19/2019 (0549698)
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DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame e
consolidação da minuta contratual.
Em paralelo, à SGO, para emissão da competente
nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/05/2019, às 20:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549699 e o código CRC 4D542A48.

0001938-62.2019.6.02.8000
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Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

1 de 1

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5332800

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:
Data de envio: 31/05/2019 09:52:37
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Denise Maria de Araújo
Ofício: 5332800
Data prevista de publicação: 03/06/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0001938-62.2019.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 27/05/2019, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 19/2019, cujo objeto é a contratação de seguro
automotivo para o veículo ônibus customizado da frota deste Tribunal, pelo prazo de 12
meses, adjudicando o objeto à empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
CNPJ nº 61.198.164/0001-60, pelo valor de R$ 2.348,00, e autorizando a contratação da
empresa referida, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº
5.450/05.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo SEI n.º 0008126-12.2019.4.03.8000; Objeto: Aquisição de munições 9 mm Luger
ETOG 124 GR e 9 mm Luger TREINA EOOG 124 GR NTA; Contratada: Companhia Brasileira
de Cartuchos (CNPJ nº 57.494.031/0001-63); Valor Total: R$69.120,00 (sessenta e nove mil,
cento e vinte reais); Fundamento Legal: Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93; Autorização:
Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral; Ratificação: Therezinha Astolphi Cazerta,
Desembargadora Federal Presidente.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

Maceió/AL, 31 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Processo SEI Nº 0009616-69.2019.4.03.8000. Objeto: Contratação de seguro sobre o
edifício localizado na Avenida Paulista, 1842 - Torre Sul e depósito localizado na Rua
Vemag, 668 - Vila Carioca, ambos na cidade de São Paulo, Capital, pertencentes ao Tribunal
Regional Federal da 3ª Região, e bens móveis localizados nos edifícios acima e nos imóveis
denominados Torre Norte, Edifício Elmast e Edifício Funcef. Obtenção do edital: a partir de
04/06/2019,
às
14h00,
no
endereço
eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1074/2/3, das 11h00 às
19h00. Recebimento das propostas: até 19/06/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 19/06/2019, às 11h30.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo SEI nº 0004193-27.2018.6.02.8000.
O Desembargador ORLANDO ROCHA FILHO, no exercício da Presidência do
TRE/AL, homologou, em 30/05/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2019, cujo
objeto é a aquisição dos serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na
infraestrutura de TIC deste Tribunal, adjudicando o objeto à empresa BY INFORMATION
TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI, CNPJ nº 13.786.746/0001-14, no valor de R$ 80.000,00, e
autorizando a contratação da empresa referida, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

São Paulo, 31 de maio de 2019.
ROBERTO CARLOSDE OLIVEIRA
Pregoeiro

Maceió/AL, 31 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo Administrativo Digital nº 6545/2019.
O Secretário de Administração, Orçamento e Finanças do Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, bem como visando a
garantia do contraditório e da ampla defesa, intima, por meio do presente Edital, a pessoa
jurídica GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP, CNPJ nº 28.201.430/0001-90,
nos termos do artigo 26, §4º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, uma vez que até o
momento não lograram êxito as inúmeras tentativas de intimação por via postal da empresa
citada e tampouco da sua representante legal, Sra. KELLY SANTOS, CPF 060.163.799-21, RG
9.529.356-5. Dessa forma, fica intimada a pessoa jurídica interessada para ciência da sugestão
de aplicação das penalidades de: 1) Cancelamento da Ata de Registro de preços nº 51/2018; 2)
Impedimento de Licitar e Contratar com a União e descredenciamento do SICAF; 3) Declaração
de Inidoneidade da empresa; 4) Aplicação de multa por descumprimento das cláusulas
editalícias; e 5) Substituição ou ressarcimento do material em desconformidade. É facultada a
apresentação de recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, em respeito ao artigo 257, III, do CPC2015, que se aplica supletivamente, nos termos do seu artigo 15. Informações adicionais
podem ser solicitadas pelo e-mail sealm@tre-am.jus.br.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 10/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: REFEICENTER
ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA. OBJETO: Exploração econômica de serviços de restaurante
e lanchonete na sede do TRF4, mediante a cessão de uso do espaço e equipamentos para
o desenvolvimento dessas atividades. ORIGEM: PE 10/2019. VIGÊNCIA: 29.05.2019 a
29.05.2020. PA: 0000422-18.2019. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor
Administrativo, em 24.05.2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

CLAUDIO MARCIO PINTO NEDER

Processo n.º 0003736-22.2018.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 19/2019. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 15/2019. Fornecedores: Ariadner da Silva Messias - Itens 1, 11 e 12;
Sollo Brasil Comércio e serviços EIRELI - Itens 2,3,4,8,13,15,16,24,25,26,28; Formis
instrumentos de medição LTDA - Itens 6,7; Lanconex tecnologia, comércio e exportação Item 9; Solaris teleinformática LTDA -Itens 17 a 23. Validade: de 03/06/2019 a
03/06/2020.
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2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DESCRIÇÃO
Alicate Crimpador
Alicate Universal
Alicate Diagonal
Alicate Bico Reto
Ferro de Solda
Multimetro Digital
Testador de Baterias
Conetor
Lima chata
Fita isolante
Fita alta fusão
Tubo espiral
Bolsa para ferrametas
Patch Cord - 1,0 m
Patch Cord - 1,5 m
Patch Cord - 2,0 m
Patch Cord - 2,5 m
Patch Cord - 3,0 m
Patch Cord - 3,5 m
Patch Cord - 5,0 m
Cabo HDMI - 0,5m
Cabo HDMI - 1,0m
Bateria Lithium
Fita Rotulador
Kit rodízio
Película Tablet
Toner monocromático
Toner multifuncional

UNID
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.

QUANT
06
06
06
06
06
06
06
500
20
20
20
10
06
200
200
200
200
200
200
200
20
20
40
50
100
25
150
100

V.UNIT (R$)
39,74
49,86
40,82
44,49
39,09
82,87
274,99
0,63
10,62
5,00
26,74
539,82
137,07
11,46
12,22
14,97
14,98
21,50
19,88
22,23
12,99
12,99
3,49
36,83
14,99
46,30
51,70
60,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 10/2019
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
19/02/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, visando a eventual aquisição
de estabilizadores, nobreaks e módulos isoladores

V. TOTAL(R$)
238,44
299,16
244,92
266,94
234,54
497,22
1.649,94
315,00
212,40
100
534,80
5.398,20
822,42
2.292,00
2.444,00
2.994,00
2.2996,00
4.300,00
3.976,00
4.446,00
259,80
259,80
139,60
1.841,50
1.499,00
1.157,50
7.755,00
6.000,00

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro
(SIDEC - 31/05/2019) 070013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 3.438/2019. Espécie: Contrato n.º 26/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e PONTUAL RENT A CAR LTDA. Objeto: prestação de serviços de
locação de veículos, sem motorista, observando as condições e especificações constantes
do Termo de Referência. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 19/2019, conforme a Lei n.º
10.520/2002, Decreto n.º 5.450/2005 e nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações. Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
contratada, Marcos Antônio de Carvalho. Data: 30/05/2019.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio n° 19/2019 que entre si firmam a União, através do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ FUNECE. Objeto: Cessão de espaço na sede da UECE, situada na Av. Dr. Silas Munguba,
1700 - Campus do Itaperi, CEP 60741-903, em Fortaleza/CE, ao TRE-CE para o
funcionamento de posto de atendimento ao eleitor. Fundamento: Lei 8.666/93 e suas
alterações e autorização contida no PAD n.º 7.782/2019 Assina pelo TRE, Desembargador
Haroldo Correia De Oliveira Máximo, Presidente Do TRE/CE e pela FUNECE, José Jackson
Coelho Sampaio, Reitor da Universidade. PAD n.º 7.782/2019. Data: 30/05/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 12/2019 celebrado com a empresa ORION
TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: acréscimo de 1 (um) link de
comunicação de dados na Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará - ESMEC, no
período de 25/06/2019 a 25/11/2019. O acréscimo corresponde ao valor total de R$
11.928,17 (onze mil, novecentos e vinte e oito reais e dezessete centavos), equivalente a,
aproximadamente, 9,54% do valor atualizado do contrato. Fundamento: artigos 58, I, e 65,
I, 'b', e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993, e na autorização superior constante do Processo
Administrativo Digital n.º 8.773/2019. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral
do TRE-CE. DATA: 29/05/2019

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo n.º 0000097-59.2019.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 21/2019. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 10/2019. Fornecedores: Laja LTDA - ME, CNPJ: 05.887.870/0001-48 Itens 1,2 e 3; SIS comércio de materiais e equipamentos LTDA, CNPJ: 29.926.189/000120 - Item 4; e ECC comércio e licitações EIRELI - EPP, CNPJ: 27.293.468/0001-78 - Item
5. Validade: de 03/06/2019 a 03/06/2020.
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3
4
5

Nº 105, segunda-feira, 3 de junho de 2019

DESCRIÇÃO
Bancadas UE
Cadeira
Escritório
c/
braços
Cadeira
Escritório
s/
braços
Quadro magnético branco
Pallets

UNID
Und.
Und.

QUANT
V.UNIT
20
R$ 799,99
35
R$ 499,45

Espécie: 41º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Acréscimo no quantitativo de itens constantes na planilha de
acompanhamento da 19ª 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$ 131.071,63 (cento e trinta
e um mil, setenta e um reais e sessenta e três centavos), correspondente ao percentual
aproximado de 0,2447% do valor inicial atualizado do contrato, conforme as planilhas
orçamentárias anexas ao contrato. Fundamento: art. 65, inciso I, alínea "b" e §1º da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão
contida no Processo PAD n.º 7.932/2019. Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de
Oliveira Máximo, Presidente do TRE-CE. DATA: 30/05/2019

V. TOTAL
R$ 15.999,80
R$ 17.480,75

Und.

20

R$ 399,85

R$ 7.997,00

Und.
Und.

10
30

R$ 236,00
R$ 138,97

R$ 2.360,00
R$ 4.169,10

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019060300149

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

149

Publicação no DOU, da Homologação do Pregão Nº 19/2019 (0550425)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2019.
À SGO,
Informo, conforme solicitado, que foi reservado o nº 18/2019 para o contrato
minutado nos autos do PA SEI Nº 0001938-62.2019.6.02.8010 – Seguro de Ônibus.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 03/06/2019, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550556 e o código CRC D07D1CEF.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0550556

0550556v1
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Contrato nº 18/2019
Processo SEI nº 0001938-62.2019.6.02.8000 -TRE-AL
Processo Porto Seguro nº 18522/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SEGURO TOTAL DE VEÍCULO INTEGRANTE DA
FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, CELEBRADO COM A EMPRESA PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS .
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 PORTO SEGURO
CIA DE SEGUROS GERAIS, situada à Avenida Rio Branco, 1489 - Campos Elíseos - CEP:
01205-905 - São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 61.198.164/0001-60, tel: (011)
3366.3258 / FAX: (011) 3366 5263, e-mail: contratos.licitacoes@portoseguro.com.br,
daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Roberto de
Souza Dias, portador da C.I nº 18.304.552-X SSP/SP , inscrito no CPF nº 115.838.468-83
e Neide Oliveira Souza, portadora da C.I nº 28.543.390 SSP / SP, inscrita no CPF nº
205.408.568-51, 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° 19/2019,
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,
seguindo o caminho: Informações Gerais, Norma de Contratação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Contrato nº 18/2019

Contrato n°18/2019 p/ Checklist (0551232)
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

O presente contrato tem como objeto a prestação do serviço de seguro total de
um veículo tipo ônibus, customizado, para funcionar como cartório itinerante, placa
OXN 8228, integrante da frota do CONTRATANTE, com assistência 24 (vinte e quatro)
horas, pelo prazo de 12 (doze meses), conforme Edital do Pregão nº 19/2019 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 19/2019 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$ 2.348,00 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais),
para 12 (doze) meses de contratação, decomposto conforme tabela a seguir:
Ite
m

01

Veículo
Veículo tipo ônibus
– Marca VW
Cor Branca –
Placa OXN 8228

Ano/
Mod.

Chassi

2014

9532M62P5ER442006

Bônus

Franquia

Prêmio

10.284,63 2.348,00

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.
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.

Contrato nº 18/2019

Contrato n°18/2019 p/ Checklist (0551232)
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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
subitem 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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

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.
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),
compromissados, pela nota de empenho n° XXXXXX, de XX de XXXX de 2019, no
valor de R$ XXXX (XXXX).
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.
Contrato nº 18/2019
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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) Efetuar o serviço em oficina autorizada de outro estado, caso o sinistro venha a
ocorrer em outra unidade da federação e 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
Termo de Referência;
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;
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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,
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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.
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.
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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
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
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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 se vincula, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° 19/2019 e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº 0545792.
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:
Roberto de Souza Dias
Representante da empresa

Neide Oliveira Souza
Representante da empresa
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.
À COMAP,
Para fins de Checklist do contrato n° 18/2019.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 04/06/2019, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551233 e o código CRC 08F5CCE0.
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Maceió, 04 de junho de 2019.
ANEXO V
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001938-62.2019.6.02.8000
LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item

1

2

Questionário

As informações relativas ao resultado do certame, à qualiﬁcação
da futura fornecedora e do respectivo representante (se for o
caso)
foram
corretamente
inseridas
no
formulário
correspondente ao contrato, publicado como parte integrante
do edital?

As certidões comprobatórias do estado de regularidade fiscal,
trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS da contratada foram
juntadas aos autos e estão todas válidas?

Sim Não
N/A

Evento

0547383
SIM
0551232

0545820
SIM

0545821
0551837

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos decorrentes de
licitações. Página 1 | 1

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/06/2019, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551266 e o código CRC 7C793037.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/06/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2019, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/06/2019, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552077 e o código CRC AB43FAD2.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
NE 470/20019
Observação:
O PE 259/2019 anulou o PE 180/2019.
Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 08/06/2019, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552079 e o código CRC 7199D545.
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Maceió, 09 de junho de 2019.

À SAD,
Para
assinatura
2019NE000470 (0552077).

do

empenho

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/06/2019, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553571 e o código CRC 19711A2F.
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=AAYGL2T631I6F&View=Message&Print=Yes

De: Licitações Contratos <contratos.licitacoes@portoseguro.com.br>
Para: sandraalexandre <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Data: 11/06/2019 10:33 AM
Assunto: Re: Assinatura do Contrato nº 18-2019 -TRE-AL
Prezado,
Bom dia!
Contrato recebido e direcionado para o analista responsável.
Atenciosamente
Lidiane Lima
Produção Diferenciada - Órgãos Públicos & Licitações
Tel.: 11 3366-3258
Porto Seguro - http://www.portoseguro.com.br

-----Mensagem Original----De:sandraalexandre [sandraalexandre@tre-al.jus.br]
Para: [contratos.licitacoes@portoseguro.com.br];
CC:
Data:Mon, 10 Jun 2019 14:27:55 -0300
Assunto: Assinatura do Contrato nº 18-2019 -TRE-AL
Aos Srs. Roberto

de Souza Dias e Neide Oliveira Souza

Representante da empresa PORTO

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do Contrato nº
18/2019, tendo como partes interessadas o TRE/AL e Vossas Senhorias.
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
b) Assinar em cada uma delas;
c) Reconhecer firma em uma das vias;
d) Devolver todas as vias para o seguinte destinatário e endereço:
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
SLC / COMAP
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
Por obséquio, solicito que as vias do Contrato NÃO sejam impressas em frente-verso.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=AAYGL2T631I6F&View=Message&Print=Yes
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=AAYGL2T631I6F&View=Message&Print=Yes

Atenciosamente,
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexados:
Arquivo: ATT00003.txt

Tipo de
Tamanho:
Conteúdo:
2k
text/plain

Tipo de
Arquivo: ATT00004.html
Tamanho:
Conteúdo:
(Mostrar conteúdo da mensagem) 28k
text/html
Arquivo: 18 - Seguro ônibus SEI 000193862.2019.6.02.8000.pdf

Tipo de
Tamanho:
Conteúdo:
102k
application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=AAYGL2T631I6F&View=Message&Print=Yes
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de junho de 2019.

À SLC, çpara juntada do instrumento contratual,
respectiva apólice e demais medidas cabíveis.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/06/2019, às 20:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0555457 e o código CRC 961A1BE2.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho SAD 0555457

0555457v1

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 387

0123425306

7889 22 833028  !"#0$3%&"'()# &  )*8+

,-./0123456/7689:;0/<=2>296>:3;?;3@AB6C6>2=D>:EDFBG/
HIJI./<;684B66=3K684B3?9B3L6=D5A;DFBG/
,IMI./NOPQRPSQNT/NNUVQ/WX/
YZZ[\M]./^1_U/^1_U/`3U/W;;2869AB6/4:/_:89B69:/8a/NbLSQNT/Lc`^LWd/
/

efghijiklimjfinkopqkjris
k
lgtugkgqkimgvpkiwxyrzgkgkopyg{pkfg|gfgm{gkikzpm{fi{i}~pkjpkgtufpkjpkgzuypk
k



 ¡¢£
¤¥¦¥§¡¡§¡§ ¨§¡§§§£©
ªª
¥«¥§¬®¯®°±²³²́´®µ®®
¶··¸¹«º»¼¡§½§¡¡§¾®°¿ÀÁ¼Â

Ã
ÄÅÆÇÈÉÆÊÇËÅÌÍÉÎÅÇÏÍÇÈÅÐÑÒÇÓÔÒÆÇÍÇÕÍÔÏÍÇÖ×ÔØÍÔÉÒÇÈÅÐÑÒ
$ 9 88ÙÙ9 ÙÚÖËÛÖÇÈÜÝÞËÖÇßàÄÇÓÜÇÈÜÝÞËÖÈÇÝÜËÄàÈ
Ã
*ÙáâãäÙ 8Ù8â 8åÙ9 8ÙÙáâÙáâ 8Ù8æÙÙç9èçåÙ88 ÙÙéêëìíîìêïëð
ñòóôõñöåÙ8ÙáÙ98 Ù8 ÙÙ÷$!2"'ÙÙ# Ù 7
Ã
ø 8Ùè8åÙá8ÙÙ âÙ9ù8Ù9ÙÙ9úáÙÙ âÙ åÙáÙÙÙ Ù9 û
Ã
üÙ"ÙÙýâÙ þÙÙ9ÙÙ35ÙÿâüÙÙ9ÙáÙè70
Ã
üÙ" ÙÙáÙâÙ 0
Ã
áüÙ$ á7 áÙèÙÙâÙÙ0
Ã
üÙø Ù8ÙÙÙ9ÙÙ â8Ù 881ÙÙ ã
Ã
÷âÙ$ Ù!8Ù Ù"Ù
'Ù2Ù2&"*Ù
"Ù"8âÙ Ù" åÙ3Ù11åÙ43ÙåÙ4Ù
!*Ù51350363ÙÙ&á62"'
Ã
Ã
*Ù 8æåÙ$!*27ø!$ÙáâÙÙá 8Ù 8Ù
Ã
*ÙùýâåÙá8Ùýâ ÙÙÙÙ88Ù782Ù 9Ù9 ÙÙè8
Ã
"Ù 9åÙ8Ù8Ù Ù 8ÙÙ9ãåÙèáÙÙ9ãäÙ9Ùýâýâ Ù áá 8
Ã
Ã
"8á 8å
Ã

7889 22 E-mail
8recebimento
3302
8  !"#0$3%&"'()# SEI
& 0001938-62.2019.6.02.8000
 )*8+
de apólice e boleto (0556770)
/ pg. 388

025

0123425306

7889 22 833028  !"#0$3%&"'()# &  )*8+

,-./0-12343.-1567-18439-./03
,5:;<1=>?@85
A4BCD03<-4EFGAEH0
IJKL1KMKKENNOP@NNOQ
R
STUVWXYZ[\]^U_XYZ[`Z]Ua_TYZ[b][cZY^_Yde
cfe[cTUda]W[b][cXbTYb]g[Xh[ijjg[kh[YXbYTl[mYT_Z
n`o[pjeqprlqsql[tYu]Uv[l[cw
nxoy[Xhz[qkeqrpeq{r|qqqrli}

R

~
R
R
R


'  8



 

¨§
©ª«¬£¥¢¢
£«£®

¡¢£¤£¥¢

£¦¡§
¡¢£¤£¥¢
¯¨
£¦§

£¯°¡
©ª«¬£¥¢¢
£«£®

¡¢£¤£¥¢
¯¨
£¦°¡£

£¡
©ª«¬£¥¢¢
£«£®
±²³´²µ´³¡¢¶
¹º³»¤´µ´³¹¼½

¡¢£¤£¥¢

£¦¡
¡¢£¤£¥¢
·¸¯ ¡¡§¬¦¡¢¶
¡¢£¤£¥¢
¸ ¡¡§¬¦¡¢¶

7889 22 E-mail
8recebimento
3302
8  !"#0$3%&"'()# SEI
& 0001938-62.2019.6.02.8000
 )*8+
de apólice e boleto (0556770)
/ pg. 389

525

Apólice

Olá
TRIBUNAL REG ELEITORAL DE ALAGOAS

Anexo Apólice (0556772)
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Muito obrigado por escolher o Porto Seguro Auto Frota.
A partir de agora, os seus veículos contam com um seguro completo,
benefícios exclusivos e muitas facilidades.
Tudo isso para você cuidar dos seus negócios com tranquilidade.
Você está recebendo todos os Cartões de Segurado, os telefones de
contato da Central 24 Horas e informações detalhadas sobre o seguro
contratado.
Para saber mais sobre o Porto Seguro Auto Frota, acesse o Portal do
Cliente, especialmente criado para agilizar a consulta e atendimento.
Leia com atenção todas as informações da apólice e mantenha todos
os dados cadastrais sempre em dia.
Se precisar, conte sempre conosco.

Jaime Soares
Diretoria Porto Seguro Auto

Roberto Santos
Diretoria Geral Porto Seguro

Portal do Cliente Porto Seguro Auto Frota
Um portal cheio de facilidades para você que é cliente.
Acesse: www.portoseguro.com.br/cliente

Anexo Apólice (0556772)

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 391
1

Assistências 24h

Socorro mecânico no local
Reboque do veículo por pane ou sinistro
Transporte para recuperação de veículo
Chaveiro
Hospedagem
Troca de pneus
Translado de corpos e formalidades legais
Transporte dos passageiros do veículo
Falta de combustível
Os serviços/benefícios estão vinculados ao tipo de veículo,
modelo, à região e às condições de contratação.
Para mais informações,consulte as Condições Gerais ou acesse
www.portoseguro.com.br

Anexo Apólice (0556772)
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DADOS DA APÓLICE
Nome:

TRIBUNAL REG ELEITORAL DE ALAGOAS

CNPJ/ CPF :

06.015.041/0001-38

Endereço:

AV ARISTEU DE ANDRADE, 377 - FAROL
MACEIO - AL - 57051-090

Atividade da empresa:

8423000 - JUSTICA

Operação de negócio:

CONVENCIONAL

N° apólice:

0531 18 1630608

Endosso:

0

Contrato:

41436

N° proposta :

20 1545710

N° apólice anterior:
Vigência

A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 10/06/2019 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA
10/06/2020

PAGADOR
Nome:

TRIBUNAL REG ELEITORAL DE ALAGOAS

Forma de pagamento:

BOLETO

Anexo Apólice (0556772)
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VALOR DO SEGURO
Valor tarifa

Condição comercial

Valor líquido

Juros

R$ 2.586,47

R$ 238,47

R$ 2.348,00

R$ 0,00

IOF

Valor à vista

Valor total

R$ 0,00

R$ 2.348,00

R$ 2.348,00

FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO
Parcela

Valor

Vencimento

1ª

R$ 2.348,00

14/07/2019

CORRETOR
Nome:

SEGURA FACIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CNPJ:

15.552.892/0001-00

Susep Porto:

LI8NRJ

Seguro
Oficial:

10.2012144.0

Telefone:

(81) 34284905

Anexo Apólice (0556772)
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DESCRIÇÃO
Veículo:

VOLKSWAGEN MICRO ONIBUS 9.160 OD 22 PASS

Cód. ident.:

58.819.224.794.77-4

Utilização:

ESCOLAR

Cód. FIPE:

-

Placa:

OXN8228

Combustível:

DIESEL

Chassi:

9532M62P5ER442006

Classe de bônus:

0

Ano fabricação/modelo:

2014 / 2014

Motivo:

APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO

Local de risco:

ESTADO DE ALAGOAS

VALOR MÁXIMO DE
INDENIZAÇÃO

FRANQUIA

CASCO - COMPREENSIVA

R$ 120.000,00

R$ 10.284,00

R$ 1.619,50

BLINDAGEM

NÃO CONTRATADO

R$ 0,00

R$ 0,00

ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS

R$ 10.000,00

R$ 0,00

R$ 164,92

DANOS MATERIAIS A TERCEIROS

R$ 80.000,00

R$ 0,00

R$ 98,88

DANOS CORPORAIS A TERCEIROS

R$ 80.000,00

R$ 0,00

R$ 12,85

DANOS MORAIS
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA - REDE
REFERENCIADA

NÃO CONTRATADO

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 451,85

COBERTURAS / CLÁUSULAS

Anexo Apólice (0556772)
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Informações adicionais
Havendo aceitação, o seguro terá início às 24:00 horas e término às 24:00 horas das datas estipuladas
para o seu início e seu encerramento. Na hipótese exclusiva de contratação do seguro por meios
remotos, o segurado, caso não concorde com as condições e pretenda desistir do contrato,
poderá solicitar seu cancelamento dentro de 07 (sete) dias a contar do recebimento da apólice.
Somente nesta hipótese, e desde que o cancelamento seja requerido dentro desse prazo, terá
o segurado o direito à devolução de eventual parcela do preço já paga, acrescido da atualização
monetária pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Para mais informações, entre em
contato com a Porto Seguro: 333-PORTO - 333-76786 (Grande São Paulo e Grande Rio) e 0800-7270800 (demais localidades). Para pagamento em atraso: será cobrado do Segurado atualização
monetária, sendo a variação positiva do IPCA, juros de mora de 12% ao ano, multa de 2%. Estou
ciente que em caso de alteração na forma de cobrança do prêmio, poderá ocorrer cobrança ou
devolução dos juros decorrentes da opção escolhida. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com
o seu corretor. Caso preferir, entre em contato pelo SAC: 0800-727-2766 (informações, reclamações
e cancelamentos). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria: 0800727-1184. Deficientes auditivos ou de fala: 0800-727-8736. SUSEP - Superintendência de Seguros
Privados - Autarquia federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado
de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade
junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com
o número de processo constante da apólice/proposta. Telefone atendimento ao público da SUSEP:
0800 021 8484 das 9h30 às 17:00 horas. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte
da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Na inexistência da tabela FIPE
(www.fipe.org.br) será utilizada, como substituta a tabela MOLICAR (www.molicar.com.br).

Anexo Apólice (0556772)
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Anotações
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Req: 900119637 / Lote: 119637

Nome: SEGURA FACIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ: 15.552.892/0001-00
Tel.: (81) 34284905
Código seguradora: LI8NRJ
Susep: 10.2012144.0

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1.489.
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01205-905.
CNPJ: 61.198.164/0001-60.
Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei
20.138 de 06/12/1945.

www.portoseguro.com.br/auto
Solicitação de serviços e aviso de sinistro
333-PORTO (333-76786) - Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro.
4004-PORTO (4004-76786) - Capitais e grandes centros.
0800 727 0800 - Demais localidades.
Para mais informações, consulte seu corretor ou ligue
0800 727 2766 - SAC: informação, reclamação e cancelamento.
0800 727 8736 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos.
0800 727 1184 - Ouvidoria.

Atendimento SUSEP
0800 021 8484 - Atendimento gratuito
As condições contratuais/regulamento deste produto protocolados pela
sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço
eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo
constante da apólice/proposta.
Código de Registro da Seguradora: 05886.

Processo SUSEP: 15414.900837/2017-12 – Valor de Mercado e Valor Determinado. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Cert. No. SW-COC-000000

Anexo Apólice (0556772)
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INFORMAÇÃO Nº 3787 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Registra-se que, nesta data, ao se aferir a compatibilidade da
apólice de seguros apresentada pela vencedora da disputa realizada no
âmbito do Pregão Eletrônico n.º19/2019, veriﬁcou-se o desatendimento aos
subitens 3.1.1 e 3.1.5 do Anexo I do Edital, não sendo possível atestar a
prestação do serviço. Dessa forma, será enviada correspondência eletrônica
ao endereço edital.licitacoes@portoseguro.com.br, com cópia para o endereço
contratos.licitacoes@portoseguro.com.br,
com
os
questionamentos
pertinentes e a notificação para retificação da apólice.

Senhora Licitante,
Enquanto vencedora do procedimento licitatório publicado por meio do Edital de Pregão
Eletrônico n.º19/2019, v.s.ª encaminhou a este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas a
Apólice n.º0531 18 1630608, em anexo, com o objetivo de cumprir sua prestação
conforme o procedimento indicado.
Ocorre que, ao verificar-se os requisitos de sua prestação, identificaram-se as
seguintes irregularidades, quais sejam:
(1) a ausência de indicação da obrigação prevista no subitem 3.1.1 do Anexo I daquele
edital, qual seja, obrigação de prestar "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";
(2) ausência de previsão da obrigação inscrita no subitem 3.1.5 do Anexo I, onde se
estabelece que "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)", registrando-se em sua
apólice o descritivo "não contratado", na linha "danos morais", coluna "valor máximo de
indenização" e;
(3) a ausência de entrega do "manual ou documento equivalente, contendo
informações relativas ao funcionamento do seguro do veículo objeto desta
contratação", conforme previsto no subitem 4.1.3 do Anexo I.
Restando identificada a insuficiência de elementos aptos a permitir a atestação do
serviço e sua consequente contraprestação, pagamento, fica estabelecido o prazo de
30 (trinta) dias, a partir desta data, em consonância com o prazo do subitem 4.1.3,
para que os apontamentos sejam sanados, após o qual será deflagrado procedimento
administrativo sancionatório.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Servidor Requisitado, em 05/07/2019, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0003765-22.2019. Espécie: Ata de Registro de
Preços nº 20/2019. OBJETO: registro de preços de material de expediente, higiene e copa.
PE: 16/2019. Fornecedor: AS DISTRIBUIDORA DA FAMÍLIA LTDA. ME. Preço unitário item 3:
R$ 2,75. VIGÊNCIA: 01.07.2019 a 01.07.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93,
10.520/02 e Decreto 7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Márcio Bernardes Jardim, Diretor
Administrativo e Wellington Geovani Alves, Fornecedor.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO n.º 8183/2019. OBJETO: Serviço de locação de veículos, com motorista.
FAVORECIDO: Pardal Locações de Veículos e Serviços Eireli. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24,
IV, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.33.03 Ação
02.126.0570.7832.0001. VALOR TOTAL: R$ 119.040,00. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos
Vieira, em 28/6/2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0003765-22.2019. Espécie: Ata de Registro de
Preços nº 21/2019. OBJETO: registro de preços de material de expediente, higiene e copa.
PE: 16/2019. Fornecedor: PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP. Preço unitário item 4: R$
2,85. VIGÊNCIA: 02.07.2019 a 02.07.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93,
10.520/02 e Decreto 7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Márcio Bernardes Jardim, Diretor
Administrativo e Andre Luiz dos Santos, Fornecedor.

Espécie: Termo de Parceria e Cooperação Técnica nº 1/2019, firmado entre a 99ª Zona
Eleitoral e o Município de Santana/BA: PAD Nº4244/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Santana, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante
incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO
LEGAL: Leis nos 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nos 21.538/2003 e
23.335/2011. VIGÊNCIA: A partir da assinatura do convênio até 30.08.2019. ASSINATURA:
19.03.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Régio Bezerra Tiba Xavier, pela 99ªZE, e Marco Aurélio dos
Santos Cardoso, pelo Município de Santana.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0003765-22.2019. Espécie: Ata de Registro de
Preços nº 22/2019. OBJETO: registro de preços de material de expediente, higiene e copa.
PE: 16/2019. Fornecedor: NICKVALLE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. ME. Preço unitário item
5: R$ 7,09. VIGÊNCIA: 01.07.2019 a 01.07.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93,
10.520/02 e Decreto 7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Márcio Bernardes Jardim, Diretor
Administrativo e Anderson Cristiano Golart, Fornecedor.

EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019
Espécie: Termo de parceria e cooperação técnica nº 1/2019, firmado entre a 196ª Zona
Eleitoral e o Município de Capela do Alto Alegre/BA: PAD nº7098/2019. OBJETO:
Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de
servidores do Município de Capela do Alto Alegre, para a prestação dos serviços de
atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços
ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nos 7.444/1985 e 9.454/1997 e as
Resoluções TSE nos 21.538/2003 e 23.335/2011. VIGÊNCIA: A partir da assinatura do
convênio até 31.10.2019. ASSINATURA: 15.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel(a). Ana Paula
Fernandes Teixeira, pela 196ªZE, e Claudinei Xavier Novato, pelo Município de Capela do
Alto Alegre.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0003765-22.2019. Espécie: Ata de Registro de
Preços nº 23/2019. OBJETO: registro de preços de material de expediente, higiene e copa.
PE: 16/2019. Fornecedor: L. G. FURTADO BRAGA ME. Preço unitário item 6: R$ 1,00.
VIGÊNCIA: 01.07.2019 a 01.07.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e
Decreto 7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo e
Larissa Guerra Furtado, Fornecedora.

EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019
Espécie: Termo de parceria e cooperação técnica nº 1/2019, firmado entre a 65ª Zona
Eleitoral e o Município de Boquira/BA: PAD Nº7180/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Boquira, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante
incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO
LEGAL: Leis nos 7.444/1985 e 9.454/1997, as Resoluções TSE nos 21.538/2003 e 23.335/2011
e a Resolução Administrativa TRE/BA nº 20/2016. VIGÊNCIA: A partir da assinatura do
convênio até 18.02.2020. ASSINATURA: 13.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Gleison dos Santos
Soares, pela 65ªZE, e Luciano de Oliveira e Silva, pelo Município de Boquira.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019
O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 21/2019
- contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de coleta e
transporte, com destinação final, de resíduos sólidos comuns, gerados no Edifício Sede e no
Prédio Anexo I do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - restou fracassado pela ausência
de propostas válidas.

EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019
Espécie: Termo de parceria e cooperação técnica nº 1/2019, firmado entre a 159ª Zona
Eleitoral e o Município de Uibaí/BA: PAD Nº7261/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Uibaí, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante
incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO
LEGAL: Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do art. 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art.
78 da Resolução TSE no 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução 23.440/2015. VIGÊNCIA:
Prazo de um ano a partir da assinatura do convênio. ASSINATURA: 08.05.2019.
SIGNATÁRIOS: Bel. Ruy José Amaral Adães Júnior, pela 159ªZE, e Ubiraci Rocha Levi, pelo
Município de Uibaí.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro
(SIDEC - 03/07/2019) 090031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
Processo nº 0001418-66.2018.6.01.8000. Partícipes: Tribunal Regional Eleitoral do Acre
(CNPJ - 05.910.642/0001-41), por intermédio de sua Escola Judiciária Eleitoral (EJE) e
Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) (CNPJ: 04.034.450/0001-56). Objeto:
realização conjunta ou isoladamente de eventos de formação, atualização,
aperfeiçoamento e especialização de magistrados, servidores, promotores, advogados e
demais operadores do Direito, nas áreas jurídica e administrativa, além de atividades que
envolvam responsabilidade social com vistas à promoção da cidadania. Valor: A cooperação
não envolve repasse/transferência de recursos financeiros de qualquer natureza entre as
partes. Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua publicação. Data de
assinatura: 01/07/2019. Assinam: Desª. Regina Célia Ferrari Longuini, Presidente do TREACRE, e Dr. Marcos Antônio Santiago Mota, Diretor em exercício da EJE; e Dra. Kátia
Rejane de Araújo Rodrigues, Procuradora-Geral de Justiça do MPAC.

EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019
Espécie: Termo de parceria e cooperação técnica nº 1/2019, firmado entre a 34ª Zona
Eleitoral e o Município de Belmonte/BA: PAD Nº7304/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Belmonte, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante
incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO
LEGAL: Leis nos 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nos 21.538/2003 e
23.335/2011. VIGÊNCIA: A partir da assinatura do convênio até o 18.02.2020. ASSINATURA:
13.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bela. Andréa Gomes Fernandes Beraldi, pela 34ªZE, e Janival
Andrade Borges, pelo Município de Belmonte.
EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie: Termo de parceria e cooperação técnica nº 1/2019, firmado entre a 79ª Zona
Eleitoral e o Município de Nova Soure/Cipó/Ribeira do Amparo/BA: PAD Nº8526/2019.
OBJETO: Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro
de servidores dos Municípios de Nova Soure/Cipó/Ribeira do Amparo, para a prestação dos
serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de dados biométricos,
nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nos 7.444/1985 e
9.454/1997, as Resoluções TSE nos 21.538/2003 e 23.335/2011. VIGÊNCIA: A partir da
assinatura do convênio até 18.02.2020. ASSINATURA: 17.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Daniel
Pereira Pondé, pela 79ªZE, e Luís Cássio de Souza Andrade/Município de Nova Soure, Abel
Alves Araújo/Max Dalanne Santana Silva/Município de Cipó e José Germano Soares de
Santana/Município de Ribeira do Amparo.

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato nº 18/2019; Processo SEI nº 0001938-62.2019.6.02.8000; Fund. Legal:
Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, Decretos nº 59.417/66, 73/66; 60.459/67 (art. 100),
93.871/86, e Regulamentações da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; Partes:
União, através do TRE/AL e a empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ:
61.198.164/0001-60; Objeto: prestação do serviço de seguro total de um veículo tipo
ônibus, customizado, para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, com
assistência 24 horas. Vigência: 12 meses, a partir da data da assinatura (10/06/19). Valor
total: R$ 2.348,00.

EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Termo de parceria e cooperação técnica nº 2/2019, firmado entre a 109ª Zona
Eleitoral e o Município de Jiquiriçá/BA: PAD nº7253/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Jiquiriçá, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante
incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO
LEGAL: Leis nos 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nos 21.538/2003 e
23.335/2011. VIGÊNCIA: A partir da assinatura do convênio até 18.02.2020. ASSINATURA:
08.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Fabiano Freitas Soares, pela 109ªZE, e João Fernando Alves
Costa, pelo Município de Jiquiriçá.

Espécie: ATA TRE/AL n° 04-B/2019; Proc. SEI nº 0000602-23.2019.6.02.8000; PE nº 17/2019;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; ; Vigência: 8 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 05/06/19; Objeto: Registro de Preços de material de expediente (LIGA ELÁSTICA
TIMBRADA P/ PROCESSOS); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 17/2019, no
site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de
Preços); ROSA MENINA CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ nº 31.973.119/0001-74; Item 13, Rosa
Menina, Unidade, 2000, R$ 0,65, R$ 1300,00.

EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo de parceria e cooperação técnica nº 2/2019, firmado entre a 43ª Zona
Eleitoral e o Município de Rafael Jambeiro/BA: PAD nº7008/2019. OBJETO: Cooperação
entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do
Município de Rafael Jambeiro, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro
eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de
revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nos 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nos
21.538/2003 e 23.335/2011. VIGÊNCIA: A partir da assinatura do convênio até 21.02.2020.
ASSINATURA: 29.04.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Cláudio Cesare Braga Pereira, pela 43ªZE, e
Marinalvo Fernandes Serra, pelo Município de Rafael Jambeiro.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 09/2017; Processo 000087218.2017.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL e a SECRETARIA DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO - SEPLAG, CNPJ 12.200.184/0001-12; Objeto:
Alteração da Cláusula Terceira, item 2, alínea "l" do Termo Cooperação nº 09/2017,
passando a vigorar nos seguintes termos: "l) O TRE/AL manterá os servidores durante o
horário de funcionamento do JÁ! (das 08h às 17h), nos dias em que houver expediente na
Secretaria do Tribunal e nos Cartórios Eleitorais de Maceió, podendo substituí-los, a cada
seis meses, se necessário, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade".

EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo de parceria e cooperação técnica nº 3/2019, firmado entre a 109ª Zona
Eleitoral e o Município de Lage/BA: PAD nº7552/2019. OBJETO: Cooperação entre os partícipes
visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de Lage, para a
prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de dados
biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nos 7.444/1985 e
9.454/1997 e as Resoluções TSE nos 21.538/2003 e 23.335/2011. VIGÊNCIA: A partir da
assinatura do convênio até 18.02.2020. ASSINATURA: 10.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Fabiano
Freitas Soares, pela 109ªZE, e Kledson Duarte Mota, pelo Município de Lage.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2015; Processo SEI nº 000281332.2019.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa SEGURPRO
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A - CNPJ nº 25.278.459/0026-30; Objeto: supressão de um
posto de serviço de vigilância (diurno) alocado no galpão do Almoxarifado; Valor da
supressão: R$ 57.749,81. Assinatura: 23/05/2019.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019070400156
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Publicação no DOU, do extrato do Contrato n° 18/2019 (0562667)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2019.
À SCON,
Para registro contábil.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 04/07/2019, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562671 e o código CRC F9443AD4.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0562671

0562671v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Ofício nº 1704 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 04 de julho de 2019.

A Sua Senhoria o senhor
Roberto de Souza Dias
Representante da empresa PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS
GERAIS.
Avenida Rio Branco, 1489 - Campos Elíseos
CEP: 01205-905 - São Paulo – SP
Assunto: Entrega. Via. Contrato nº 18/2019. Nota de Empenho.
Processo SEI nº 0001938-62.2019.6.02.8000 - TRE-AL.
Prezado Senhor,
Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação,
tratando-se do Contrato nº 18/2019, celebrado entre o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a empresa de Vossa
Senhoria, para fins de acompanhamento.
Segue anexa, Nota de empenho n° 2019NE000470, referente à
contratação.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 04/07/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562761 e o código CRC 384F30F5.

0001938-62.2019.6.02.8000

Ofício 1704 (0562761)

0562761v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2019.
À SAPEV,
Para envio do Ofício n° 1704, documento SEI n° 0562761.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 04/07/2019, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562770 e o código CRC C34E993B.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0562770

0562770v1
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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 julho de 2019.

À SAPEV.
Prezado Gestor,
Retornamos os autos para que seja assinada a
Informação n. 3787, e para que seja juntada ao feito a cotação
de valor do bem envolvido para ﬁns de registro. Destacamos
que a data de vencimento do boleto (0556792) é 14/07/2019.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 05/07/2019, às 09:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562952 e o código CRC 1A9CE5AE.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho SCON 0562952

0562952v1
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05/07/2019 10:16:46

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio
Anexo cotação do valor do ônibus (0563073)

Ficha Individual do Bem
Nº Patrimonial:
Órgão:

00022441

Nº Antigo:

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL

U.G.:

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

U.A.:

960 - UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - UMA

Responsável pela U.A.:
U.L.:

092R193 - ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA FILHO

9610 - 960 - UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - UMA000090 - DEPOSITO CENTRAL DO PATRIMONIO - AV. MENINO MARCELO, 7200 C, SERRARIA - UMA

Responsável pela U.L.:

092R193 - ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA FILHO

Status: 01 - UTILIZADO

Situação Física:

BOM

Material: MICRO ONIBUS ADAPTADO PARA ATENDIMENTO AO ELEITOR - DESCRICAO: MOTOR: 89136609; 160CV; CAPACIDADE: MOTORISTA +1. - PLACA: OXN8228-AL - CHASSI:
Patrimônio Principal:
Valor Bruto Atual: 329.900,00

Garantia:

2014-12-04 00:00:00 à 2015-12-04 00:00:00

Data de Baixa:

Tipo de Bem:

01 - PRÓPRIO CONTABILIZADO

Valor de Aquisição: 329.900,00
Valor Líquido: 285.363,50
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Nº da Entrada:
Fornecedor:

2014000121

Tipo de Entrada:

COMPRA

Data de Aquisição:

22/12/2014

Data de Contabilização: 22/12/2014

11.262.473/0001-83 - EUROBUS

Detentor:
Conta Atual:

123110503 - VEICULOS RODOVIARIOS

Conta Superior:
Data

Nº Documento

Tipo do Documento

07/05/2014

6.345/2014

002 - PROCESSO DE ENTRADA

04/12/2014

684

003 - NOTA FISCAL

08/08/2014

2014NE000694

001 - EMPENHO

07/05/2014

6.345/2014

012 - PROCESSO DE COMPRA

PA0177-RelatorioFichaIndividualBem.jasper
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4046 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Conforme solicitado no Despacho SCON 0562952, encaminho
assinado a informação 3787 (0558058); como faço a juntado da cotação do valor
do bem (ônibus) 0563073.
Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Chefe de Seção Substituto, em 05/07/2019, às 10:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563079 e o código CRC 8132AF91.

0001938-62.2019.6.02.8000

Informação 4046 (0563079)

0563079v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CERTIDÃO

Certiﬁco que o Ofício n.º 1704/2019 - SLC, foi
encaminhado à EBCT para postagem no dia 05/07/2019, através do
Registro AR JU 197 252 152 BR.
Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Chefe de Seção Substituto, em 08/07/2019, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563616 e o código CRC 056F315C.

0001938-62.2019.6.02.8000

Certidão SAPEV 0563616

0563616v3
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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 julho de 2019.

À SAD,

Para as providências relativas à nomeação de gestor.

Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 08/07/2019, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564000 e o código CRC FFEC1269.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0564000

0564000v1
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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 julho de 2019.

À Diretoria-Geral
Senhor Diretor-Geral,
Em atenção ao Despacho SLC 0564000, observo
que a situação pode ser enquadrada no disposto no art. 76, I,
da Resolução TRE-AL nº 15.904/2018, na redação da
Resolução TRE-AL nº 15.946/2019, de tal forma que não
haveria, no caso, a necessidade de designação de gestor,
posto caber tal encargo à SEGEC, nos termos do art. 4º, XVII,
da Resolução TRE-AL 15.787/2017, na redação dada pela
Resolução TRE-AL nº 15.960/2019.
Para o aperfeiçoamento da gestão, contudo, mister
indicar o ﬁscal técnico, para o exercício das atribuições
enumeradas no art. 21, da mencionada Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, na redação atual. Nesse propósito, indico o
servidor Fernando Antonio Pimentel de Barros, lotado na
Seção de Administração de Prédios e Veículos.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2019, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564045 e o código CRC 1FA5810E.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0564045

0564045v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
08/07/19 18:28
NS
USUARIO : AGAMENON
DATA EMISSAO
: 08Jul19 VALORIZACAO : 08Jul19 NUMERO : 2019NS002561
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
FAVORECIDO
: 61198164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAI
TITULO DE CREDITO : 2019RC000073
DATA VENCIMENTO : 10Jun20
OBSERVACAO
REGISTRO DO CONTRATO NR 18/2019 (0562156), REFERENTE AO SEGURO DO
VEÍCULO ÔNIB
US, MODELO/MARCA VOLKSBUS 9.160 O DELIVERY (EURO 5), 2P DIESEL, ANO
FABRICAÇÃO
/ ANO MODELO 2014/2014, PLACA OXN8228, CHASSI 9532M62P5ER442006.
VIGÊNCIA: 10/
06/2019 A 10/06/2020. SEI NR. 0001938-62.2019.6.02.8000.
L EVENTO
INSCRICAO
01 541404 61198164000160

CLAS.CONT CLAS.ORC
812310101
2.348,00

LANCADO POR : 02174272431 - AGAMENON

VALOR

UG : 070011 08Jul19 18:18

................................................................................
__ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
08/07/19 18:32
USUARIO : AGAMENON
PAGINA :
1
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001
- TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS EM
EXECUÇÃO
CONTA CORRENTE : N 61198164000160
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
SALDO ANTERIOR A 01JUL
0,00
DATA UG GESTAO NUMERO EVENTO
MOVIMENTO
SALDO
08Jul 070011 00001 NS002561 541404
2.348,00C
2.348,00C
=========================================//======================================
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
08/07/19 18:29
NS
USUARIO : AGAMENON
DATA EMISSAO
: 08Jul19 VALORIZACAO : 08Jul19 NUMERO : 2019NS002562
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
FAVORECIDO
: 61198164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAI
TITULO DE CREDITO : 2019RC000074
DATA VENCIMENTO : 10Jun20
OBSERVACAO
REGISTRO DE APÓLICE DE SEGURO NR 0531181630608, REF. A COBERTURA DE
SINISTRO D
O VEÍCULO ÔNIBUS, MARCA/MODELO 9160-O DELIVERY (EURO 5) 2P DIESEL, ANO
FABRICA
ÇÃO/ANO MODELO 2014/2014, PLACA OXN8228, CHASSI 9532M62P5ER442006,
AVALIADO EM
R$ 329.900,00 (EVENTO 0563073). SEI NR 0001938-62.2019.6.02.8000.
L EVENTO
INSCRICAO
01 581014 61198164000160

CLAS.CONT CLAS.ORC
811110122
329.900,00

VALOR

SIAFI - Registro/Baixa de Contratos SCON 0564063
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LANCADO POR : 02174272431 - AGAMENON
UG : 070011 08Jul19 18:26
...................................................................................
__ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
08/07/19 18:31
USUARIO : AGAMENON
PAGINA :
1
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001
- TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 811110122 - APOLICES DE SEGUROS A EXECUTAR
CONTA CORRENTE : N 61198164000160
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
SALDO ANTERIOR A 01JUL
0,00
DATA UG GESTAO NUMERO EVENTO
MOVIMENTO
SALDO
08Jul 070011 00001 NS002562 581014
329.900,00C
329.900,00C

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 09/07/2019, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564063 e o código CRC 46B20BF0.

0001938-62.2019.6.02.8000

SIAFI - Registro/Baixa de Contratos SCON 0564063

0564063v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019ns002561 e 2019ns002562 (0564063).
Observação:
Prezados,
Informo a realização da conformidade da NS supra.
Remeto para as providências necessárias a continuidade do
feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 09/07/2019, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564329 e o código CRC 3A1AE38E.

SIAFI - Documento de Conformidade SCON 0564329
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 11 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se da manifestação do Sr. Secretário da
Administração (0564045), indicando o servidor Fernando Antonio
Pimentel de Barros, lotado na Seção de Administração de Prédios e
Veículos, para atuar como ﬁscal técnico da contratação de serviço de
seguro automotivo para o veículo õnibus customizado da frota deste
Tribunal, ﬁrmado com a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, CNPJ 61.198.164/0001-60.
Informa, ainda, o Sr. Secretário, que para referida
contratação não persiste a necessidade de designação de gestor,
posto caber tal encargo à SEGEC, nos termos do art. 4º, XVII, da
Resolução TRE-AL 15.787/2017, na redação dada pela Resolução
TRE-AL nº 15.960/2019.
Dessa forma, manifestando total aquiescência com a
proposição do Sr. Secretário da Administração, subo os autos a Vossa
Excelência, para decisão a respeito, propondo, salvo melhor Juízo, o
acatamento da mesma.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/07/2019, às 08:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565833 e o código CRC 83315C01.

0001938-62.2019.6.02.8000

Conclusão GDG 0565833

0565833v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2019.
De acordo com o que informa o Senhor Secretário de
Administração quanto a desnecessidade de indicação de gestor
contratual para o Contrato nº 18/2019 em razão das atribuições
próprias da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC (segundo o artigo
76, I, da Res.-TRE/AL nº 15.904/2017, com as alterações que
promovidas pela Res.-TRE/AL nº 15.946/2019).
Com isso, ratiﬁco a indicação do servidor FERNANDO
ANTONIO PIMENTEL DE BARROS (0564045) para que atue na
qualidade de ﬁscal técnico do Contrato nº 18/2019, que regula a
prestação dos serviços de seguro automotivo para garantia do
veículo ônibus customizado.
Remeta-se à Secretaria de Gestão de Pessoas para a
edição do necessário ato.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 15/07/2019, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566013 e o código CRC CBF43165.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho GPRES 0566013

0566013v1
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Publicador_DJE nº 20190135
Disponibilização: 18/07/2019
Publicação: 19/07/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 285/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art.
67
da
Lei
nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 000193862.2019.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar o servidor Fernando Antonio Pimentel de Barros, lotado na Seção de
Administração de Prédios e Veículos , para atuar como ﬁscal técnico do Contrato nº
18/2019, para prestação de serviços de seguro total de veículo integrante da frota do
Tribunal Regional Eleitoral, celebrado coma Empresa Porto Seguro Cia. de Seguros
Gerais.
Art. 2º. O ﬁscal ora designado deverá observar, no que couber, as disposições
constantes no art. 21, da Resolução TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017, publicada no
Diário Oficial do Estado no dia 16/02/2017.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência
Maceió, 15 de julho de 2019.
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 17/07/2019, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567001 e o código CRC E0E27903.

0001938-62.2019.6.02.8000

Portaria Presidência 285 (0567001)

0567001v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CERTIDÃO

Certiﬁco que a Portaria Presidência nº 285/2019 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 135, de 19/07/2019, à fl. 04.
Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 19/07/2019, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569489 e o código CRC 6AB09574.

0001938-62.2019.6.02.8000

Certidão GDG 0569489

0569489v2
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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 julho de 2019.
Publicada a Portaria Presidência nº 285/2019 no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0569489, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração para ciência aos
interessados e continuidade do feito.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/07/2019, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569495 e o código CRC 8A9113D7.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho GDG 0569495

0569495v1

SEI 0001938-62.2019.6.02.8000 / pg. 427
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.

Remeto os autos à SAPEV para ciência do servidor
Fernando Antonio Pimentel de Barros da sua designação
como ﬁscal técnico do contrato em tela pela Portaria 285
(0567001) e continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2019, às 19:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570673 e o código CRC C477DBA2.

0001938-62.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0570673

0570673v1
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31/07/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=W1R93S7KZ509G&View=Message&Print=Yes

De: "fernandobarros" <fernandobarros@tre-al.jus.br>
Para: "Henrique Cirqueira Freire" <henriquefreire@tre-al.jus.br>
Data: 31/07/2019 02:32 PM
Assunto: Fwd: Re: Assinatura do Contrato nº 18-2019 -TRE-AL

From: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
To: "segec Mailing List" <segec@tre-al.jus.br>, "fernandobarros" <fernandobarros@tre-al.jus.br>
Cc: licitacoes@segurafacil.com.br
Date: Tue, 30 Jul 2019 14:19:50 -0300
Subject: Re: Assinatura do Contrato nº 18-2019 -TRE-AL
Boa tarde Niedja,
Estou reencaminhando o e-mail para o gestor e fiscal do contrato. Eles entrarão em contato.
Atenciosamente,
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- M aceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

From: "Niedja Santos" <licitacoes@segurafacil.com.br>
To: <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Cc: <apoiolicitacoes@segurafacil.com.br>
Date: Tue, 30 Jul 2019 10:23:47 -0300
Subject: ENC: ENC: Re: Assinatura do Contrato nº 18-2019 -TRE-AL

Prezada Sandra, bom dia!
Informo que a Porto Seguro não esta localizando o pagamento do boleto em anexo, solicito o envio do
comprovante de pagamento para que possamos solicitar a baixa na cobrança.

De: Niedja Santos <licitacoes@segurafacil.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 17 de junho de 2019 11:51
Para: sandraalexandre@tre-al.jus.br
Assunto: ENC: ENC: Re: Assinatura do Contrato nº 18-2019 -TRE-AL
Prezada Sandra, bom dia!
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=W1R93S7KZ509G&View=Message&Print=Yes
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Segue em anexo apólice e boleto referente a contratação do seguro do veículo ônibus Marca VW OXN 8228.

-----Mensagem Original----De:sandraalexandre [sandraalexandre@tre-al.jus.br]
Para: [contratos.licitacoes@portoseguro.com.br];
CC:
Data:Mon, 10 Jun 2019 14:27:55 -0300
Assunto: Assinatura do Contrato nº 18-2019 -TRE-AL
Aos Srs. Roberto de Souza Dias e Neide Oliveira Souza
Representante da empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do Contrato nº
18/2019, tendo como partes interessadas o TRE/AL e Vossas Senhorias.
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
b) Assinar em cada uma delas;
c) Reconhecer firma em uma das vias;
d) Devolver todas as vias para o seguinte destinatário e endereço:
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
SLC / COMAP
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
Por obséquio, solicito que as vias do Contrato NÃO sejam impressas em frente-verso.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=W1R93S7KZ509G&View=Message&Print=Yes
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Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- M aceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Livre de vírus. www.avast.com.

Anexados:
Arquivo: BOLETO TRE AL.pdf

Tamanho:
391k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: APÓLICE TRE
AL.PDF

Tamanho:
942k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=W1R93S7KZ509G&View=Message&Print=Yes
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E-mail - 0574616
Data de Envio:
31/07/2019 15:48:02
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS <sapev@tre-al.jus.br>
Para:
licitacoes@segurafacil.com.br
contratos.licitacoes@portoseguro.com.br
Assunto:
Contrato n.º18/2019 - Resposta - Questionamento - Notificação - Providências
Mensagem:
Senhora Contratada,
De ordem do senhor Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, Fernando Antônio
Pimentel de Barros, tendo-se em vista a designação da fiscalização da avença epigrafada promovida
através da Portaria Presidência 285 (anexa), bem como o questionamento a respeito do pagamento da
contraprestação prevista na referida avença, tem-se a registrar:
(1) Uma vez publicada a Portaria Presidência n.º285/2019, o Fiscal Técnico do Contrato, senhor Fernando
Barros, deverá atestar a regularidade da prestação, no caso, a correspondência entre o Anexo I do Edital
do Pregão Eletrônico n.º19/2019 (anexo) e a apólice de seguros (anexa);
(2) Durante a verificação descrita no ponto 1, constatou-se que (a) não há referência na apólice à
condição de fornecimento de serviço de guinho "sem limite de quilometragem", conforme consta do
subitem 3.1.1 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º19/2019 e que (b) não há previsão na apólice
de cobertura para casos de responsabilidade civil por danos morais, descrito como "não contratado"
naquele documento, enquanto o subitem 3.1.5 do Anexo I do instrumento convocatório estabelece o valor
mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) para a hipótese;
(3) Face aos exposto nos pontos 1 e 2, acima, não é possível atestar a prestação da obrigação, conforme
se apresenta.
Dessa forma, fica V.S.ª notificada para corrigir, complementar e/ou substituir a apólice apresentada a este
Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com vistas a permitir a atestação de sua obrigação e
encaminhar o procedimento para as providências pertinentes à atividade da Gestão Contratual, a encargo
da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC.
Atenciosamente,
Henrique Cirqueira Freire
Assistente III - SAPEV
Anexos:
Portaria_Presidencia_0567001.html
E_mail_0574550_Cobranca_31_07_2019.pdf
Edital_0537598_19___pe___seguro_onibus___SEI_0001938_62.2019.6.02.8000.pdf
Anexo_0556772_seguro_onibus___apolice.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, 31 de julho de 2019.

Senhoras Chefes da Seção de
Contratos e da Seção de Gestão de Contratos,

Licitações

e

De ordem do senhor Chefe da Seção de
Administração de Prédios e Veículos, encaminho-lhes os
presentes autos para ciência dos andamentos registrados nos
eventos 0574550 e 0574616, destacando-se que a Fiscalização
Técnica está a encargo desta SAPEV e a Gestão do Contrato
n.º18/2019 pertine à Seção de Gestão de Contratos - SEGEC.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 31/07/2019, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574619 e o código CRC ED157D91.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.

Acuso ciência aos andamentos apontados pela unidade
fiscalizadora, através do Despacho SAPEV 0574619.
Ademais, considerando o quanto relatado através do Email SAPEV 0574616, aguardamos manifestação da ﬁscalização
sobre a regularização da apólice e, após, envio a esta unidade para
procedimentos próprios de liquidação da despesa e continuidade da
gestão.
Procedimento em acompanhamento especial para ﬁns de
organização e controle da unidade.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 31/07/2019, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574737 e o código CRC 80EFAA33.
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