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

 

Memorando nº 65 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 27 de janeiro de 2020.

Para: Secretaria de Administração

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

 

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

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

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 27/01/2020, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0648436 e o código CRC 7D4B67A2.
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Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

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

2. DA JUSTIFICATIVA

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

2.2. Sugere-se a estratégia de contratação por meio de  reunião de itens em grupo
único com vistas a tornar a contratação mais atraente ao mercado, o que tende a
estimular a competitividade que, por conseguinte,  propicia a obtenção de propostas
mais  vantajosas.  Além  disso,  a  celebração  de  avença  com  uma  só  contraparte
simplifica as atividades de gestão e fiscalização, colaborando para não agravar o déficit
de pessoal experimentado atualmente na seção.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características:

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

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

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

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

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

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

3.1.7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de
furto, roubo, incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais;
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3.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a
seguradora se obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do
valor de mercado à época do sinistro, auferido mediante publicações da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), considerando-se a última publicação
anterior à ocorrência do sinistro.

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA deverá:

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

4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

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

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

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

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

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

7. DO PAGAMENTO

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

7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;
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7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única,
respeitando-se o descrito no item 7.1.;

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

8. DO REAJUSTE

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

9. DA DOTAÇÃO

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados pelo orçamento destinado ao
exercício de 2020.

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.

4

Anexo Termo de Referência - Contrato Seguro de autos (0648453)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 5



      
Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

11. DA FRANQUIA

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

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA
MÁXIMA

01 Citroen Jumper M33M 23 S

Cor Branca

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00

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

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

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

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17

Cor Branca

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000

Cor Branca

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00

07 Van Ford / Transit furgão 2.2

Cor Branca

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex

Cor Preta

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel

Cor Preta

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00

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

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

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

13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$  4.200,00

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

QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00

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

QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00

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

QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00

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

18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,
Gasolina, Cor Preto

QLD 3531 2015/2016 R$ 6.900,00

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00

11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na apólice
do seguro;
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11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são fixos
e irreajustáveis;

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

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

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I;

12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais (chapa
branca);

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

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

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

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

12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite;
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12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros tipos de
sistema anti-furto;

12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade;

12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;

12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá acionar o(s)
servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, garantido o contraditório e
a ampla defesa, nos termos da lei;

12.17. De acordo com Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, “é vedada

a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de seguros adquiridos pela
Administração  Pública,  ainda  que  inexista  vínculo  formal  direto  da  corretora  com o  órgão

contratante”.

13. DA VIGÊNCIA

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

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

Maceió/AL, 27 de janeiro de 2020.

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de janeiro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Considerando a aproximação do termo final do

contrato nº 02/2015, no trato de prestação de serviço de
seguto total de veículos, pertencentes à frota deste Regional,
cuja vigência está prevista até o dia 04/03/2020, inclusive.
Dessa forma, rogo que sejam adotadas as providências
necessárias à nova contratação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 27/01/2020, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0648455 e o código CRC AB0E4A38.

0000662-59.2020.6.02.8000 0648455v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO

Faço juntada do e-mail 0648490 da empresa HEMB
Seguros com interesse na renovação do aludido contrato de seguro
da frota deste Regional.

Podendo ser levada em consideração a manutenção de
preços da atual contratada.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 27/01/2020, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0648492 e o código CRC 413447C7.

0000662-59.2020.6.02.8000 0648492v7
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Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

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

2. DA JUSTIFICATIVA

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

2.2. Sugere-se a estratégia de contratação por meio de  reunião de itens em grupo
único com vistas a tornar a contratação mais atraente ao mercado, o que tende a
estimular a competitividade que, por conseguinte,  propicia a obtenção de propostas
mais  vantajosas.  Além  disso,  a  celebração  de  avença  com  uma  só  contraparte
simplifica as atividades de gestão e fiscalização, colaborando para não agravar o déficit
de pessoal experimentado atualmente na seção.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características:

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

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

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

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

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

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

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

1
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Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

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

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA deverá:

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

4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2
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Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

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

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

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

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

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

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

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

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

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

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

7. DO PAGAMENTO

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

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

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

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

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

8. DO REAJUSTE

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

9. DA DOTAÇÃO

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados pelo orçamento destinado ao
exercício de 2020.

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.

4

Anexo Termo de Referência ajustado (0648519)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 17



      
Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

11. DA FRANQUIA

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

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA
MÁXIMA

01 Citroen Jumper M33M 23 S

Cor Branca

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00

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

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

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

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17

Cor Branca

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000

Cor Branca

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00

07 Van Ford / Transit furgão 2.2

Cor Branca

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex

Cor Preta

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel

Cor Preta

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00

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

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

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

13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$  4.200,00

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

QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00

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

QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00

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

QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00

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

18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,
Gasolina, Cor Preto

QLD 3531 2015/2016 R$ 6.900,00

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00

11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na apólice
do seguro;
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11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são fixos
e irreajustáveis;

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

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

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I;

12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais (chapa
branca);

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

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

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

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

12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, salvo se houver viagem com pernoite;
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12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros tipos de
sistema anti-furto;

12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade;

12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;

12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá acionar o(s)
servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, garantido o contraditório e
a ampla defesa, nos termos da lei;

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

contratante”.

13. DA VIGÊNCIA

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

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

Maceió/AL, 27 de janeiro de 2020.

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de janeiro de 2020.
Reclamo especial atenção, no sentido de considerar

para as pesquisas de preços o Termo de Referência retratado
no evento 0648519, por conta dos ajustes implementados no
TR evento 0648453, relativos a " classe bônus".

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 27/01/2020, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0648520 e o código CRC C210EF8D.
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Despacho SAPEV 0648520         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 23



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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de janeiro de 2020.
À Direção-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa,

conforme evento nº 0546826, do Processo SEI nº 0009991-
66.2018.6.02.8000, o que retrata sua pertinência com o
planejamento de aquisições para este exercício, aprovo o Termo de
Referência de evento 0648519 e evoluo o feito à consideração
superior dessa Diretoria-Geral, em observância ao disposto no art. 7º
da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/01/2020, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0648532 e o código CRC F2DBB03D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 28 de janeiro de 2020.
À COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da

Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/01/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0648692 e o código CRC 752C4962.

0000662-59.2020.6.02.8000 0648692v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de janeiro de 2020.
À SEIC,
para estimativa de preços e demais providências.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 29/01/2020, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0649598 e o código CRC 19E5105A.

0000662-59.2020.6.02.8000 0649598v1
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E-mail - 0650213

Data de Envio: 
  30/01/2020 14:37:38

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

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

Assunto: 
  Solicitação de cotação para seguro da frota do TRE-AL. PA 0000662592020. URGENTE

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos, com a maior brevidade possível, cotação para prestação do serviço de seguro da frota de
veículos do TRE-AL (20 veículos), cujo atual contrato vence em 04/03/2020.

Encaminhamos, portanto, o Termo de Referência em anexo com as condições para a contratação, onde
consta, às fl. 8 e 9, a relação dos veículos a serem segurados, com as respectivas informações, como
modelo, placa, ano de fabricação e do modelo, números do chassi e do RENAVAN, e também a classe de
bônus atualmente contratada de cada veículo.

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712/99133.8744 (também whatsapp)

Anexos:
    Despacho_0649598.html
    Anexo_0648519_TERMO_DE_REFERENCIA_AJUSTADO.pdf
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E-mail - 0650238

Data de Envio: 
  30/01/2020 15:00:11

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

Para:
    andrea@br.hembseguros.com.br
    juliana.pimenta@hembseguros.com.br
    apoiorenovacao@br.hembseguros.com.br

Assunto: 
  Solicitação de envio de cotação para novo contrato de seguro da frota do TRE-AL. PA 0000662,-59.2020.
URGENTE

Mensagem: 
  Prezada Andrea, boa tarde!

Dado o término do contrato de seguro da frota de veículos do TRE/AL com a HEMB, vigente até 04/03/2020
e não mais passível de prorrogação, solicitamos o envio da proposta de preços para a prestação dos
serviços com a maior brevidade possível, para que possamos dar prosseguimento à instrução de
contratação que será feita por licitação, na modalidade pregão eletrônico.

Encaminhamos, portanto, o Termo de Referência em anexo com as condições para a contratação, onde
consta, às fl. 8 e 9, a relação dos veículos a serem segurados, com as respectivas informações, tais como
modelo, placa, ano de fabricação e do modelo, números do chassi e do RENAVAN, e também a classe de
bônus atualmente contratada de cada veículo.

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712/ 99133.8744 (também whatsapp)

Anexos:
    Anexo_0648490_Seguro_de_veiculos.pdf
    Anexo_0648519_TERMO_DE_REFERENCIA_AJUSTADO.pdf
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E-mail - 0650440

Data de Envio: 
  30/01/2020 17:30:08

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

Para (com cópia oculta):
    rafael.araujo@br.rsagroup.com
    depto.tributos@portoseguro.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para seguro da frota do TRE-AL. PA 0000662592020. URGENTE

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos, com a maior brevidade possível, cotação para prestação do serviço de seguro da frota de
veículos do TRE-AL (20 veículos), cujo atual contrato vence em 04/03/2020.

Encaminhamos, portanto, o Termo de Referência em anexo com as condições para a contratação, onde
consta, às fl. 8 e 9, a relação dos veículos a serem segurados, com as respectivas informações, como
modelo, placa, ano de fabricação e do modelo, números do chassi e do RENAVAN, e também a classe de
bônus atualmente contratada de cada veículo.

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712/99133.8744 (também whatsapp)

Anexos:
    Anexo_0648519_TERMO_DE_REFERENCIA_AJUSTADO.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Média dos Preços Obtidos: R$ 27.873,73

Item 1: pagamento coberturas seguro veículo R$ 27.873,73

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 39.500,00

Relatór io gerado no dia 30/01/2020 17:17:25  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Seguro Frota Veículos

Pesquisa realizada entre 30/01/2020 15:14:50 e 30/01/2020 15:14:03

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) pagamento coberturas seguro veículo 4 1 Unidade 27873,73 R$ 27.873,73

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional
Eleitoral de Rondônia

NºPregão:272019
UASG:70024

24/10/2019 R$ 39.500,00

2 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS |
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

NºPregão:172019
UASG:399008

22/10/2019 R$ 25.000,00

3 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Regional Federal | Tribunal Regional
Federal da 2ª Região

NºPregão:1462019
UASG:90028

27/12/2019 R$ 16.999,92

4 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional
Eleitoral no Rio Grande do Norte

NºPregão:442019
UASG:70008

22/10/2019 R$ 29.994,99

Valor Unitário R $
27.873,73

Valor Global: R$ 27.873,73

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade serviço de seguro total (colisão, incêndio, furto e roubo fenômenos da natureza) com assistência 24 (vinte quatro) horas para os 
29 (vinte nove) veículos da frota oficial do tribunal regional do trabalho da 7ª região, para um período de 12 (doze) meses, prorrogá
vel por igual período até o prazo de 60 meses.
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia

Objeto: Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de pessoa jurídica especializada
na prestação de serviços de seguro para a frota de veículos oficiais do Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia, nos termos e condições estabelecidos no edital
e seus anexos..

Descrição: Corretagem - Seguro - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de
pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de seguro para a frota
de veículos oficiais do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, nos termos e
condições estabelecidos no edital e seus anexos.

CatSer: 13943 - Seguro anual para os veículos de propriedade da Justiça Federal de 1º
Grau Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, nos termos do Edital.

Data: 24/10/2019 14:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:272019 / UASG:70024

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/11/2019 15:07

Homologação: 28/11/2019 15:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.065.699/0001-27
* VENCEDOR *

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A R$ 39.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de seguro para a frota de veículos oficiais 
do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, nos termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos.                                    

Telefone: Emai l :
(11) 3556-7000 rafael.araujo@br.rsagroup.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 25.000,00

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS 
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Objeto: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação de serviço
de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com
assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (colisão, incêndio,
roubo e furto), cobertura a terceiros danos materiais e danos pessoais,
acidentes pessoais por passageiros..

Descrição: Corretagem - Seguro - Corretagem - seguro total para 24 (vinte e quatro)
veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura
compreensiva (colisão, incêndio, roubo e furto), cobertura a terceiros danos
materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros.

CatSer: 13943 - Seguro anual para os veículos de propriedade da Justiça Federal de 1º
Grau Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, nos termos do Edital.

Data: 22/10/2019 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:399008

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/10/2019 13:11

Homologação: 01/11/2019 15:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

90.180.605/0001-02
* VENCEDOR *

GENTE SEGURADORA S.A. R$ 25.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Corretagem - seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota da CDRJ, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, cobertura compreensiva (c
olisão, incêndio, roubo e furto), cobertura a terceiros danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros.                                    

Telefone: Emai l :
(51) 3027-8864 contabilidade@genteseguradora.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 16.999,92
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Regional Federal 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total para 21
(vinte e um) veículos oficiais que compõem a frota deste E. Tribunal..

Descrição: Seguro / Garantia - Prestação de serviços de seguro total para 21 (vinte e
um) veículos oficiais que compõem a frota deste E. Tribunal, conforme
especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Data: 27/12/2019 11:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:1462019 / UASG:90028

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

90.180.605/0001-02
* VENCEDOR *

GENTE SEGURADORA S.A. R$ 16.999,92

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de seguro total para 21 (vinte e um) veículos oficiais que compõem a frota deste E. Tribunal, conforme especificações estab
elecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.                                    

Telefone: Emai l :
(51) 3027-8864 contabilidade@genteseguradora.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29.994,99

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Objeto: Contratação de empresa para a prestação do serviço de seguro dos veículos
integrantes da frota do TRE/RN..

Descrição: Corretagem - Seguro - Contratação de empresa para prestação do serviço de
seguro dos veículos integrantes da frota do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

CatSer: 13943 - Seguro anual para os veículos de propriedade da Justiça Federal de 1º
Grau Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, nos termos do Edital.

Data: 22/10/2019 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:442019 / UASG:70008

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/10/2019 15:36

Homologação: 25/10/2019 15:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.065.699/0001-27
* VENCEDOR *

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A R$ 29.994,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa para prestação do serviço de seguro dos veículos integrantes da frota do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Nor
te, conforme especificações contidas no Termo de Referência.                                    

Telefone: Emai l :
(11) 3556-7000 rafael.araujo@br.rsagroup.com
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Presidente Dutra, 1889, Baixa União, Porto Velho/RO 

CEP: 76.805-901          Telefone: (69) 3211-2168/2165/2082          e-mail: licitacao@tre-ro.jus.br 

1 

 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 27/2019 

 

OBJETO 

 

Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de pessoa jurídica 

especializada na prestação de serviços de seguro para a frota de veículos 

oficiais do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, com cobertura 

contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, 

colisão, incêndio, danos causados pela natureza, para-brisas, 

retrovisores, faróis, lanternas e assistência 24 horas, conforme 

termos e condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, 

estes integrantes do Edital independentemente de transcrição. 
 

RECEBIMENTO DAS 

PROPOSTAS 

 

Das 08h00min do dia 11 de outubro até às 14h30min do dia 24 de 

outubro de 2019, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 

070024), devendo ser observado o horário oficial de Brasília. 

 

ABERTURA DAS 

PROPOSTAS 

 

As propostas serão abertas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br 

(UASG 070024), às 14h30min do dia 24 de outubro de 2019. A sessão 

pública será operada da Sala de Licitações do TRE/RO, no endereço 

abaixo. 

ENDEREÇO DO 

TRE/RO 

 

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, 

Endereço: Av. Presidente Dutra, n. 1889, Bairro Baixa União 

CEP 76.805-901 

Porto Velho – Rondônia 

Telefones: (69) 3211-2165/2168/2082 

Internet: www.tre-ro.jus.br 

 

PREGOEIROS 

 

ANDERCLEDSON REIS 

HERMENSON PEREIRA SILVA 

JHONATHA SOUZA FONSECA  

LIZ CRISTINA PINTO DUARTE 

ROBERTO AZEVEDO ANDRADE JÚNIOR 

 

E-MAIL: licitacao@tre-ro.jus.br 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019 
(PROCESSO Nº 0001900-92.2019.6.22.8000) 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, 

através de seu PREGOEIRO, designado pela Portaria nº 703, de 09/09/2019, expedida pela Presidência 

deste TRE/RO, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO do lote único, na 

forma de EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL, consoante às condições estatuídas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. Esta licitação será regida pela Lei Complementar n. 123/2006, pela Lei nº 10.520/02, pelos 

Decretos Federais nº 5.450/05, 60.459/1967, com a redação dada pelo Decreto 93.871/1986, Decreto-lei 

nº 73/66 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93. 

 

1.3. DA SESSÃO PÚBLICA: A sessão pública deste Pregão Eletrônico será realizada na Sala de 

Licitações do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, com sede na Av. Presidente Dutra, n. 1889, 

Bairro Baixa União, Porto Velho, Estado de Rondônia, e terá início com a divulgação das Propostas de 

Preços recebidas, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 070024) às 

14h30min do dia 24 de outubro de 2019. 

 

1.4 DA AQUISIÇÃO DO EDITAL: A partir das 08h00min do dia 11 de outubro de 2019, nos sítios 

da internet www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 070024) e http://www.tre-

ro.jus.br/transparencia/licitacoes/licitacoes/licitacoes-2019/pregoes-eletronicos-2019 ou, ainda, 

mediante solicitação formal na Seção de Licitações e Compras do TRE/RO, localizada na Av. 

Presidente Dutra, n. 1889, Bairro Baixa União, Porto Velho, Estado de Rondônia. 

 

1.5. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES: Os pedidos de esclarecimentos e de 

impugnação ao edital, devidamente identificados, realizados exclusivamente por meio eletrônico, 

deverão ser enviados ao pregoeiro, observado o prazo legal, via internet, através do endereço: 

licitacao@tre-ro.jus.br. 

 

1.5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

 

1.5.1.1. O Pregoeiro decidirá sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Acolhida a petição contra 

o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

1.5.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

fixada para a abertura da sessão pública. 

 

1.5.3. Havendo qualquer modificação no edital, será exigida divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação, no qual se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. O objeto desta licitação é a contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de pessoa jurídica 

especializada na prestação de serviços de seguro para a frota de veículos oficiais do Tribunal Regional 

Eleitoral de Rondônia, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou 

furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, para-brisas, retrovisores, faróis, 
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lanternas e assistência 24 horas, conforme termos e condições estabelecidas neste edital e em 

seus anexos, estes integrantes do Edital independentemente de transcrição. 
 

2.2. O objeto desta licitação completa-se com as especificações, termos e condições estabelecidos no 

Anexo V - Termo de Referência – e demais anexos deste edital. 

 

2.3. No caso de eventuais divergências entre a descrição do material neste instrumento e no 

respectivo código do Catálogo de Matérias (CATMAT) do sistema SIASG/COMPRASNET, 

prevalece a descrição estabelecida no Termo de Referência. 

 

  

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos 

específicos consignados no orçamento da Justiça Eleitoral, da seguinte forma: 

 

FONTE ORÇAMENTÁRIA 

CATEGORIA (TIPO DE ORÇAMENTO) Ordinário 

AGREGADOR Operação dos serviços administrativos 

DESPESA AGREGADA Seguro anual da frota de Veículos 

PLANO INTERNO AOSA SEGURO 

VALOR ESTIMADO R$ 41.035,32 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar desta licitação, exclusivamente, empresas registradas como Sociedades 

Anônimas, figura jurídica própria das Seguradoras que operam com o objeto deste certame, consoante 

dispõe o art. 24 do Decreto-lei nº 73/66, e que: 

 

a) estejam previamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG) – a qual atuará como órgão provedor 

do sistema eletrônico “COMPRASNET”; 

 

a.1) o credenciamento no SICAF, no nível básico ou nível I, é requisito obrigatório para participação no 

pregão eletrônico, uma vez que se constitui em credenciamento perante o provedor do sistema 

eletrônico do Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, conforme Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010; 

 

b) possuam registrado no seu ato constitutivo ramo de atividade compatível com o objeto desta 

licitação; 

 

c) manifestarem a ciência e concordância com as condições contidas neste edital e que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação e que suas propostas estão em conformidade com as exigências 

deste instrumento convocatório. 

 

4.1.1. O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, junto à SLTI dar-se-á mediante o seu 

prévio registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, 

no Nível I - CREDENCIAMENTO, que é o nível básico do registro cadastral no SICAF, conforme 

regulamentado na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010; 
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4.1.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  

 

4.1.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 

TRE/RO responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

 

4.1.1.3. O credenciamento perante o provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

4.1.1.4. Incumbirá à 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. 

 

4.1.2. A verificação de que a licitante possui registrado no seu ato constitutivo ramo de atividade 

compatível com o objeto desta licitação poderá ser feito em qualquer fase da licitação mediante 

solicitação de apresentação de cópia do ato constitutivo ou consulta dos registros no SICAF. 

 

4.2. A manifestação da licitante de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que sua 

proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório, deverá ser feita em 

campo próprio do sistema eletrônico. 

 

4.3. Não poderão participar deste pregão eletrônico pessoas jurídicas enquadradas em quaisquer das 

hipóteses a seguir elencadas: 

 

a) não possuam registrado no seu ato constitutivo ramo de atividade compatível com o objeto desta 

licitação; 

 

b) que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, 

coligadas ou subsidiárias entre si; 

 

c) que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, 

concordata, fusão, cisão, ou incorporação, salvo se comprovar que o respectivo plano de recuperação foi 

acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005;  

 

d) em cumprimento de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração (art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93) imposta por este Tribunal desde 

que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, (Acórdão TCU n. 

3.243/2012-Plenário e Acórdão TCU n. 2.242/2013 – Plenário)  

 

e) em cumprimento de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração Pública Federal (art. 7º, da Lei nº 10.520/02), imposta por qualquer 

órgão ou entidade no âmbito interno da União (Acórdão TCU n. 2.242/2013).  

 

f) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública 

Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, desde que o ato tenha sido 

publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade; 
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g) empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 

9.605/98 (Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente); 

 

h) estrangeiras não autorizada a funcionar no País; 

 

i) empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;  

 

j) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 

humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 

comum;  

 

4.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou do fornecimento de bens a ela 

necessária, servidor ou dirigente do TRE/RO. 

 

4.4.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o servidor ou dirigente e a licitante ou responsável 

pelos serviços, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.  

 

4.5. O Pregoeiro procederá à desclassificação, recusa da proposta ou a inabilitação da licitante, 

conforme fase em que se encontre a licitação, quando verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses 

a seguir elencadas: 

 

a) participação no certame de empresa que não possua registrado no seu ato constitutivo ramo de 

atividade compatível com o objeto desta licitação; 

 

b) declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e de conformidade de sua 

proposta com as exigências deste instrumento convocatório; e 

 

c) participação no certame de empresa enquadrada em quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas do 

item 4.3 e 4.4 deste edital. 

 

5. DA FORMA E DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS 

 

5.1. Após a divulgação do edital, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br , os 

licitantes deverão apresentar propostas, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até a data e 

hora marcadas para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 

recebimento de propostas. 

 

5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 

 

5.1.2. Uma vez aberta a sessão, não serão aceitos pedidos de desistência de propostas, salvo por motivo 

justo, decorrente de fato superveniente e aceitos pelo Pregoeiro. 

 

5.2. A proposta deverá descrever, no espaço reservado pelo Sistema Eletrônico, a especificação do 

objeto ofertado, a qual deverá estar em conformidade com as especificações, termos e condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos, sob pena de possível desclassificação. 
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5.2.1. A proposta deve, obrigatoriamente, conter o preço, no VALOR TOTAL para o LOTE 

ÚNICO, expresso em moeda corrente nacional, obtido pelo preenchimento do ANEXO II – 

Formulário padrão de proposta. 

 

 

5.2.2. Constitui ANEXO OBRIGATÓRIO DE PROPOSTA, devendo ser entregue pelo licitante 

classificado em primeiro lugar, através do Sistema COMPRASNET, na fase de negociação e aceitação 

das propostas, mediante solicitação do Pregoeiro: 

 

a) Formulário padrão de proposta, conforme ANEXO II deste Edital, devidamente preenchido e 

assinado; 

 

 

5.3. É facultado aos licitantes encaminhar descrição complementar às especificações contidas no edital. 

Todavia, eventualmente informada, vinculará a aceitação e execução do objeto. 

 

5.3.1. A descrição complementar deverá apenas acrescer características e especificações à descrição 

originalmente definida no edital para o objeto, não podendo, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO DA 

PROPOSTA PARA O ITEM, conter elementos que contrariem as características e especificações do 

objeto estabelecidas originalmente no edital, reduzindo a sua qualidade ou utilidade. 

 

5.4. Os valores apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, entrega/frete, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital. 

 

5.4.1. Também deverá estar incluso no valor da proposta todos os custos diretos e indiretos inerentes aos 

procedimentos de fornecimento dos materiais e sua obrigação acessória (aplicação), inclusive quanto 

aos custos de armazenamento, transporte, descarte correto dos insumos e disponibilização de 

profissional(is) habilitado(s). 

 

5.4.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 

cotados, que não tenham sido objeto de desclassificação no julgamento das propostas, por 

caracterizarem preço inexequível, serão considerados como inclusos nos descontos, não sendo 

considerados pleitos de ajustes de descontos, a esse ou qualquer título, devendo o fornecimento ser 

realizado sem ônus adicionais.  

 

5.5. Em nenhuma hipótese, poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer 

condição que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos valores 

ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame ou durante a negociação. 

 

5.6 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, sendo que quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, que não tenham sido objeto de desclassificação no julgamento das propostas, 

por caracterizarem preço inexeqüível, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o fornecimento ser realizado sem 

ônus adicionais. 

 

5.7. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da Sessão 

Pública. 
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5.7.1. Ficará suspenso esse prazo pela eventual interposição de recurso, até a sua decisão final;  

 

5.7.2. Em havendo negociação para redução de valores, ajuste na proposta ou apresentação de anexos, o 

prazo passará a contar da apresentação da proposta ou anexo (o que ocorrer por último) atualizado.  

 

5.7.3. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 

licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

6. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. O Pregoeiro, através do Sistema Eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos 

neste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas e encaminhadas, no prazo avençado. 

 

6.2. Serão previamente desclassificadas, não havendo possibilidade de as respectivas licitantes 

participarem da fase de oferecimento de lances e sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital as 

propostas que: 

 

a) não atenderem às especificações do edital, seja por omissão, irregularidades ou defeitos insanáveis; e 

 

b) contenham quaisquer elementos que possam identificar as licitantes. 

 

6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, cujos valores consignados e horários de seus registros 

serão informados em tempo real a todas as licitantes participantes, mantendo-se em sigilo a 

identificação da licitante ofertante.  

 

7.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados considerando o preço do VALOR TOTAL 

para o LOTE ÚNICO, expresso em moeda corrente nacional, obtido pelo preenchimento do ANEXO II 

– Formulário padrão de proposta. 

 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação 

dos mesmos. 

 

7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

Sistema. 

 

7.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar. 

 

7.5. No transcurso da Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance. 

 

7.6. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 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. 
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7.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão poderá ser 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

7.7. Os lances apresentados e não excluídos pelo Pregoeiro são de exclusiva e total responsabilidade da 

licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração ou desistência dos lances efetuados, 

sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas neste edital. 

 

7.8. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência 

de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.  

 

7.9. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances. 

 

7.10. Em igualdade de condições e observados eventuais critérios de desempate ficto previsto pela 

legislação pertinente, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos 

bens e serviços: 

II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação.  

 

7.10.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no item 7.9, a 

classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão 

convocados, vedado qualquer outro processo. 

 

8. DA FASE DE NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

8.1. Encerrada a fase de lances da sessão pública, o Pregoeiro iniciará o julgamento da aceitabilidade 

das propostas apresentadas em relação às especificações técnicas e os parâmetros mínimos de 

desempenho e qualidade definidos neste edital e aos preços estimados pela Administração para cada um 

dos itens. 

 

8.2. No julgamento de classificação e aceitação das propostas, será adotado o critério de MENOR 

PREÇO TOTAL DO LOTE, obtido pelo preenchimento do ANEXO II – Formulário padrão de 

proposta. 

 

8.3. A aceitação da proposta está condicionada à compatibilidade do seu VALOR ofertado com aqueles 

estimados pela Administração e à consonância desses valores com aqueles praticados no mercado, sem 

prejuízo do atendimento às exigências expressas neste instrumento convocatório e seus anexos, 

especialmente àquelas relativas aos prazos máximos para execução dos serviços, as especificações 

técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos. 

 

8.4. Obtida uma proposta que atenda às exigências do edital, o Pregoeiro iniciará a negociação do preço, 

observada a ordem de classificação, encaminhando pelo Sistema Eletrônico, via chat, contraproposta à 

licitante, com o objetivo de obtenção da melhor proposta, não se admitindo negociar condições 

diferentes daquelas previstas no edital.  

 

8.5. No caso de a verificação da compatibilidade ocorrer em decorrência de oferta de preço 

demasiadamente inferior àquele estimado pela Administração e aos praticados pelo mercado, o 
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Pregoeiro poderá solicitar à licitante a comprovação documental idônea da exequibilidade da proposta 

(exceto quando os preços referirem-se a materiais de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração) bem como, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 

8.666/93, realizar as diligências que entender necessárias e suficientes para verificar a exequibilidade da 

proposta analisada, sendo considerados preços manifestamente inexequíveis aqueles que não 

comprovarem ser suficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 

 

8.5.1. Verificada proposta presumidamente inexequível, a proponente será convocada via chat a 

apresentar, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de recusa da proposta: 

a) documentação idônea comprovando que o valor da proposta é suficiente para cobrir, pelo menos, 

todos os custos da contratação; 

b) Planilha com todos os custos. 

 

8.5.2. O prazo previsto para comprovação de exequibilidade da proposta poderá ser prorrogado uma 

única vez, a pedido da empresa licitante, até o máximo de 5 (cinco) dias úteis, desde que o pedido seja 

devidamente justificado. 

 

8.5.3. Será recusada a proposta manifestamente inexequível se a proponente, convocada via chat, abrir 

mão de seu direito de tentar comprovar a exequibilidade de sua proposta, manter-se inerte/silente, não 

apresentar da documentação solicitada ou não comprovar robustamente a exequibilidade. 

 

8.6. Encerrada a negociação, restando esta infrutífera, com preço julgado inaceitável, o Pregoeiro 

recusará a proposta da licitante que ofertou o menor preço para o item em julgamento e passará a 

apreciar a proposta da licitante seguinte e assim sucessivamente, até a obtenção de uma proposta que 

atenda às exigências deste edital. 

 

8.7. Encerrada a negociação, restando esta frutífera, com preço julgado aceitável, o Pregoeiro solicitará 

o ANEXO DE PROPOSTA somente ao licitante detentor da proposta válida, de menor preço, que esteja 

em análise, fazendo uso da opção CONVOCAR ANEXO, informando o sistema na tela do Pregoeiro na 

coluna “ANEXO”, o link “CONVOCADO”, 

 

8.7.1. O Sistema encaminhará, via CHAT, mensagem de convocação para apresentação de anexos 

de proposta ao licitante selecionado, momento do qual passará a contar o prazo máximo de até 2 

(duas) horas para apresentação do anexo de proposta solicitado, o que deverá ser feito por meio 

do link ANEXAR, disponível ao licitante. 

 

8.7.2. Dentro do prazo concedido, o Pregoeiro poderá fazer uso da função CONVOCAR ANEXO 

quantos vezes forem necessárias, não caracterizando prorrogação. 

 

8.7.3. Realizada a entrega do anexo de proposta por parte do licitante, o link CONVOCADO do 

Pregoeiro e o link ANEXAR dos demais fornecedores passarão a ter a função de CONSULTAR. 

 

8.7.4. Em caso de impossibilidade de o licitante efetuar a entrega dos ANEXOS através do Sistema 

COMPRASNET, a apresentação também poderá ser realizada através dos e-mails: licitacao@tre-

ro.jus.br, dentro do prazo inicialmente estipulado. 

 

8.7.5. A não apresentação dos anexos de proposta solicitados no prazo estipulado implicará recusa 

da respectiva proposta. 

 

8.7.5.1. O ônus da apresentação dos anexos de proposta é da empresa licitante, cabendo-lhe a 

verificação de todas as condições necessárias, inclusive formato, tamanho e quantidade dos arquivos 

escolhidos, bem como a adequada operação do sistema e o acesso à internet. 
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8.8. Em qualquer momento, caso seja necessário para a adequada compreensão e regularidade da 

proposta,  o Pregoeiro poderá solicitar informações e/ou documentos complementares, sendo motivo de 

recusa da proposta o não atendimento ou o atendimento inadequado por parte da empresa licitante. 

 

8.9. Obtida proposta que atenda aos requisitos do edital, o Pregoeiro procederá à aceitação e passará à 

Fase de Habilitação. 

 

8.10. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferição da exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo fundamentar seu requerimento, o qual terá pertinência das 

alegações apresentadas analisada pelo Pregoeiro. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1. Para habilitação da licitante que teve a proposta aceita na fase de negociação/aceitação de proposta 

exigir-se-á documentação relativa a: 

 

a) habilitação jurídica; 

 

b) qualificação técnica; 

 

c) regularidade fiscal e trabalhista (Lei n. 12.440/11); e  

 

d) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei n. 9.854/99). 

 

9.1.1. Os documentos a serem apresentados para comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA são os 

seguintes: 

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de diretores em 

exercício; e 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, bem como ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

9.1.2. Os documentos a serem apresentados para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA são 

os seguintes: 

 

a) Certidão válida emitida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que comprove 

que a seguradora está legalmente autorizada a operar; 

 

 

9.1.3. Os documentos a serem apresentados para comprovação da REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA são os seguintes: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 

c) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal (inclusive contribuições sociais/previdenciárias), 

mediante certidão negativa de débitos ou comprovação equivalente, idônea e suficiente. 

 

d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, mediante a 

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS ou comprovação equivalente, idônea e suficiente. 

 

e) Prova de regularidade junto à Fazenda Pública Estadual e Municipal, se for o caso. 

 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou comprovação equivalente, idônea e suficiente. 

 

9.1.4. A comprovação do cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal dar-se-á 

por intermédio de declaração firmada pela licitante, a qual deverá ser enviada pela mesma através do 

próprio Sistema Eletrônico do COMPRASNET no momento do envio da proposta, sendo obtidas pelo 

Pregoeiro diretamente do mesmo nesta fase de habilitação. 

 

9.2. As declarações abaixo deverão ser enviadas pelo licitante através do próprio Sistema Eletrônico do 

COMPRASNET no momento do envio da proposta, sendo obtidas pelo Pregoeiro diretamente do 

sistema na fase de habilitação: 

 

a) declaração de ciência e concordância com as regras do edital (art. 4º, VII, da Lei 10.520/02); 

 

b) declaração da condição de ME/EPP (art. 13, §2º, do Decreto 8.538/15); 

 

c) declarações de inexistência de fato superveniente (art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93); 

 

d) declaração de adequada empregabilidade de menor (art. 27, V, da Lei nº 8.666/93); 

 

e) declaração de elaboração independente de proposta (IN/MPOG nº 02, de 16/09/2009); 

 

f) declaração de não utilização de trabalho degradante ou forçado (inc. III e IV do art.1º e no inciso III 

do art.5º da Constituição Federal). 

 

g) declaração de acessibilidade (art. 93 da Lei nº 8.213/91) 

 

h) declaração de cota de aprendizagem (art. 429/CLT) 

 

9.6. Constituem, ainda, documentos de habilitação, a serem obtidas pelo Pregoeiro diretamente dos 

sítios eletrônicos dos órgãos responsáveis: 

 

a) comprovação de inexistência de registro no Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, mediante consulta on-line ao 

banco de dados desse órgão através do link 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form e obtenção de certidão 

negativa; 

 

b) comprovação de inexistência de registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS) mantido pela da Controladoria-Geral da União, mediante consulta on-line ao banco de dados 

desse órgão através do link 
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http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc, e, utilizando o 

número do CNPJ da licitante, obtenção da informação de que não foram encontrados registros; 

 

c) comprovação de inexistência de registro na Lista de Licitantes Inidôneos mantida pelo Tribunal de 

Contas da União, mediante consulta on-line ao banco de dados desse órgão através do link 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO  e obtenção de certidão negativa. 

 

10. DA APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

10.1. A apresentação de todo e qualquer documento de habilitação por parte das licitantes deverá 

ser realizada através do Sistema Comprasnet, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contadas a 

partir da solicitação do Pregoeiro, sob pena de inabilitação. 

 

10.1.1. O Pregoeiro efetuará a solicitação de toda e qualquer documentação mediante do uso da função 

CONVOCAR ANEXO, a qual, uma vez utilizada, informará na tela do Pregoeiro que foi aberto link de 

comunicação para envio de arquivos eletrônicos, apresentando o status “CONVOCADO” e 

encaminhará à licitante, via CHAT, mensagem de convocação para envio de anexo, registrando o 

horário da mesma, o qual constitui o marco inicial da contagem do prazo. 

 

10.1.2. Dentro do prazo concedido, o Pregoeiro poderá fazer uso da função CONVOCAR ANEXO 

quantos vezes forem necessárias, não caracterizando prorrogação. 

 

10.1.3. Somente em caso de impossibilidade de o envio ser feito pelo sistema, a apresentação dos 

documentos de habilitação também poderá ser realizada através do e-mail: licitacao@tre-ro.jus.br, desde 

que dentro do prazo inicialmente estipulado. 

 

10.1.4. O ônus da apresentação dos documentos de habilitação é da empresa licitante, cabendo-lhe a 

verificação de todas as condições necessárias, inclusive formato, tamanho e quantidade dos arquivos 

escolhidos, bem como a adequada operação do sistema e o acesso à internet. 

 

10.2. Alternativamente ou de forma complementar, a critério do Pregoeiro, SEM PREJUÍZO da 

solicitação prevista no item 10.1, se necessária, os documentos de habilitação poderão ser obtidos, 

também, através de: 

a) consulta ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), desde que os 

documentos alí constantes estejam válidos, vigentes e sem pendências; 

b) consulta aos sítios eletrônicos oficiais geradores dos documentos solicitados. 

 

10.2.1. Eventuais instabilidades ou dificuldades de acesso impedem o Pregoeiro à consulta alternativa 

ou complementar prevista no item 10.2., cabendo à empresa licitante a integral apresentação dos 

documentos no prazo estipulado. 

 

10.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos 

comprovantes exigidos no presente edital. 

 

10.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome do próprio licitante: 

 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

 

c) Documentos emitidos em nome da matriz somente serão válidas para suas filiais mediante expressa 

declaração do órgão emissor ou de disposição legal. 
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10.5. Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade dos documentos de 

habilitação apresentados com os requisitos estabelecidos neste edital, bem como promover diligências e 

solicitar documentação complementar, o Pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sessão, 

hipótese em que comunicará às licitantes, desde logo, a data e o horário em que o resultado do 

julgamento será divulgado no sistema eletrônico. 

 

10.6. Verificado o desatendimento de quaisquer dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital, 

o Pregoeiro inabilitará o licitante respectivo e examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento 

das exigências habilitatórias por parte do licitante posteriormente classificado, e, assim, sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda às exigências do edital. 

 

10.7. Verificado o atendimento às exigências habilitatórias fixadas no edital, a licitante será 

HABILITADA e declarada vencedora. 

 

11. DOS RECURSOS E DA ADJUDICAÇÃO 

 

11.1. Após declarar a vencedora do certame, o Pregoeiro deverá conceder o prazo de 30 (trinta) minutos 

para que qualquer licitante possa, imediata e motivadamente, manifestar intenção de recorrer, 

registrando sua manifestação no sistema.  
 

11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada no prazo de 30 (trinta) minutos implicará 

decadência do direito de recurso das licitantes. 
 

11.3. Não havendo apresentação de intenção de recurso, o Pregoeiro poderá adjudicar o objeto da 

licitação à licitante vencedora. 
 

11.4. Apresentada a intenção de recurso, sendo esta aceita pelo Pregoeiro, será concedido o prazo de 03 

(três) dias para apresentação das razões do recurso ao(s) licitante(s) interessado(s), ficando as demais 

licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais 

começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 

11.5. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede do 

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 
 

11.6. A falta de apresentação das razões de recurso caracterizará a desistência de recorrer, hipótese em 

que o Pregoeiro poderá adjudicar o objeto da licitação à licitante vencedora. 
 

11.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

11.8. Decididos os recursos, a autoridade competente poderá efetuar a adjudicação do objeto da licitação 

à licitante vencedora e homologar o certame. 

 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 

 

12.1. Homologado o resultado da licitação, a adjudicatária será formalmente convocada para assinar o 

instrumento contratual, adaptado à proposta vencedora, devendo: 

 

a) cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidos neste Edital e seus anexos; 

 

b) informar, tempestivamente, seu endereço bancário: número do banco, da agência e da conta corrente, 

bem como os dados de contato, endereço e documentais da empresa e do responsável pela assinatura do 
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instrumento contratual, encaminhando tais informações para o endereço e e-mail: contratos@tre-

ro.jus.br.  

 

c) comprovar, no ato da assinatura do contrato, a compatibilidade com todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação; 

 

d) assinar o instrumento de contrato pelo SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI, 

adotando-se os seguintes procedimentos: 

 

d1) após a homologação da licitação, a adjudicatária será convocada pela Seção de Contratos do 

TRE/RO, através de mensagem eletrônica (e-mail), para, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

realizar seu cadastro de Usuário Externo no SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI; 

 

d2) após a realização do cadastro de Usuário Externo no SISTEMA ELETRÔNICO DE 

INFORMAÇÃO – SEI, a adjudicatária será convocada, através de mensagem eletrônica (e-mail), para 

assinatura do Contrato, devendo realizar a assinatura eletrônica no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 

a contar. 

 

12.2. Se a adjudicatária não cumprir os prazos estabelecidos nas alínea “d1” e “d2” do item 13.1, sem 

justificativa formalmente aceita pelo Diretor-Geral do TRE/RO ou se a documentação prevista na alínea 

“c” não for apresentada, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o 

contrato, sem prejuízo das multas previstas neste edital e seus anexos, além da demais cominações 

legais. 

 

13. DO CONTRATO 

 

13.1. Além de observar e cumprir as demais obrigações estabelecidas neste Edital e seus anexos, com a 

assinatura com contrato, tanto a Administração quanto a futura Contratada obrigam-se a cumprir todos 

os termos e condições estabelecidas no instrumento contratual. 

 

13.2. O presente edital e seus anexos e a proposta vencedora para todos os efeitos legais, 

independentemente de transcrição, serão parte integrante do instrumento contratual. 

 

13.3. PAGAMENTO: A Administração contratante efetuará o pagamento, mediante ordem bancária 

através do Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, nos termos e condições definidos no Termo de 

Referência e Instrumento Contratual. 

 

13.4. As demais regras aplicáveis aos pagamentos são aquelas estabelecidas no ANEXO IV – 

MINUTA DA CARTA-CONTRATO deste Edital. 

 

13.5. À relação contratual, além das disposições previstas neste Edital, aplicam-se o Manual de Gestão 

de Contratos da Justiça Eleitoral e a Instrução Normativa TRE/RO n. 004/08 e supletivamente, as regras 

do Código Civil Brasileiro. 

 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1. Se a LICITANTE/AJUDICATÁRIA/CONTRATADA descumprir os termos e condições deste 

certame, ficará sujeita às sanções previstas neste edital e seus anexos, além das estabelecidas na 

legislação pertinente. 
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14.2. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/02 e do artigo 28 do Decreto 5.450/05, garantido o direito 

do contraditório e da ampla defesa, sujeita-se à penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 

Administração Pública Federal por prazo de até 05 (cinco) anos e, sendo o caso, descredenciada no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF por igual período, sem prejuízo das 

demais cominações legais e multa, a LICITANTE/AJUDICATÁRIA/CONTRATADA que: 
 

a) quando, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o instrumento 

contratual; 

b) deixar de entregar documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) não mantiver a proposta; 

e) comportar-se de modo inidôneo; 

f) fizer declaração falsa; 

g) cometer fraude fiscal; 

h) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

i) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 

14.3. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas em decorrência da assinatura do 

contrato, garantida a ampla e prévia defesa, sujeitará a contratada às sanções administrativas 

estabelecidas no Termo de Referência e no Instrumento Contratual. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da 

razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 

 

15.2. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito público 

subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido na legislação aplicável, podendo qualquer 

interessado acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 

 

15.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

15.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da sessão pública. 

 

15.5. Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas no edital. 

 

15.6. A autoridade competente e o Pregoeiro, caso entendam necessário, poderão efetuar diligências 

destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada 

a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente na proposta ou na habilitação, 

podendo, inclusive, solicitar a apresentação do original ou de cópia autenticada, a ser entregue, se for o 

caso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, na sede Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, sito à Av. 

Presidente Dutra, 1889. Baixa União, Porto Velho – Rondônia. CEP 76.805-901. 

 

15.7. No julgamento das propostas e da habilitação, 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. 
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15.8. A recusa de proposta, a inabilitação da licitante e qualquer outra decisão serão sempre 

fundamentadas e registradas no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

 

15.9. As hipóteses de desclassificação ou recusa de proposta e inabilitação dos licitantes poderão ensejar 

a abertura de processo administrativo para apuração da ocorrência de condutas tipificadas no art. 7º da 

Lei n. 10.520, com vistas à aplicação de penalidades, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, salvo nos 

casos em que forem acatadas pelo gestor as justificativas apresentadas.  

 

15.10. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de 

interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado. 

 

15.11. A anulação do procedimento induz à anulação das obrigações da adjudicatária ou contratada. 

 

15.11.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos 

que tiver suportado na implementação. 

 

15.12. Os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas são de responsabilidade 

exclusiva das licitantes.  

 

15.13. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

15.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subseqüente, nos mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente estabelecidos, desde que não 

haja comunicação do Pregoeiro, em contrário. 

 

15.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, observar-se-á: 

a) quando contados em dias, 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 normal no TRE/RO. 

b) quanto contados em horas, a contagem será feita minuto a minuto, desprezando-se as frações de 

minuto, para mais ou para menos. 

c) quanto contados em minutos, a contagem será feita segundo a segundo, desprezando-se as frações de 

segundo, para mais ou para menos. 

 

15.16. Considerando a existência de mais de um fuso horário no País, os horários registrados neste 

edital serão considerados, sempre, em relação ao horário oficial de Brasília, devendo as licitantes 

observar, também, quando aplicável, o horário oficial de verão. 

 

15.17. A decisão do Pregoeiro, quanto ao resultado do certame, será publicada no Diário Oficial da 

União. 

 

15.18. Os questionamentos a este Pregão, formulados exclusivamente por meio eletrônico nos termos 

do item 1.5 deste edital, serão respondidos e publicados, em ordem seqüencial, na forma de 

esclarecimentos, na página da internet do TRE/RO, no seguinte endereço http://www.tre-

ro.jus.br/transparencia/licitacoes/licitacoes/licitacoes-2019/pregoes-eletronicos-2019 no espaço 

reservado à divulgação das licitações e na página de compras na internet do Governo Federal, no 

Edital TRE-RO - 39 veiculos (0650520)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 49

mailto:licitacao@tre-ro.jus.br
http://www.tre-ro.jus.br/transparencia/licitacoes/licitacoes/licitacoes-2019/pregoes-eletronicos-2019
http://www.tre-ro.jus.br/transparencia/licitacoes/licitacoes/licitacoes-2019/pregoes-eletronicos-2019


 

 

 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Presidente Dutra, 1889, Baixa União, Porto Velho/RO 

CEP: 76.805-901          Telefone: (69) 3211-2168/2165/2082          e-mail: licitacao@tre-ro.jus.br 

18 

seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, ficando as empresas interessadas em 

participar do certame obrigadas a acessá-las.   
 

15.19. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

15.20. Caso não compareçam interessados ao certame, o objeto deste pregão poderá, se assim decidir a 

Administração, ser contratado com dispensa de licitação, com fundamento no Art. 24, V, da Lei 

8.666/93.  

 

15.21. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes do Decreto Federal n. 5.450/05 e das 

Leis 10.520/02 e 8.666/93.  

 

15.22. São partes integrantes deste Edital: 

 

ANEXO I – Especificações Técnicas; 

ANEXO II – Formulário de Proposta; 

ANEXO III – Tabela de Frota do TER-RO; 

ANEXO IV – Minuta do Contrato; 

ANEXO V – Termo de Referência 

 

Porto Velho, 9 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

ANDERCLEDSON REIS 

Pregoeiro 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

1. INTRODUÇÃO 

Este documento estabelece os critérios para a contratação de seguro para a frota do Tribunal Regional Eleitoral 

de Rondônia. 

Os veículos objeto da cobertura estão identificados no ANEXO III - TABELA DE FROTA VEICULAR DO 

TRE-RO. 

2. CONDIÇÕES 

2.1. OBJETO: 

Contratação de serviço de seguro para a frota de veículos oficiais do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, 

com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos 

causados pela natureza, para-brisas, retrovisores, faróis, lanternas e assistência 24 horas. 

2.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

A vigência atual do seguro da frota de veículos oficiais deste Tribunal, mantida com a SEGURADORA SURA, 

expira às 24h do dia 06 de janeiro de 2019. 

A apólice de seguros para os veículos listados no ANEXO III - TABELA DE FROTA VEICULAR DO 

TRE-RO deverá ter vigência a partir de zero hora do dia 07/01/2020 até às 24h do dia 06/01/2021. 

2.3. ENDOSSO: 

Durante a vigência novos veículos poderão ser inseridos na mesma contratação e apólice, obedecendo às 

normas de inclusão por endosso e os itens 2.4.14 e 2.4.15 destas Especificações Técnicas. 

2.4. CONDIÇÕES GERAIS: 

2.4.1. VALOR DE MERCADO REFERENCIADO 

Em caso de indenização integral, o valor pago deverá tomar por base o percentual de 100% (cem por cento) do 

valor da Tabela FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, divulgada pelo site www.fipe.org.br, na 

data do sinistro. Em caso de extinção ou interrupção da Tabela FIPE, a tabela substituta será a Tabela 

MOLICAR, divulgada pelo site www.molicar.com.br, com o mesmo percentual e data. Fica vedada a utilização 

de qualquer outra tabela. 

Em se tratando de sinistro envolvendo veículos zero quilômetro, o valor será determinado com base no valor do 

veículo novo por um prazo não inferior a 90 dias a contar data de seu recebimento pelo TRE-RO, independente 

da quilometragem rodada no período. Entende-se por valor de veículo novo, o valor do veículo zero quilômetro 

constante da tabela de referência quando da liquidação do sinistro. 

2.4.2. DA APÓLICE 

A emissão deverá resultar em uma única apólice, que ocorrerá por meio eletrônico, não gerando custo para o 

contratante. Deverá constar na apólice referida: 

a) Identificação e descrição de cada veículo com suas devidas especificações. 

b) Indicação da tabela de referência e da tabela substituta e seus respectivos veículos de publicação. 
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c) Indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado. No caso, 100%. 

d) Prêmios discriminados por cobertura. 

e) Ficam estipulados os limites de indenização por cobertura, conforme valores constantes das tabelas 

do ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA: 

e1) Responsabilidade Civil Facultativa (RCF): 

I - Valor para indenização de danos materiais: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

II - Valor para indenização de danos pessoais: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

e2) Acidente por Passageiro (APP): 

I - Valor para indenização morte por pessoa: 15.000,00 (quinze mil reais); 

II - Valor para indenização invalidez por pessoa: 15.000,00 (quinze mil reais). 

f) BÔNUS: Quando houver, observando o disposto no item 2.4.5 destas Especificações Técnicas. 

g) FRANQUIA APLICÁVEL: Observando o disposto no item 2.4.7 destas Especificações Técnicas. 

h) A apólice deverá ser disponibilizada para a contratada, através de meios eletrônicos e com assinatura 

eletrônica válida, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do pagamento do seguro. 

i) Após a disponibilização da referida apólice, o contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias para verificação da 

sua conformidade e posterior confirmação de validade. 

j) Para a inclusão por endosso ou para correção de dados, como placa de veículos, classe de bônus, entre outros, 

a contratada disporá de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido expresso pelo Gestor do contrato. 

k) A inclusão e/ou correções de que trata o item anterior poderá também, a qualquer tempo, ser realizada pela 

Seção de Transportes do TRE-RO. 

l) O fato de a seguradora deixar de disponibilizar a apólice no prazo estipulado não invalida a aplicação, dentro 

do prazo e termos previstos nesta contratação, da cobertura deste serviço em ocorrências de sinistros e/ou 

problemas correlatos bem como a aplicação das penalidades previstas em lei pelo referido atraso. 

2.4.3. DA AVARIA 

Caso haja alguma avaria preexistente e qualificada na vistoria de contratação do seguro, não será impeditivo 

para contratação sendo, porém, excluídas da cobertura do seguro em caso de sinistro de perda parcial. 

Após procedimento de recuperação, pelo TRE-RO durante a vigência do seguro, este deverá submeter o veículo 

a uma nova vistoria para exclusão da 'Cláusula de Avaria'. 

Avarias preexistentes não serão consideradas em caso de Indenização Integral. 

Caso a seguradora deixe de realizar a vistoria previa, conforme item 2.4.10 destas Especificações Técnicas será 

desconsiderada quaisquer cláusula de avaria posterior, assumindo assim a responsabilidade, a partir da 

contratação, de acordo com objeto deste seguro. 

2.4.4. DO AVISO DE SINISTRO 

O CONTRATADO deverá colocar à disposição do CONTRATANTE, 24 horas por dia durante 7 (sete) dias da 

semana, central de comunicação para aviso de sinistro. 
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A central poderá funcionar por e-mail, telefone, fax ou serviço online, com acessibilidade em todo o território 

nacional. 

Após registro de sinistro, por um dos meios acima elencados, o CONTRATADO terá, no máximo, 05 (cinco) 

dias, a contar da data do registro, para realizar a vistoria no veículo e proceder à liberação do serviço a ser 

executado. 

Havendo a necessidade de reboque, o CONTRATADO deverá atender em um prazo máximo de 03 (três) horas 

após o aviso de sinistro. 

2.4.5. DO BÔNUS 

O licitante vencedor, independentemente de ser ou não o atual contratado, deverá observar os bônus existentes 

nas atuais apólices, conforme valores descritos no ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA, elevando, 

em mais 1 (um), a bonificação para o período da vigência das apólices. 

A empresa poderá diminuir a bonificação em menos 1 (um), de acordo com informações de ocorrência de 

sinistros, constantes no ANEXO III - TABELA DE FROTA VEICULAR DO TRE-RO. 

2.4.6. DO ENDOSSO 

Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão de veículos, na apólice poderão ser solicitadas 

pelo TRE-RO e processadas pela seguradora, mediante endosso, aplicando-se as regras constantes dos 2.4.14 e 

2.4.15 destas Especificações Técnicas. 

Poderá ser solicitado, mediante emissão de endosso, correção de nome do segurado, endereço, local de 

permanência e unidade da federação para utilização do veículo, chassi e placas dos veículos emitidos 

erroneamente, entre outras necessidades referentes ao objeto desta contratação, que apresentarem durante o 

período da vigência da apólice. 

A emissão de Endosso não deverá ser superior ao prazo de 15 (quinze) dias a contar de pedido expresso da 

Coordenadoria de Serviços Gerais do TRE-RO. 

2.4.7. DA FRANQUIA 

A franquia considerada é a obrigatória, devendo ser observados os itens a seguir: 

I - A franquia não deverá ser objeto de classificação das propostas, que serão avaliadas exclusivamente em 

função dos preços propostos (prêmio). 

II - Os valores das franquias deverão constar obrigatoriamente nas propostas e nas apólices, podendo variar de 

acordo com as informações de cada um dos veículos e seus devidos bônus. 

III - Os valores de franquias específicas para ocorrência de sinistros com substituições unicamente de itens 

como para-brisas frontais, retrovisores, faróis e lanternas não deverão exceder o limite máximo de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais), não sendo cumulativas com a franquia geral informada no detalhamento das 

propostas. A franquia de que trata este item será aplicada de acordo com a quantidade de peças sinistradas. Por 

exemplo, se houver a quebra simultânea de um farol e uma lanterna, será cobrada uma franquia para o farol e 

outra para a lanterna. 

IV - Em havendo sinistro com a necessidade específica de substituição de vidros laterais e traseiros, troca de 

lente de retrovisores e reparo em trincas de para-brisas, a contratada não cobrará franquia para esses serviços. 

V - Em caso de Sinistro de Perda Parcial, o valor referente à franquia deverá ser pago pelo TRE-RO, 

prioritariamente, à concessionária/oficina que promover o conserto do veículo; caso a concessionária/oficina 

não esteja com sua documentação relativa ao Fisco, à Seguridade Social e ao FGTS regular, o pagamento da 

franquia deverá ser efetuado à seguradora emitente da apólice, que se responsabilizará pelo repasse. 
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VI - Não haverá cobrança de franquia em caso de Indenização Integral ou danos causados por incêndio, queda 

de raio e/ou explosão. 

2.4.8. SALVADOS 

Uma vez paga a indenização integral, os salvados passam a ser de inteira responsabilidade da seguradora 

contratada. 

É de inteira responsabilidade da seguradora contratada, providenciar a transferência dos referidos salvados e o 

devido encerramento de registro em nome da contratada junto aos órgãos pertinentes. 

2.4.9. DOS SINISTROS 

Informamos a Inexistência de sinistros nos últimos 5 anos. 

DOS RISCOS COBERTOS - “SEGURO TOTAL”: O seguro deverá cobrir os riscos derivados da circulação do 

veículo segurado, as despesas indispensáveis ao salvamento e transporte do veículo até a oficina autorizada 

pelo contratante, e as indenizações ou prestações de serviços correspondentes a cada uma das coberturas de 

seguro, em todo o território nacional, conforme segue: 

I - Roubo ou furto, bem como os danos causados por tentativa de roubos ou furto, incluindo os vidros. 

II - Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento. 

III - Raios e suas consequências. 

IV - Incêndios e explosões, ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma isolada e eventual por 

terceiros. 

V - Quedas em precipícios ou de pontes e quedas de agentes externos sobre o veículo. 

VI - Acidentes durante o transporte do veículo por meio apropriado. 

VII - Submersão total ou parcial em água doce proveniente de enchente ou inundações, inclusive quando 

guardado em subsolo. Nesse caso, a seguradora deverá providenciar a devida higienização quando o sinistro 

não atingir o valor da franquia. Sua utilização não implica em perda de bônus para o segurado. 

VIII - Granizo. 

IX - Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto, estiver em poder de 

terceiros, excluídas, neste caso, indenizações por danos materiais ou pessoais causados a terceiros. 

X - Quebra de para brisas, total ou parcial, faróis e/ou lanternas, retrovisores, obedecendo ao disposto no item 

2.4.7. 

XI - Responsabilidade Civil Facultativa (RCF – Danos Pessoais). 

XII - Acessórios não referentes a som e imagem, inclusive os originais de fábrica. 

XIII - Cobertura adicional de assistência 24 horas, com os seguintes serviços mínimos: 

a) Chaveiro; 

b) Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente, pane mecânica ou elétrica, até a oficina 

autorizada pelo contratante; 
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c) Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado; transporte das pessoas seguradas por 

roubo ou furto do veículo. 

2.4.10. DA VISTORIA PRÉVIA 

As empresas interessadas em vistoriar os veículos a serem segurados poderão comparecer ao TRE-RO. 

As empresas interessadas em realizar vistoria dos veículos constantes do ANEXO III - TABELA DE FROTA 

VEICULAR DO TRE-RO deverão agendá-la previamente por intermédio do telefone (069) 3211-2011 ou 

3211-2011/2167, na Seção de Transportes, Anexo III do TRE-RO, sito à Av. Presidente Dutra, 1889, Baixa 

União, Porto Velho/RO. 

Os agendamentos devem ser realizados até o dia útil anterior à realização do certame licitatório. Após esse 

prazo, dar-se-á, por todos os concorrentes, o aceite das condições em que se encontram os referidos veículos”, 

podendo haver vistoria posterior, mas sem qualquer reflexo nas propostas apresentadas. 

O fato de a seguradora deixar de realizar a vistoria ora prevista não motiva descumprir as obrigações pertinente 

e esse objeto, inclusive quanto à cobertura de equipamentos e de acessórios. 

2.4.11. REGULAÇÃO DE SINISTRO 

Ocorrendo sinistro, a seguradora deverá realizar o exame das causas e as circunstâncias no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis para caracterizar o risco, suas consequências e concluir sobre a cobertura. 

Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso não haja pronunciamento por parte da seguradora, o TRE-RO 

poderá autorizar a realização de correção do dano, devendo a seguradora arcar com o ônus da execução 

integralmente. 

Não será fixado prazo para comunicação de sinistro podendo ser realizado a critério do TRE-RO. 

O Plano Básico de Automóvel SUSEP - Seguro de Automóveis - Condições Contratuais, estabelece no item 

11.1 – No caso de perdas parciais, a Cobertura do Veículo será reintegrada automaticamente, sem cobrança de 

prêmio adicional. A(s) cobertura(s) (coberturas reintegráveis automaticamente) também ser(ão) 

reintegrada(s) sem a cobrança de prêmio adicional, desde que a indenização ou soma das indenizações não 

atinja ou ultrapasse o respectivo valor da cobertura. Nesses termos, o correndo sinistro que resulte em 

pagamento de indenização parcial, a reintegração será automática sem cobrança de prêmio adicional. 

Em caso de sinistros em que o veículo aceite recuperação, a escolha da oficina para execução do serviço ficará 

totalmente a cargo do TRE-RO. Não cabendo, pela contratada, quaisquer impedimentos para liberação da 

execução do serviço. 

O prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistro não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da 

comunicação conforme do sinistro. 

2.4.12. DA INDENIZAÇÃO 

Todas as despesas de salvamento durante e após a ocorrência de um sinistro ocorrerão, obrigatoriamente, por 

conta da seguradora. 

Os danos materialmente comprovados, causados pela seguradora ou por terceiros, na tentativa de evitar o 

sinistro ou minorar o dano ou salvar a coisa serão de total responsabilidade da seguradora. 

Na ausência de cobertura específica, deverá ser utilizado até a totalidade do limite máximo da garantia 

contratada para cobrir despesas de salvamento e os danos materiais comprovadamente causados pelo TRE-RO 

e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. 

2.4.12.1. DA INDENIZAÇÃO INTEGRAL 
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Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro atingirem ou 

ultrapassarem a quantia de 75% (setenta e cinco por cento) do valor referenciado. 

Em caso de indenização integral a seguradora não poderá deduzir, do valor referenciado, valores concernentes a 

avarias previamente constatadas. 

No caso de perda total, a seguradora deve pagar a indenização referente ao valor do automóvel na data do 

acidente, sendo vedado o pagamento do valor com base na data da liquidação do sinistro (STJ, REsp 1546163). 

Na liquidação de sinistros por indenização integral, o documento de transferência de propriedade do veículo 

deverá ser previamente preenchido com os dados de sua proprietária e da sociedade seguradora. 

2.4.13. DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO 

Os veículos são conduzidos por servidores ou motoristas contratados, de acordo com suas devidas categorias. 

Enquanto no TRE-RO - Sede ou nos Fóruns Eleitorais, os veículos permanecem recolhidos em estacionamento 

fechado e privativo. 

Todos os veículos possuem cartazes avisos para comunicação telefônica de terceiros com as seguintes 

informações: 

 “Uso Exclusivo em Serviço” 

 “Como estou dirigindo?” 

 “Telefone contato: 148” 

A previsão de quantidade da quilometragem a ser percorrida pelos veículos da frota do TRE-RO, objeto desta 

contratação, durante o período da vigência do seguro, é de 20.000 km/ano por veículo. 

Diante das informações fornecidas nos itens acima e, devido às características peculiares do serviço, o 

questionário de avaliação de risco não será aplicado, não motivando o descumprimento das obrigações 

pertinentes a esse objeto. 

2.4.14. DA INCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO 

Havendo necessidade de inclusão ou substituição de veículos, durante o período da vigência da apólice, a 

empresa deverá fornecer, previamente, orçamento que contemple o valor do prêmio total referente a cada 

veículo a ser incluso, considerando para isso, a proporcionalidade dos valores ofertados no certame que 

originou a contratação vigente. 

Em caso de veículos substituídos cujo valor do prêmio seja menor que o prêmio anteriormente contratado, a 

seguradora deverá realizar a devolução da diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao período a 

decorrer. 

A devolução deverá ser realizada mediante impressão e pagamento de GRU, devendo a empresa enviar recibo, 

devidamente quitado, a Seção de Transportes do TRE-RO. 

Caberá a Seção de Transportes do TRE-RO, em qualquer dos itens, comparar o orçamento apresentado 

previamente com, pelo menos, 02 (dois) outros orçamentos, a fim de confirmar a inclusão. 

O mesmo procedimento será adotado para efeito de substituição de veículos, ficando a empresa contratada 

obrigada a aceitar a menor proposta apresentada, caso o seu orçamento não seja o de menor valor. 

2.4.15. DA EXCLUSÃO 
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Durante o período de vigência da apólice, havendo a necessidade de exclusão de veículos, a empresa deverá 

calcular pela aritmética simples, o valor total a ser devolvido à Administração Pública, mediante a fórmula: 

X ÷ 12 = Y 

Y x Z = VT 

onde: 

X = Valor anual do prêmio por veículo; 

12 = Número de meses; 

Y = Valor mensal do prêmio por veículo; 

Z = Número de meses restantes para o término da apólice; 

VT = Valor total a ser devolvido à Administração Pública. 

O valor de Z, número de meses restantes para o término da apólice, será obtido considerando a data a partir da 

comunicação realizada pela Seção de Transportes à operadora do referido seguro. 

Esta comunicação poderá ser realizada através de correspondência eletrônica com confirmação de entrega e 

recebimento ou via carta com aviso de recebimento. 

Considera-se mês, para efeito deste cálculo, período superior a 15 dias. 

A devolução, encontrada no resultado de VT, deverá ser realizada mediante impressão e pagamento de GRU, 

devendo a empresa enviar recibo, devidamente quitado, a Seção de Transportes do TRE-RO. 

2.5. RELAÇÃO DA FROTA 

Constante no ANEXO III - TABELA DE FROTA VEICULAR DO TRE-RO. 

2.6. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

a) O TRE-RO realizará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, contado do recebimento do documento de 

pagamento. 

b) O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da SEGURADORA. 

c) Nenhum pagamento será efetuado à SEGURADORA, caso exista pendência quanto à Justiça do Trabalho e 

às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

d) O descumprimento, pela SEGURADORA, do estabelecido na alínea “c” deste subitem, não lhe gera direito a 

alteração de preços ou compensação financeira. 

e) O TRE-RO, observados, se cabíveis, os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, 

cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à SEGURADORA, os valores correspondentes a multas, 

ressarcimentos ou indenizações devidas pela mesma SEGURADORA, nos termos desta contratação. 

2.7. DA RESCISÃO 

A rescisão desta contratação se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n. 8.666/93. 

No caso de rescisão provocada por inadimplemento da SEGURADORA, o TRE-RO poderá reter, 

cautelarmente, os créditos decorrentes da apólice até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou 

estimados. 
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No procedimento que visa à rescisão da apólice, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, 

depois de encerrada a instrução inicial, a SEGURADORA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar 

e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o TRE-RO adotar, motivadamente, providências 

acauteladoras. 

2.8. DA ALTERAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Esta contratação pode ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei n. 8.666/93, desde que haja interesse do 

TRE-RO, com a apresentação das devidas justificativas. 

2.9. DO REPRESENTANTE 

Considerando a natureza dos serviços descritos neste termo de referência, as peculiaridades de sua execução e 

para cumprimento do art. 68 da lei nº 8.666/93, a contratada deverá manter representante comercial ou corretor 

de seguros devidamente credenciado no Estado de Rondônia, preferencialmente na cidade de Porto Velho, 

localidade na qual se dará a gestão do contrato pela Administração ou, na falta deste, disponibilizar central de 

atendimento telefônico 24 horas/dia, com custo de ligação sem ônus para este Tribunal. 
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

IMPORTANTE: As informações para avaliação de risco pela proponente estão descritas no item 2.4.13 do ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

TABELA 01 – SEDE do TRE: 

UNIDAD

E 

ESPECIFICAÇÃO 

(RESUMIDA) 

VEÍCULO / 

MARCA 

QUAN

T 

BONU

S 

ATUA

L 

BÔNUS 

PROPOST

O 

S 

PR 

 

 

 

SINISTR

O NOS 

ÚLTIMO

S 5 ANOS 

CASC

O 

Nº 

PASSAG

EIROS 

RCF APP 

FRANQUIA 

NORMAL 

PREÇO 

DANOS 

MATERIAI

S 

DANOS 

PESSOA

IS 

MORTE 
INVALI

DEZ 

PRÊMIO 

UNITÁRIO 

(R$) 

TRE-RO 

SEDE 

Volkswagen, modelo 

Amarok, 16V/S, 

CD2.0 16V TDI 4x4 

DIE, MP3, VE, TE, 

DH, Alarme, Air Bag, 

banco de couro, 

diesel, 04 portas, 

Ano: 

2012/2012.FIPE 

005329-5. 

01 3   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Iveco, Tector 240E28 

6x2, Turbo Diesel, 

cabine alta e 

01 3   Não 
100% 

da 

Tabela 

02 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     
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estendida tipo leito, 

com climatizador, 

AC, VE, TE, ABS e 

EBD, suspensor 

eletropneumático 

equipado com baú de 

alumínio medindo 

8,80x2,60x2,80, 

Ano:2014/2014. FIP

E 506087-7. 

FIPE 

Iveco Daily Chassi 

35S14 2P,(Diesel), 

equipado com baú de 

alumínio, tração 

4X2                     

Ano:  2013/14.FIPE 

506077-0. 

01 3   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

03 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Fiat, modelo: 

Freemont, 2.4 16V, 

5p, Aut.  AC, VE, TE, 

DH, Alarme, Air Bag, 

Ano: 2012/12.FIPE 

001365-0. 

01 3   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

TOYOTA/HILUX 

(DIESEL) - 

NAC.CAB.DUP. 3.0 

SR D4-D TDI 4X4, 

4p/5p, capota fibra 

alta, Ano: 

01 1   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     
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2015/15. FIPE 00211

6-4. 

Frontier (Diesel) 

NAC. CAB. DUP 2.8 

SE TB- IC, capota de 

fibra alta, Ano: 

2005/06.FIPE 

023047-2. 

01 2   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Fiat Ducato Diesel 

Minubus 2.3 ME 4p/ 

5p, Ano: 

2009/2010. FIPE 

001285-8. 

01 6   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

16 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Volkswagen, modelo 

Gol 1.6 MI, 8V 

T.flex, 4P, AC, DH, 

VE, TE, Alarme, 

Ano: 2010/11. FIPE 

005276-0. 

01 5   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Volkswagen, modelo 

Gol 1.6 MI, 8V 

T.flex, 4P, AC, DH, 

VE, TE, Alarme, 

Ano: 2010/11. FIPE 

005276-0. 

01 5   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Volkswagen, modelo 

Gol 1.6, MI, 8V 
01 4   Não 100% 

da 
05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     
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T.flex, 4P, AC, DH, 

VE, TE, Alarme, 

Ano: 2011/12. FIPE 

005276-0. 

Tabela 

FIPE 

Volkswagen, modelo 

Gol 1.6, MI, 8V 

T.flex, 4P, AC, DH, 

VE, TE, Alarme, 

Ano: 2011/12. FIPE 

005276-0. 

01 4   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

  

Volkswagen, modelo 

Gol 1.6 MI, 8V 

T.flex, 4P, AC, DH, 

VE, TE, Alarme, 

Ano: 2012/13. FIPE 

005276-0. 

01 9   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Volkswagen, modelo 

Gol 1.6, MI, 8V 

T.flex, 4P, AC, DH, 

VE, TE, Alarme, 

Ano: 2011/12. FIPE 

005276-0. 

01 4   
Não 

  

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Volkswagen, modelo 

Gol 1.6, MI, 8V 

T.flex, 4P, AC, DH, 

VE, TE, Alarme, 

Ano: 2010/11. FIPE 

01 5   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     
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005276-0. 

Volkswagen, modelo 

Gol 1.6 MI, 8V 

T.flex, 4P, AC, DH, 

VE, TE, Alarme, 

Ano: 2011/12.FIPE 

005276-0. 

01 4   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

  

TOYOTAHILUX, 

CAB.DUPLA 

DIESEL CD 4X4, 

2.8. Ano 

2016/17. FIPE 

002015-0. 

01 2   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

  

TOYOTAHILUX, 

CAB.DUPLA 

DIESEL, CD 4X4, 

2.8. Ano 

2016/17.FIPE 

002015-0. 

01 2   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

  

TOYOTA HILUX, 

ABERTA, CD,4X4 

MT, 2.8 TDI, Ano: 

2016/17.FIPE 

002144-0 

01 9   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

02 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

  
Volkswagen, modelo 

Amarok, 16V/S, 

CD2.0 16V TDI 4x2 

01 
  

  
  Não 

100% 

da 

Tabela 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     
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DIE, MP3, VE, TE, 

DH, Alarme, Air Bag, 

banco de couro, 

diesel, 04 portas, 

capota de fibra alta, 

Ano: 2012/13. FIPE0 

005329-5. 

3 FIPE 

  

VW AMAROK CAB 

DUP 2.0, 16V TDI 

4P/5P, capota de fibra 

alta, Ano: 

2012/13. FIPE 

005329-5. 

01 3   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

  

  

TABELA 02 –  FÓRUNS ELEITORAIS: 

 

UNIDADE 

ESPECIFICAÇÃO 

(RESUMIDA) 

VEÍCULO / 

MARCA 

QUANTIDA

DE 

BONU

S 

ATUA

L 

BÔNUS 

PROPOST

O 

 

SINISTR

O 5 

ANOS 

CASC

O 

Nº 

PAS

SAG

EIR

OS 

RCF APP 

FRANQUIA 

NORMAL 

PREÇO 

DANOS 

MATERIAI

S 

DANOS 

PESSOA

IS 

MORTE 
INVALI

DEZ 

PRÊMIO 

UNITÁRIO 

(R$) 

Guajará 

Mirim 

Mitsubishi, L200 

Triton 3.2 TRITON, 

NAC. CAB. DUP, 

capota de fibra alta, 

Ano: 2014/15. FIPE 

01 2   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     
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022103-1. 

Ariquemes 

TOYOTA/HILUX 

(DIESEL) - 

NACCAB.DUP. 3.0 

SR D4-D TDI 4X4, 

Aut. 4p/5p, capota 

fibra alta, Ano: 

2015/15. FIPE 00211

6-4. 

01 2   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Jaru 

TOYOTA/HILUX 

(DIESEL) - 

NACCAB.DUP. 3.0 

SR D4-D TDI 4X4, 

4p/5p, capota fibra 

alta, Ano: 

2015/15. FIPE 00211

6-4. 

01 1   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Ouro 

Preto do 

Oeste 

MITSUBISHI L-200 

(Diesel) NAC. DUP 

3.2 TRINTON HPE 

4P/5P, capota fibra 

alta, Ano: 

2015/15. FIPE 

022103-1. 

01 2   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Ji-Paraná 

Mitsubishi, modelo 

L200 Triton GL 3.2 

Turbo, cabine dupla, 

AC, VE, TE, DH, 

01 
  

  
  Não 

100% 

da 

Tabela 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     
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alarme, capota fibra 

alta, Ano: 

2015/15. FIPE 

022103-1. 

2 FIPE 

Rolim de 

Moura 

Mitsubishi, modelo 

L200 Triton GL 3.2 

Turbo, cabine dupla, 

AC, VE, TE, DH, 

alarme, capota de 

fibra alta, Ano: 

2014/15. FIPE 

022103-1. 

01 2   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Espigão do 

Oeste 

MITSUBISHI L-200 

(DIESEL) NAC 

CAB.DUP 3.2 

TRITON HPE 4P/5P, 

capota de fibra alta, 

Ano: 2015/15. FIPE 

022103-1. 

01 2   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Colorado 

do Oeste 

MITSUBISHI L-200 

(DIESEL) NAC 

CAB.DUP 3.2 

TRITON HPE 4P/5P, 

capota de fibra alta, 

Ano: 2015/15.FIPE 

022103-1. 

01 2   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Nova 

Brasilândi

  MITSUBISHI L-

200 (DIESEL) NAC 
01 2   Não 100% 

da 
05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     
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a CAB.DUP 3.2 

TRITON HPE 4P/5P, 

capota de fibra alta, 

Ano: 2014/15. FIPE 

022103-1. 

Tabela 

FIPE 

Cacoal 

TOYOTA/HILUX 

(DIESEL) - 

NACCAB.DUP. 3.0 

SR D4-D TDI, 

4X4/4p / 5p, capota 

de fibra alta, Ano: 

2015/15. FIPE   0021

16-4. 

01 1   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Pimenta 

Bueno 

Volkswagen, modelo 

Amarok, 16V/S, 

CD2.0 16V TDI 4x2 

DIE, MP3, VE, TE, 

DH, Alarme, Air Bag, 

banco de couro, 

diesel, 04 portas, 

capota de fibra alta, 

Ano: 2012/13. FIPE 

005329-5. 

01 3   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Vilhena 

TOYOTA/HILUX 

(DIESEL) - 

NACCAB.DUP. 3.0 

SR D4-D TDI 

4X4/4p / 5p, capota 

de fibra alta, Ano: 

01 1   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     
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2015/15. FIPE  

002116-4. 

Buritis 

MITSUBISHI L-200 

(Diesel) NAC. 

CAB.DUP 3.2 

TRITON HPE 4P/5P, 

capota de fibra alta, 

Ano: 2014/14. FIPE 

022103-1. 

01 2   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Cerejeiras 

Mitsubishi, modelo 

L200 Outdoor GL 2.5 

GL, TB ,4X4, capota 

de fibra alta,  Ano: 

2010/11. FIPE 

022028-0. 

01 5   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

São 

Miguel do 

Guaporé 

VW AMAROK CAB 

DUP 2.0, 16V TDI 

4P/5P, capota de fibra 

alta, Ano: 

2012/13. FIPE 

005329-5. 

01 3   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Alta 

Floresta 

do Oeste 

Ford Ranger (Diesel) 

NAC. DUP 3.0 XLS 

PSE TB, capota de 

fibra alta, Ano: 

2011/12. FIPE 

003291-3. 

01 4   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     
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Alvorada 

do Oeste 

Mitsubishi, modelo 

L200, (Diesel) NAC. 

CAB. DUP, 3.2 

capota de fibra alta, 

 Ano: 2014/15 

TRITON. FIPE 

022103-1. 

01 2   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Machadin

ho do 

Oeste 

Mitsubishi, modelo 

L200 Triton GL 3.2 

Turbo, cabine dupla, 

AC, VE, capota de 

fibra alta, Ano: 

2014/14. FIPE 

022103-1. 

01 2   Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Costa 

Marques 

Ford Ranger, Diesel 

NAC. 3.0 XLD PSE. 

TB 2P/3P, capota 

fibra alta, Ano: 

2011/12. FIPE 

003292-1. 

01 

  

  

4 

  Não 

100% 

da 

Tabela 

FIPE 

05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00     

Quantidade total de Veículos 

Tabelas 1 e 2 
39 VALOR TOTAL DA PROPOSTA TABELA 1 + TABELA 2   
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ANEXO III - TABELA DE FROTA DO TRE-RO 

Nº UNIDADE QV VEÍCULO ANO COMB. PLACA CHASSI BÔNUS ATUAL 
SINISTRO NOS 

ÚLTIMOS 5 ANOS 

01 

  

TRE-RO 

SEDE 

1.   AMAROK 2012/12 Diesel NBR 1221 WV1DB42H27CA699889 3 NÃO 

2.   
IVECO TECTOR 

240E28 
2014/14 Diesel OHS 3467 93ZE2MMH0E8926644 3 NÃO 

3.   
IVECO DAILY 

55C17CS 
2013/14 Diesel NCI 5272 93ZC53C01E8454401 3 NÃO 

4.   FREEMONT 2012/12 Gasolina NBQ 6541 3C4BFAAB7CT325538 3 NÃO 

5.   HILUX CD 2015/15 Diesel OHW 6206 8AJFY22G6F8026751 1 NÃO 

6.   
NISSAN 

FRONTIER 
2005/06 Diesel NCP 9435 94DCEUD226J696601 2 NÃO 

7.   VAN DUCATO 2009/10 Diesel NCF 4039 93W245L34A2049291 6 NÃO 

8.   VW GOL   1.6 2010/11 Gas/Álcool NEA 9098 9BWAB05U2BT195567 5 NÃO 

9.   VW GOL   1.6 2010/11 Gas/Álcool NDA 0428 9BWAB05U4BP130311 5 NÃO 

10.   VW GOL   1.6 2011/12 Gas/Álcool NCP 0819 9BWAB05U5CT115048 4 NÃO 

11.   VW GOL   1.6 2011/12 Gas/Álcool NCP 0769 9BWAB05U3CT114903 4 NÃO 

12.   VW GOL   1.6 2012/13 Gas/Álcool NBU 0161 9BWAB05U2DP168753 9 NÃO 

13.   VW GOL   1.6 2011/12 Gas/Álcool NCO 9939 9BWAB05U0CT114020 4 NÃO 
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14.   VW GOL   1.6 2010/11 Gas/Álcool NEB 4518 9BWAB05U2BP131683 5 NÃO 

15.   VW GOL 1.6 2011/12 Gas/álcool NCR 4459 9BWAB05U0CT114650 4 NÃO 

16.   HILUX CD 2016/2017 Diesel OXL 9395 8AJDA8CD1H1871232 2 NÃO 

17.   HILUX CD 2016/2017 Diesel OXL 9385 8AJDA8CDXH1871231 2 NÃO 

18.   HILUX CD 2016/2017 Diesel OXL 9405 8AJFA8CB9H2001276 9 NÃO 

19.   AMAROK CD 2012/13 Diesel NBS 8602 WV1DD42H9DA016946 3 NÃO 

20.   AMAROK CD 2012/13 Diesel NBS 3752 WV1DD42H7DA016959 3 NÃO 

02 
Guajará 

Mirim 
21.   L200 TRITON 2014 Diesel OHR 0957 93XLNKB8TFCE98158 2 NÃO 

03 Ariquemes 22.   HILUX CD 2015/15 Diesel OHW 6286 8AJFY22G3F8027047 1 NÃO 

04 Jaru 23.   HILUX CD 2015/15 Diesel OHW 6246 8AJFY22G7F8027195 1 NÃO 

05 
Ouro Preto 

do Oeste 
24.   L200 TRITON 2015/15 Diesel NCM 9541 93XLNKB8TFCF07846 2 NÃO 

06 Ji-Paraná 25.   L200 TRITON 2015/15 Diesel NCM 9561 93XLNKB8TFCF07668 2 NÃO 

07 
Rolim de 

Moura 
26.   L200 TRITON 2014/15 Diesel OHR 0947 93XLNKB8TFCE98152 2 NÃO 

08 
Espigão do 

Oeste 
27.   L200 TRITON 2015/15 Diesel NCN 0471 93XLNKB8TFCF07865 2 NÃO 

09 Colorado do 28.   L200 TRITON 2015/15 Diesel NCM 9531 93XLNKB8TFCF07672 2 NÃO 
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Oeste 

10 
Nova 

Brasilândia 
29.   L200 TRITON 2014/15 Diesel OHR 0967 93XLNKB8TFCE98133 2 NÃO 

12 Cacoal 30.   HILUX CD 2015/15 Diesel OHW 6146 8AJFY22G2F8026441 1 NÃO 

13 
Pimenta 

Bueno 
31.   AMAROK CD 2012/13 Diesel NBS 3782 WV1DD42HXDA025171 3 NÃO 

14 Vilhena 32.   HILUX CD 2015/15 Diesel OHW 6416 8AJFY22G2F8027122 1 NÃO 

15 Buritis 33.   L200 TRITON 2014/14 Diesel NCD 3921 93XLNKB8TECE86956 2 NÃO 

16 Cerejeiras 34.   L200 OUTDOOR 2010/11 Diesel NDR 1968 93XHNK740BCA73391 5 NÃO 

17 
São Miguel 

do Guaporé 
35.   L200 OUTDOOR 2010/11 Diesel NDR 1958 93XHNK740BCA73443 5 NÃO 

19 

Alta 

Floresta do 

Oeste 

36.   FORD RANGER 2011/12 Diesel NBO 6273 8AFER13P6CJ491787 4 NÃO 

20 
Alvorada do 

Oeste 
37.   L 200 TRITON 2014/15 Diesel OHR 0977 93XLNKB8TFCE98138 2 NÃO 

21 
Machadinho 

do Oeste 
38.   L200 TRITON 2014/14 Diesel NCD 3931 93XLNKB8TECE86979 2 NÃO 

22 
Costa 

Marques 
39.   FORD RANGER 2011/12 Diesel NBO 6103 8AFER13P9CJ491783 4 NÃO 
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ro.jus.br 

ANEXO IV 

MINUTA - CARTA-CONTRATO N. ____/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.0001900-92.2019.6.22.8000 

PREGÃO ELETRÔNICO N. ____/2019. 

  

CARTA-CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

UNIÃO, POR MEIO DO TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE RONDÔNIA, E A _________, PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA 

A FROTA DE VEÍCULOS DO TRE-RO. 

  

CONTRATANTE: A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

RONDÔNIA, CNPJ n. 04.565.735/0001-13, com sede na Av. Presidente Dutra, 1889, Baixa União, CEP: 76.805-901, 

município de Porto Velho, Estado de Rondônia, neste ato representado por sua Diretora Geral, Senhora LIA MARIA 

ARAÚJO LOPES, brasileira, Cédula de Identidade RG n. 294.893-SSP/RO e CPF n. 475.106.849-00. 

   

CONTRATADA: empresa _________, CNPJ n. _______, com sede ________, n. _______, Bairro ______, CEP: 

_______, Município ______, Estado _______, Telefone:_______, E-mail: _______, neste ato representada 

por _________, brasileiro (a), Cédula de Identidade RG n. ______/SSP-____  e CPF n. ______. 

  

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Federais 3555/2000, 9.507/2018, 

5.450/2005, 60.459/1967 (com a redação dada pelo Decreto 93.871/1986), e, de forma subsidiária, Leis 8.078/1990 

(Código de Defesa do Consumidor) e 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), decisões e orientações do Tribunal de 

Contas da União - TCU e do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e, ainda, Manual de Gestão de Contratos da Justiça 

Eleitoral e Instrução Normativa TRE/RO 004/2008. 

  

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico supramencionado e seus anexos, Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, e 

Decretos Federais 9.507/2018, 3555/2000 e 5.450/2005. 

  

Ato de Autorização: DESPACHO Nº ____/2019- PRES/DG/GABDG, de ___/____/2019. 

  

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico: Despacho n. ____/2019 - PRES/DG/GABDG, de ___/___/2019. 

  

DO OBJETO 

(Artigo 55, I e XI, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto da presente Carta-Contrato é a contratação de serviço de SEGURO para os 

veículos da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia – TRE-RO, com cobertura contra danos materiais 

resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, para-brisas, retrovisores, 

faróis, lanternas e assistência 24 horas. 
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Subcláusula Primeira – As especificações técnicas inseridas no Termo de Referência respectivo constam 

reproduzidas no anexo I deste instrumento. 

  

Subcláusula Segunda - A tabela da frota de veículos do TRE-RO inserida no Termo de Referência consta reproduzida 

no anexo II deste instrumento, sendo que, durante a vigência do seguro, essa tabela poderá ser alterada, tendo em vista 

a necessidade de supressão ou substituição de veículos, ou, ainda, de inclusão de novos veículos, que deverão ser 

inseridos nesta contratação obedecendo às normas de inclusão por endosso, e observado o que segue: 

1. A eventual devolução pela contratada ao TRE-RO de valores decorrentes desta contratação se dará 

mediante pagamento de Guia de Recolhimento à União – GRU, a ser emitida pelo setor competente. 

  

Subcláusula Terceira – No Termo de Referência e no Edital respectivos constam outros anexos e informações 

complementares relativas ao objeto desta contratação. 

  

Subcláusula Quarta - Vinculam-se à presente Carta-Contrato, independente de transcrição, as normas e disposições 

contidas no Edital de Pregão Eletrônico supramencionado e seus anexos, inclusive no Termo de Referência respectivo 

e seus anexos, e na proposta da CONTRATADA vencedora do mencionado certame. 

  

DA VIGÊNCIA 

(Artigo 57, caput e § 3o, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – Esta Carta-Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar de 07/01/2020, podendo 

ser prorrogada por iguais ou sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses por se tratar de serviços contínuos, 

conforme definido pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 600/2015 - TCU – Plenário, desde que 

preenchidos os seguintes requisitos: 

a) prestação regular dos serviços; 

b) não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais; 

c) manutenção do interesse da Administração na realização do serviço; 

d) manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração, comprovada por meio de 

pesquisa de mercado para serviços similares (arts. 3º e 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93); e 

e) concordância expressa da contratada pela prorrogação. 

  

Subcláusula Primeira – O prazo de execução desta Carta-Contrato será equivalente ao prazo de vigência da apólice 

de seguro, ou seja, de 12 (doze) meses a partir das 24:00hs do dia 07/01/2020 até as 24:00hs do dia 06/01/2021-  

conforme item 2.2 do anexo I deste instrumento (Especificações Técnicas). 

  

Subcláusula Segunda – Caso o início da cobertura somente seja possível após a data indicada acima, a data a ser 

considerada será a da assinatura desta Carta-Contrato. 

  

Subcláusula Terceira – No caso de prorrogação desta Carta-Contrato, a CONTRATADA deverá oferecer desconto e 

aplicar sobre o prêmio do seguro, líquido de emolumentos, um sistema de bônus, de acordo com as normas da SUSEP 

– Superintendência de Seguros Privados do Ministério da Fazenda e serão observados os preços praticados à época e a 

manutenção da vantajosidade para a Administração. 

  

   

DO VALOR 

(Artigo 55, III e V, da Lei 8.666/93) 
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CLÁUSULA TERCEIRA – O valor total estimado desta Carta-Contrato é de R$ ______ (___________), conforme 

proposta da CONTRATADA, e consoante detalhado abaixo: 

DESCRIÇÃO VALOR ANUAL 

A)Valor do Seguro (proposta da Contratada) R$ 

B)Valor reservado para pagamento de franquia por eventual sinistro R$ 20.000,00 

Valor total estimado da Carta-Contrato R$ 

  

Subcláusula Primeira – O valor da franquia indicado no item B do quadro acima não foi objeto de licitação e 

proposta, e somente será utilizado em caso de sinistro, não havendo necessidade de empenho prévio. 

  

Subcláusula Segunda – O eventual pagamento de cada franquia será feito consoante proposta de preços apresentada 

pela CONTRATADA. 

  

Subcláusula Terceira - As despesas com a execução da presente Carta-Contrato correrão à conta do orçamento 2020 

da Justiça Eleitoral de Rondônia, mediante Nota de Empenho a ser emitida após a disponibilização do mencionado 

orçamento, e consoante quadro resumo a seguir: 

FONTE ORÇAMENTÁRIA 

CATEGORIA (TIPO DE ORÇAMENTO) Ordinário 

AGREGADOR Operação dos serviços administrativos 

DESPESA AGREGADA Seguro anual da frota de Veículos 

PLANO INTERNO AOSA SEGURO 

  

DO PAGAMENTO 

(Artigo 55, III, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA QUARTA - O pagamento do valor do prêmio da apólice contratada será efetuado por meio de ordem 

bancária - ou por ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras – através do Banco do Brasil S/A, 

em moeda corrente, até 10º (décimo) dia útil, contados do recebimento da Fatura/recibo de seguro, aplicadas as 

retenções legais devidas e observadas as regras a seguir: 

  

Subcláusula Primeira - O número do CNPJ constante da fatura de seguro deverá ser o mesmo indicado na Nota de 

Empenho, sob pena de não realização do pagamento. 

   

Subcláusula Segunda - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a reajustamento de preços. 
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Subcláusula Terceira - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida, entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, será calculada 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 compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)                          I = (6/100)                     I = 0,00016438 

       365                                  365 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

  

Subcláusula Quarta - A compensação financeira prevista neste item será incluída em documento para pagamento 

emitido posteriormente à ocorrência. 

  

Subcláusula Quinta - O pagamento de eventuais franquias de seguro deverá ser processado em fatura específica para 

esse fim, conforme valores consignados nas respectivas apólices. 

  

Subcláusula Sexta - No ato do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar situação de regularidade perante à 

Fazenda Pública Federal, à Seguridade Social, à Justiça do Trabalho, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

  

Subcláusula Sétima - Havendo eventual erro nos documentos apresentados ou circunstância por parte da 

CONTRATADA que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as 

medidas saneadoras necessárias, no prazo notificado pelo contratante, não acarretando qualquer ônus para o 

CONTRATANTE. 

  

Subcláusula Oitava - Verificada a irregular situação fiscal da CONTRATADA, incluindo a seguridade social, o 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para regularizar sua situação, dando-lhe o prazo que entender 

necessário para a regularização, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas caso persista, de forma 

injustificada, a irregularidade apresentada. 

  

Subcláusula Nona - Caso a CONTRATADA não regularize a pendência fiscal ou incorra em outra hipótese que leve 

a instauração de procedimento de administrativo para apuração de responsabilidade, passível de aplicação de multa e 

outras penalidades por descumprimento de obrigação imposta, conforme sanções previstas neste instrumento, o 

pagamento será realizado com a retenção prévia da possível multa a ser aplicada, a qual ficará retida até a conclusão 

do procedimento de apuração de responsabilidade. No caso de não condenação, o valor retido será pago à mesma. 

(Acórdão n.º 964/2012-Plenário, TC 017.371/2011-2, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 25.4.2012) 

  

Subcláusula Décima - Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

  

Subcláusula Décima Primeira - O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA que porventura não tenha sido acordada contratualmente. 
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DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

(Artigo 67 da Lei 8666/93) 

  

CLÁUSULA QUINTA – No TRE-RO, a Gestão e a fiscalização desta Carta-Contrato ficarão a cargo do titular Seção 

de Transportes do TRE-RO (SET), ou por seu substituto, em caso de ausência, aos quais competem observar as 

atribuições constantes Instrução Normativa 04/2008/TRE-RO. 

  

Subcláusula Única - A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a execução do contrato não poderá ser 

invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pelo seu cumprimento. 

  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

(Artigo 55, VII, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA SEXTA – São obrigações da CONTRATANTE: 

a) cumprir e fazer cumprir todos os prazos, preços e condições estabelecidas neste instrumento, no Edital e seus 

Anexos; 

b) efetuar o pagamento do valor total do prêmio do seguro, conforme estabelecido neste instrumento; 

c) arcar com os custos de pagamento das franquias estipuladas nas apólices, conforme regras estabelecidas; 

d) comunicar os eventuais sinistros à CONTRATADA, nos termos estabelecidos nas condições gerais da 

apólice; 

e) promover o acompanhamento e a fiscalização da contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer 

fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta. 

f) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA; 

g) Comunicar-se com a CONTRATADA por meio de correspondência oficial, anotando, em registro próprio, 

todas as ocorrências relacionadas com a execução deste instrumento, inclusive alertando a empresa acerca da 

proximidade de obrigações e prazos que possam repercutir no cumprimento dos encargos assumidos; 

h) Controlar a execução financeira da contratação, dentro dos limites, condições e prazos estabelecidos; 

i) Analisar e se manifestar sobre pedidos de prorrogação de prazo quanto ao objeto contratado; e 

j) Cumprir as demais obrigações consignadas neste instrumento contratual e em seus anexos. 

  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

(Artigo 55, II, VII e XIII, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA SÉTIMA – São obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir e fazer cumprir todos os prazos, preços, regras, obrigações e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos, em sua proposta e apólice e no instrumento contratual; 

b) Manter representante, especificamente para contratação, no Município de Porto Velho – RO, localidade da 

gestão do contrato, conforme determina o Art. 68 da Lei 8.666/93 ou, na falta deste, disponibilizar central de 

atendimento telefônico 24 horas/dia, com custo da ligação sem ônus para este TRE-RO; 

c) Informar o TRE-RO, no ato da emissão da apólice, o nome e o número do telefone, para possíveis contatos, 

do representante local que ficará responsável pelo atendimento ao CONTRATANTE e/ou o número do telefone 

0800 para atendimento à distância; 

d) Apresentar boleto bancário para pagamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura 

da Carta-Contrato; 
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e) Indicar número do CNPJ no recibo/proposta de seguro idêntico ao da proposta comercial; 

f) Emitir a apólice de seguro dos bens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o pagamento da Fatura/Recibo. Além 

disso, como medida sustentável, apresentar todas as apólices em meio digital, salvo impossibilidade técnica 

justificada; 

g) Regular os eventuais sinistros no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para contados da data da 

comunicação conforme do sinistro pela Coordenadoria de Serviços Gerais do TRE-RO; 

h) Realizar os pagamentos de indenizações devidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados 

da data do cumprimento, pelo CONTRATANTE, das obrigações decorrentes do sinistro, nos termos estipulados 

pela apólice conforme Art. 33, § 1º, da Circular SUSEP n. 256, de 16/6/2004, sendo que: 

h.1) No caso de perda total, a seguradora deve pagar a indenização referente ao valor do automóvel na data do 

acidente, sendo vedado o pagamento do valor com base na data da liquidação do sinistro (STJ, REsp 1546163). 

i) Manter serviço de atendimento diário ao CONTRATANTE, 24 (vinte e quatro) horas por dia, mediante 

disponibilização de central de atendimento telefônico ou de responsável para contato, com vistas ao atendimento 

de questões relativas à execução dos presentes serviços; 

j) Manter-se, durante a execução da presente Carta-Contrato, em situação de plena regularidade junto ao Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou apresentar, sempre que solicitado, comprovação de 

sua adimplência com a Fazenda Pública, o INSS, o FGTS, à Justiça do Trabalho e ao Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ; 

k) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA 

prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar as reclamações formuladas; 

l) Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução dos serviços objeto do presente instrumento contratual, não podendo ser arguido para efeito de 

exclusão de responsabilidade o fato de o CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhamento da 

execução dos referidos serviços; 

m) Arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e 

civil decorrentes da execução dos serviços incidentes na execução da Carta-Contrato; 

n) Aceitar, atendendo à conveniência e necessidades do CONTRATANTE, acréscimos ou supressões do objeto 

do presente instrumento contratual em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado para a execução dos 

serviços, na forma do artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93, observado o que segue: 

n.1) Os limites de alteração à contratação serão considerados de forma isolada, ou seja, tomando-se o conjunto 

de reduções e o conjunto de acréscimos, sempre calculados sobre o valor original deste instrumento, sem que 

haja compensação entre eles, conforme reiterada decisões do TCU (Acórdãos 1.981/2009, 749/2010, 906/2012 e 

517/2012 – Plenário); 

o) comunicar por escrito e imediatamente ao CONTRATANTE a ocorrência de contratação de empregados que 

sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este TRE-

RO. 

p) Informar imediatamente à fiscalização qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução 

dos serviços para a adoção das medidas cabíveis. 

q) Não subcontratar e não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação. 

r) Apresentar os eventuais pedidos de prorrogação do prazo de entrega/execução de serviços dentro dos prazos 

inicialmente definidos para o cumprimento dessas obrigações, observando os procedimentos a seguir: 

1) os pedidos de prorrogação de prazo deverão apresentar a devida justificada e ser dirigidos à Coordenadoria de 

Material e Patrimônio (COMAP) do TRE-RO, unidade competente para, colhida a manifestação do Fiscal deste 

instrumento, decidir acerca desses pedidos; e 

2) somente serão processados os pedidos protocolados dentro dos prazos para a entrega e a substituição do 

serviço, conforme prazos e circunstâncias estabelecidas na Instrução Normativa nº 004/2008-TRE-RO. 

s) Cumprir, no prazo determinado na notificação expedida, determinação do fiscal ou do gestor deste 

instrumento para adimplemento de obrigação contratual; e 

t) Cumprir as demais obrigações impostas contratualmente pelo TRE-RO. 
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DAS PENALIDADES 

(Artigo 55, VII, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA OITAVA – Pelo eventual descumprimento dos prazos e condições previstas nesta Carta-Contrato, no 

Edital e seus anexos e na proposta, a CONTRATADA se sujeita à aplicação das penalidades ora previstas. 

  

Subcláusula Primeira – O descumprimento injustificado das obrigações estabelecidas neste instrumento e anexos, 

garantida a ampla e prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA à multa, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 

8.666/93, na forma seguinte: 

I – Retardar a emissão da Apólice de Seguro: 

a) Até 05 (cinco) dias após o prazo fixado: multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso, incidentes sobre o 

valor do prêmio da apólice; 

b) De 06 (seis) até 10 (dez) dias após o prazo fixado: multa de 3% (três por cento) por dia de atraso, podendo ser 

caracterizada a inexecução total da obrigação, cumulada com a reparação dos prejuízos suportados pelo 

CONTRATANTE em razão do vencimento da atual apólice de cobertura. 

II – Retardar a regularização de eventual sinistro ocorrido: multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 

incidentes sobre o valor do veículo sinistrado, até o limite de 10 (dez) dias consecutivos, podendo ser 

caracterizada a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, sem prejuízo da 

multa moratória devida pelo atraso. 

III – Retardar o pagamento de eventual indenização devida ao CONTRATANTE, além do prazo de 30 (trinta) 

dias consecutivos: multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidentes sobre o valor do veículo 

sinistrado, até o limite de 20 (vinte) dias consecutivos, podendo ser caracterizada a inexecução total da obrigação 

a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso, sem prejuízo da multa moratória devida pelo atraso. 

IV – Quanto ao descumprimento de determinação do fiscal ou do gestor do contrato para cumprimento de 

obrigação contratual, em especial quanto à manutenção de compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação: 

a) primeiro atraso injustificado de 1(um) a 10 (dez) dias corridos para o cumprimento de determinação 

regularmente notificada pelo fiscal ou gestor do contrato: multa diária de 1,0% (um por cento) por dia de atraso, 

incidente sobre o valor do prêmio do seguro. 

b) segundo atraso injustificado de 1(um) a 10 (dez) dias corridos para o cumprimento de determinação 

regularmente notificada pelo fiscal ou gestor do contrato multa diária de 2,0% (dois por cento) por dia de atraso, 

incidente sobre o valor do prêmio do seguro. 

c) terceiro atraso injustificado de 1(um) a 10 (dez) dias corridos para o cumprimento de determinação 

regularmente notificada pelo fiscal ou gestor do contrato: multa diária de 3,0% (três por cento) por dia de atraso, 

incidente sobre o valor do prêmio do seguro. 

d) a partir do quarto atraso injustificado de 1(um) a 10 (dez) dias corridos para o cumprimento de determinação 

regularmente notificada pelo fiscal ou gestor do contrato: multa diária de 5,0% (cinco por cento) por dia de 

atraso, incidente sobre o valor do prêmio do seguro, podendo cumular com inexecução contratual. 

  

Subcláusula Segunda - Poderão ser aplicadas à CONTRATADA, nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, nas 

hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações estipuladas neste instrumento, no edital e seus anexos, as 

seguintes penalidades: 

I - Advertência escrita nas condutas de inexecução parcial das obrigações acessórias do contrato, desde que de 

pequena monta ou faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretam prejuízo relevante à conclusão 

do objeto, o qual, a despeito delas, será atendido; 

II - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do prêmio do seguro ou do valor da obrigação inadimplida, 

apurada no caso concreto, nas situações de inexecução total ou parcial do objeto do contrato, fixada 

proporcionalmente à gravidade da inexecução perpetrada pela CONTRATADA; 
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III - Suspensão temporária para participação em licitações com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) 

anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. Esta reabilitação será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração do 

CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com bases no 

subitem anterior; 

V - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal por prazo de até 05 (cinco) anos e, 

sendo o caso, descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, por igual 

período (Art. 7° da Lei n. 10.520/02). 

  

Subcláusula Terceira - Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02, está sujeita à pena de impedimento de licitar e 

contratar com a Administração Pública e descredenciamento do Sistema Unificado de Fornecedores do Governo 

Federal – SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da rescisão contratual e das multas previstas em edital 

e no contrato e das demais cominações legais, a licitante que: 

a) deixar de entregar documentação exigida neste instrumento ou apresentar documentação falsa; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

c) não mantiver a proposta; 

d) falhar ou fraudar na execução deste instrumento; e 

e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

  

Subcláusula Quarta - As sanções previstas podem ser cumuladas com as demais previstas na legislação correlata e 

outras previstas no Edital. 

  

Subcláusula Quinta - As multas e demais sanções previstas, não eximem a CONTRATADA da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração CONTRATANTE; 

  

Subcláusula Sexta - A recusa injustificada do cumprimento das obrigações previstas nesta seção, caracterizará a 

inexecução total deste instrumento. 

  

Subcláusula Sétima - Caracterizada a inexecução parcial ou total da obrigação, poderá a Administração rescindir este 

instrumento e aplicar a CONTRATADA as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93; 

  

Subcláusula Oitava - Previamente à aplicação de multas moratórias, sendo primária a contratada e desde que 

presentes os requisitos definidos na IN TRE-RO n. 004/08, a Administração poderá aplicar somente a penalidade de 

Advertência. 

  

Subcláusula Nona - Na aplicação das penalidades previstas, a Administração analisará os aspectos e requisitos 

traçados pela IN TRE-RO n. 004/08, podendo, diante da reiteração em descumprimentos das obrigações contratuais, 

aplicar de imediato as penalidades mais severas. 

  

Subcláusula Décima - O CONTRATANTE poderá reter dos créditos os valores para assegurar o pagamento de 

indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA, originados em quaisquer descumprimentos 

injustificados das obrigações assumidas, gerando custos em virtude de eventual aquisição ou contratação emergenciais 

junto a terceiros, sem prejuízo das demais sanções contratuais. 
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Subcláusula Décima Primeira- O valor da multa ou condenação eventualmente aplicada a CONTRATADA deverá 

ser recolhido através de Guia de Recolhimento à União – GRU, à Conta Única do Tesouro Nacional, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação da CONTRATADA. 

  

Subcláusula Décima Segunda - No caso da CONTRATADA ter valor a receber deste TRE-RO e não recolher o valor 

da multa ou condenação eventualmente imposta no prazo estabelecido, a mesma será automaticamente descontada da 

fatura a que fizer jus, atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para 

títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) 

no mês de pagamento. (Art. 29 e 30 da Lei 10.522/2002 e Acórdão TCU n. 1.603/2011). 

  

Subcláusula Décima Terceira - Caso o valor do pagamento a que fizer jus a CONTRATADA não for suficiente para 

cobrir o montante da multa ou da condenação aplicadas, aquele valor será recolhido ao Tesouro Nacional, devendo o 

saldo do valor das penalidades aplicadas ser recolhido através de GRU à Conta Única do Tesouro Nacional no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do responsável, sob pena de inscrição na Dívida Ativa da União 

(Lei 6.830/80 e art. 6º da IN TRE-RO 05/2009). 

  

Subcláusula Décima Quarta - De igual modo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber deste 

Tribunal, o valor das penalidades aplicadas deverá ser recolhido pela CONTRATADA através de GRU à Conta Única 

do Tesouro Nacional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do responsável, sob pena de 

inscrição na DAU (Lei 6.830/80 e art. 6º da Instrução Normativa n. 05/2009/TRE-RO). 

  

Subcláusula Décima Quinta - No mesmo ato o responsável será notificado de que a ausência do recolhimento no 

prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias poderá ensejar sua inscrição no Cadin (Art. 2º, § 2º da Lei 10.522/02). 

  

Subcláusula Décima Sexta - Caso a CONTRATADA não recolha o valor informado na GRU no prazo estabelecido 

neste instrumento, o valor da multa será corrigido pela taxa SELIC e será providenciada a inscrição do débito na DAU 

(Decisão TCU n. 1.122/00 – Plenário, publicada no DOU de 01/06/01) ou no CADIN. 

  

Subcláusula Décima Sétima - Os responsáveis pelas multas e demais obrigações não quitadas e desde que não 

inscritas na DAU ou no CADIN, poderão ainda ser inscritos no Cadastro Interno de Inadimplentes do TRE-RO – 

CAI2. 

  

Subcláusula Décima Oitava - A CONTRATADA se submete às sanções deste instrumento, não a eximindo das 

responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades 

previstas na Lei n.º 8.666/93, apuradas mediante o devido processo legal. 

  

Subcláusula Décima Nona – O procedimento para aplicação de sanções pela CONTRATADA observará o devido 

processo legal administrativo e as regras contidas na Instrução Normativa TRE-RO nº 04/2008, disponível no seguinte 

link da internet: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ro-in-no-004-2008. 

  

Subcláusula Vigésima - Da aplicação de penalidades sempre caberão recursos ou pedido de reconsideração, com 

procedimento disciplinado pela referida Instrução Normativa TRE-RO n. 04/2008/TRE-RO. 

  

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

(Artigo 55, VIII e IX, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA NONA - Esta Carta-Contrato poderá ser rescindida de pleno direito, por inexecução de quaisquer das 

obrigações estipuladas, sujeitando a CONTRATADA, a exclusivo juízo do CONTRATANTE, à indenização dos 
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prejuízos que resultarem da paralisação dos serviços e demais consequências previstas na seção “Das Penalidades” 

deste instrumento. 

  

Subcláusula Primeira - A rescisão contratual poderá ser: 

I) Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do 

art. 78 da Lei 8.666/93 e demais hipóteses aplicáveis a esta contratação. 

II) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo nos autos respectivos, desde que haja conveniência da CONTRATADA; e 

III) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

  

Subcláusula Segunda – Nos termos do Art. 2º, V c/c o Art. 3º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 7, de 

18 de outubro de 2005, constitui também causa de rescisão contratual a contratação pela CONTRATADA, na vigência 

do contrato, de empregados, bem como a admissão em seu quadro societário de pessoas, que sejam cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de 

cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal. 

  

Subcláusula Terceira – A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarretará as consequências previstas 

no art. 80, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações previstas no mesmo diploma legal. 

  

Subcláusula Quarta - Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

  

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

(Artigo 65 e seus §§, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - Esta Carta-Contrato poderá ser alterada unilateralmente pela administração contratante ou 

por acordo entre as partes nos casos previstos pelo art. 65 da Lei 8.666/93. 

  

Subcláusula Primeira – Os preços permanecerão, em regra, invariáveis durante a vigência contratual. 

Excepcionalmente, porém, o valor deste instrumento poderá ser revisto, consoante dispõe o inciso II, “d”, do Art. 65 

da Lei 8.666/93, cabendo à CONTRATADA o ônus da comprovação, de maneira robusta e suficiente. 

  

Subcláusula Segunda –A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, nos termos do § 1º, do art. 65, da lei 8.666/93. 

  

Subcláusula Terceira – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite acima estabelecido, salvo no caso 

de supressão resultante de acordo entre as partes, conforme prevê o § 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

  

Subcláusula Quarta - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão desta 

Carta-Contrato, para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do § 5º do Art. 65 da Lei 8.666/93. 

  

Subcláusula Quinta – Havendo alteração unilateral desta Carta-Contrato que aumente os encargos da 

CONTRATADA, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos 

termos do § 6º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
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Subcláusula Sexta – Por ausência de autorização legal, não haverá reajuste de preços pela prestação de serviços por 

período inferior a 12 (doze) meses. 

  

Subcláusula Sétima – A CONTRATADA se obriga, ainda, a aceitar, no que for aplicável, as demais regras 

estabelecidas pela Lei 8.666/93 para as alterações dos contratos administrativos. 

  

  

DA PUBLICAÇÃO 

(Artigo 61, parágrafo único, da Lei 8666/93) 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente 

instrumento e, se for o caso, de seus aditamentos, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Rondônia e no Diário 

Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela 

data, na forma do Parágrafo único do Art. 61, da Lei n. 8.666/1993. 

  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

(Artigo 55, XII, da Lei 8666/93) 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - À execução do presente instrumento e aos casos omissos aplicar-se-ão as Leis 

8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Federais 3555/2000, 5450/2005, 9.507/2018, 10.024/2019, 60.459/1967 (com a 

redação dada pelo Decreto 93.871/1986), e, de forma subsidiária, Leis 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) 

e 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), decisões e orientações do Tribunal de Contas da União - TCU e do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, e, ainda, Manual de Gestão de Contratos da Justiça Eleitoral e Instrução Normativa TRE-

RO 004/2008. 

  

Subcláusula Única - Não se aplicam ao objeto do presente instrumento os incisos VI e X do artigo 55 da Lei 

8.666/93.  

DO FORO 

(Artigo 55, § 2o, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Em cumprimento ao art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93, o Foro legal para 

solucionar questões resultantes da aplicação deste instrumento ou a ele relativas, não resolvidas na esfera 

administrativa, é o da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, com sede em Porto Velho/RO. 

  

E por estarem CONTRATANTE e CONTRATADA assim acordados, lavrou-se o presente instrumento, que segue 

assinado pelas partes por meio do Sistema Eletrônico de Informação – SEI do TRE-RO, e pelas testemunhas abaixo. 

  

Porto Velho/RO, _____ de ______ de 2019. 

 

 Pelo Contratante Pela Contratada 

Testemunha Testemunha 
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ANEXO I DA CARTA CONTRATO N. _____/2019 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (REPRODUÇÃO DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

RESPECTIVO) 

  

  

ANEXO II DA CARTA CONTRATO N. ____/2019 

TABELA DE FROTA VEICULAR DO TRE-RO 2019 (REPRODUÇÃO DO ANEXO III DO TERMO DE 

REFERÊNCIA RESPECTIVO) 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - 

www.tre-ro.jus.br 

ANEXO V 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 97 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SET 

 

1.0. INTRODUÇÃO 

Em atendimento ao disposto no artigo 3o, I a III, da Lei n. 10.520/2002 e art. 9º, I, III, V e § 2o, do 

Decreto n. 5.450/05 e art. 5º, V, da IN TRE-RO n. 004/2008, elaboramos o presente Termo de Referência 

para que, pelo procedimento legal pertinente, seja realizada a contratação de seguro total da frota oficial 

de veículos automotores pertencentes a este Tribunal. 

2.0. 0BJETO 

Contratação do serviço de seguro para atender à frota de veículos oficiais do Tribunal Regional Eleitoral 

de Rondônia, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, 

incêndio, danos causados pela natureza, para-brisas, retrovisores, faróis, lanternas e assistência 24 horas, 

conforme especificações técnicas constantes no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

A apólice referente aos veículos apresentados no Anexo II terá sua vigência a partir de zero hora do dia 

07/01/2020. 

Tratando-se de serviços contínuos, conforme definido pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 

n. 600/2015 – TCU – Plenário, o contrato poderá ser prorrogado por iguais ou sucessivos períodos até 

o limite de 60 (sessenta) meses. 

 3.0. JUSTIFICATIVA 

A necessidade da contratação de seguro justifica-se para garantir a proteção do patrimônio público contra 

avarias, danos e perdas oriundos de incêndio, raio, explosão, danos elétricos, colisão, desastres que 

possam advir de fenômenos da natureza ou de ações humanas como acidentes, tumulto, roubo e/ou furto 

de veículo da frota do TRE-RO. Além disso, também visa a proteção das autoridades, servidores e 

particulares. 

3.1 Do agrupamento em lote único: 

A contratação ocorrerá agrupada em um único lote, contendo todos os itens especificados no presente 

instrumento pelas razões abaixo: 

a) O impedimento de participação das corretoras de seguro no certame, o que restringe a oferta desses 

serviços para órgãos públicos, conforme art. 16 do Decreto 60.459/1967, com a redação dada pelo 

Decreto 93.871/1986, e reforçada, mais uma vez, pelo Acórdão n. 600/2015 – TCU – Plenário, segundo 

o qual, na formalização dos seguros para órgãos públicos, “é vedada a interveniência de corretores ou 

intermediários, no ato da contratação e enquanto vigorar o ajuste, admitindo-se, todavia, que a entidade 

segurada contrate serviços de assistência técnica de empresa administradora de seguros". 

b) A contratação pelo valor global torna mais atrativo o objeto a ser contratado, ampliando o interesse 

das sociedades seguradoras; 

c) a redução do custo administrativo de todo o processo de contratação e gestão de uma única apólice de 

seguro dos veículos, maximizando a eficiência da gestão dos recursos públicos. Tal diretiva vai também 

ao encontro dos entendimentos recentes do TCU, que ao proferir o Acórdão TCU 861/2013 – Plenário, 

no qual a Relatora sustentou os seguintes argumentos para o agrupamento de itens em lotes, quando da 

licitação: “lidar com um único fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o 

processo de contratação: fornecimento, vida útil do móvel e garantias dos produtos”. E mais: “O 

aumento da eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de seus 

contratos de fornecimento. Essa eficiência administrativa também é de estatura constitucional e deve 

ser buscada pela administração pública”. 
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Desta forma, o próprio TCU reconhece que o agrupamento é perfeitamente justificável quando se busca 

promover a eficiência da gestão dos contratos administrativos no setor público. 

3.2 Dos critérios de sustentabilidade ambiental: 

De acordo com o artigo 1º da Resolução CNJ n. 201/2015, os órgãos do Poder Judiciário devem criar 

unidades ou núcleos socioambientais. Neste Tribunal, o referido núcleo foi instituído através da Portaria 

n. 425/2017, de 7/7/2017. 

O artigo 6º, IV, da mesma norma, determina que essas unidades ou núcleos devem fomentar as ações 

que estimulem a promoção de contratações sustentáveis. Dentro dessa linha, o artigo 17 da Resolução 

estabelece que as contratações efetuadas pelos órgãos deverão observar: 

I – critérios de sustentabilidade na aquisição de bens, tais como: 

a) rastreabilidade e origem dos insumos de madeira como itens de papelaria e mobiliário, a partir de 

fontes de manejo sustentável; 

b) eficiência energética e nível de emissão de poluentes de máquinas e aparelhos consumidores de 

energia, veículos e prédios públicos; 

c) eficácia e segurança dos produtos usados na limpeza e conservação de ambientes; 

d) gêneros alimentícios. 

II - práticas de sustentabilidade na execução dos serviços; 

III – critérios e práticas de sustentabilidade no projeto e execução de obras e serviços de engenharia, em 

consonância com a Resolução CNJ 114/2010; 

IV – emprego da logística reversa na destinação final de suprimentos de impressão, pilhas e baterias, 

pneus, lâmpadas, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, bem como produtos eletroeletrônicos 

e seus componentes, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, observadas as limitações 

de cada município. 

No entanto, a referida Resolução não estabeleceu critérios objetivos que possam ser utilizados na 

mensuração da sustentabilidade exigida, o que nos leva a presumir que tais critérios de mensuração 

deverão ser apresentados pelas unidades ou núcleos socioambientais. Trata-se, a nosso ver, de árdua e 

demorada tarefa, pois as exigências devem ser mensuradas individualmente por serviço ou bem, levando 

em consideração as peculiaridades de cada item a ser adquirido e o órgão fiscalizador de cada produto, 

o que requer grande fonte de pesquisa. Assim, enquanto não se houver estabelecido esses critérios 

objetivos de mensuração, não há possibilidade de se exigir, quer nos editais ou mesmo nos instrumentos 

contratuais o cumprimento dessas obrigações ligadas à sustentabilidade ambiental. Ademais, verifica-se 

que o objeto pretendido não se enquadra nas hipóteses listadas no retro citado artigo 17 da Resolução 

CNJ n. 201/2015. 

Apesar de os critérios ainda não estarem definidos no TRE-RO, adotou-se como medida 

sustentável a obrigação da contratada da futura contratada apresentar todas as apólices em meio 

digital, salvo impossibilidade técnica justificada. 

4.0 - CONFORMIDADE AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Com relação ao necessário planejamento e objetividade das contratações, de observância obrigatória nos 

termos do art. 2º da Instrução Normativa TRE-RO n. 004/2008, deve-se registrar que a pretensão descrita 

neste termo de referência, por se tratar do atendimento de uma ação contínua, NÃO integra - como de 

fato não deveria - o Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2015/2020). Contudo, por certo está 

alinhado, embora de forma genérica, com o indicador estratégico de APERFEIÇOAMENTO DA 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA na medida que busca a cobertura de eventuais prejuízos derivados de 

danos produzidos à frota de veículos deste Tribunal. 

Tratando-se de uma ação contínua, a contratação encontra previsão na Proposta Orçamentária 

de 2020. 

5.0. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

Estima-se o valor da contratação em R$ 41.035,32 (quarenta e um mil, trinta e cinco reais e trinta e 

dois centavos), devendo ser acrescido o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reserva 

orçamentária, para suprir necessidade de pagamento de franquias por eventuais sinistros. 
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A Instrução Normativa STI/MPOG n. 5/2014, dispõe sobre o procedimento administrativo para a 

realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Embora 

não seja de observância obrigatória por este Órgão do Poder Judiciário Federal, é, sempre que possível, 

adotada como uma boa prática neste Tribunal. 

Referida norma estabelece em seu art. 2º alguns parâmetros para balizar a pesquisa de preços, entre eles, 

o Painel de Preços, contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 

(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços, pesquisa publicada em mídia 

especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora 

de acesso. 

Ocorre que, pelas características próprias de cada frota, composta por veículos com características e 

especificações próprias, esta unidade decidiu pela pesquisa com potenciais fornecedores, procedimento 

também disciplinado no inciso IV do art. 2º daquela norma e considerado mais efetivo para estimar de 

forma eficiente o preço dos serviços de seguro. 

Foram enviados pesquisa de preços para cinco (5) empresas, conforme 

eventos 0438272, 0438383, 0445285, 0445287 e 0445289, contudo somente duas (2) responderam. Os 

resultados da consulta encontram-se juntados nos eventos ( 0450380 e 0450381) deste processo. Ocorre 

que os valores obtidos no mercado estão extremamente superiores às duas últimas contratações deste 

Tribunal, a saber: 2018 - R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais) e 2019 - R$ 35.000,00 

(trinta e cinco mil reais). 

Assim, por racionalidade e razoabilidade e também com fundamento no § 3º a 5º do art. 2º da referida 

Instrução Normativa, esta unidade decidiu desconsiderar as cotações obtidas e optar pelo referencial 

da média aritmética simples dos valores das contratações de 2018 e 2019, corrigidos pelo 

IPCA (referência do mês Julho/2019 – Fonte: Banco Central do Brasil), conforme 

eventos 0451770 e 0451771 que perfez o valor de R$ 41.035,32 (quarenta e um mil trinta e cinco reais 

e trinta e dois centavos) adotado como valor estimado desta contratação. 

Registra-se que no período 2018/2019 não houve alteração no quantitativo de veículos que compõem a 

frota deste Tribunal. 

  

6.0. ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

O contrato de seguro anual da frota de veículos discriminada no presente Termo de Referência está 

prevista no planejamento orçamentário desta Unidade para o exercício de 2020 devendo a contratação 

pleiteada ser custeada pelo Orçamento Ordinário, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

FONTE ORÇAMENTÁRIA 

CATEGORIA (TIPO DE ORÇAMENTO) Ordinário 

AGREGADOR Operação dos serviços administrativos 

DESPESA AGREGADA Seguro anual da frota de Veículos 

PLANO INTERNO AOSA SEGURO 

VALOR ESTIMADO R$ 41.035,32 

7 - DO CERTAME LICITATÓRIO 

7.1 Adoção da modalidade do pregão eletrônico: 

Trata-se serviços comuns, posto que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente 

definidos neste termo de referência por meio de especificações usuais no mercado, sendo certo afirmar 

que não haverá aferição de outros fatores que possam influenciar no preço final dos serviços. Dessa 

forma, com fundamento no Art. 1º da Lei nº 10.520/2010 e no Art. 1º do Decreto nº 5.450/2005, entende-

se que deverá ser adotada a modalidade de pregão, na forma eletrônica, sob o regime de execução 

INDIRETA de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para a seleção da proposta mais vantajosa dos 

serviços pretendidos neste TR. 

7.2 Da exclusão de microempresas e empresas de pequeno porte e de corretores de seguro no 

certame: 

Somente poderão participar desta licitação, exclusivamente, empresas registradas como Sociedades 

Anônimas, figura jurídica própria das Seguradoras que operam com o objeto deste certame, consoante 

dispõe o art. 24 do Decreto-lei nº 73/66. 
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As corretoras de seguros não poderão participar do Certame Licitatório, nem mesmo na condição de 

intermediárias das contratações (item 9.2.5 do Acordão n. 600/2015 – TCU – Plenário). 

7.3 dos critérios de aceitação da proposta: 

Sagrar-se-á vencedora a empresa seguradora que apresentar MENOR VALOR TOTAL DO SEGURO 

PARA TODA A FROTA. A proposta deve ser acompanhada de planilha detalhada por veículo. 

Na Elaboração da proposta deverão estar previstos todos os custos diretos e indiretos inerentes aos 

procedimentos de execução dos serviços a serem contratados. 

As empresas licitantes deverão informar os valores dos prêmios e das franquias (observando o valor 

máximo de franquia estabelecido para cada veículo) individualizadas para cada veículo, quando da 

elaboração de suas propostas, conforme parâmetro de coberturas estabelecido no presente Termo de 

Referência. 

O valor da franquia deverá ser a NORMAL (dentro dos parâmetros de mercado) e tais 

valores não deverão ser objeto de classificação das propostas, que serão avaliadas exclusivamente em 

função do valor global do prêmio ofertado. 

Os valores estimados neste Termo de Referência deverão ser utilizados como parâmetro médio de preço 

para aceitação da proposta das empresas licitantes. Desta forma, poderão ser consideradas as propostas 

que eventualmente apresentarem preços unitários ou globais superiores aos estimados pela 

Administração, desde que razoáveis, a juízo do pregoeiro. 

Para elaboração das propostas as empresas licitantes deverão elaborar sua composição de preços, 

conforme ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA, do presente Termo de Referência, no qual 

deverão ser preenchidos os campos referentes à nova classe de bônus do veículo, do valor da franquia 

e do valor dos prêmios unitários e global. 

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

Sagrar-se-á vencedor do certame o licitante que ofertar o menor preço global para a execução do objeto 

especificado no presente Termo de Referência; 

7.3 Dos requisitos de habilitação: 

I – Específicos: Para fins de habilitação, as seguradoras interessadas deverão apresentar Certidão válida 

emitida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que comprove que a seguradora está 

legalmente autorizada a operar. 

A certidão poderá ser emitida/conferida pelo Pregoeiro, diretamente do sítio eletrônico da SUSEP, 

no endereço: http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/emissao-de-certidoes; 

II - Regularidade Fiscal: A adjudicatária deverá apresentar situação de regularidade junto à Fazenda 

Federal, ao Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, Justiça do Trabalho e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS e inexistência de Condenações por Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

8.0. DO CONTRATO 

8.1 Em conformidade com o Acórdão TCU-Plenário n. 600/2015, será lavrada Carta-Contrato entre a 

seguradora e este Tribunal, para regular a relação contratual e a execução do objeto, a vigência será de 

12 (doze) meses, contados a partir do dia 07/01/2020 ao dia 06/01/2021. 

8.2 No ato da assinatura da carta-contrato a adjudicatária deverá apresentar regularidade junto ao SICAF 

e, caso não comprove, deverá exibir, no prazo fixado para sua assinatura, certidões comprovando a 

regularidade de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Seguridade Social, Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Conselho Nacional de Justiça. 

Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF e de outras certidões, a adjudicatária deverá 

regularizar a sua situação no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas 

no edital e neste termo de referência. 

 8.3 Verificada a conformidade dos documentos exigidos, a Administração disponibilizará por e-mail 

um canal eletrônico de comunicação de dados (link) para que a adjudicatária realize seu cadastramento 

no Sistema Eletrônico de Informações – SEI do TRE-RO. 
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8.4 Após a realização do cadastro e liberação pela Seção de Contratos, a adjudicatária será convocada 

para assinar o contrato, nos Termos da minuta ajustada à proposta vencedora, devendo realizar a 

assinatura eletrônica no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a solicitação da Seção de Contratos 

8.5 Na eventualidade de problemas na utilização do SEI, a Seção de Contratos remeterá, por e-mail, 

arquivo digital contendo o inteiro teor do contrato para impressão, assinatura e devolução direta ou via 

postal. Nessa situação, contar-se-á o prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data de confirmação de 

recebimento do e-mail pela adjudicatária. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado aceito pela Administração. 

8.6 Com a assinatura do contrato a contratada se obriga a realizar o objeto da licitação nas condições, 

preços e prazos estabelecidos pelas regras contratuais, no edital de Pregão e seus anexos e na sua 

proposta, sob pena da aplicação das sanções legais, editalícias e contratuais. 

8.7 Integrarão o contrato, para todos os efeitos legais o edital de Pregão e seus Anexos, a proposta 

vencedora da contratada e a apólice do seguro, independentemente de transcrição. 

8.8 À relação contratual, além das disposições previstas no Edital de Pregão, aplicam-se as normas da 

Lei n. 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Instrução Normativa TRE-RO n. 004/08 - ou 

outra norma do TRE-RO que venha a substituí-la ou alterá-la. Supletivamente, a Lei n. 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor) e, por fim, as regras gerais do Código Civil Brasileiro.  

8.9 O descumprimento injustificado, pela compromissária, das obrigações estabelecidas neste capítulo 

implicará a decadência do direito à contratação, situação em que os licitantes remanescentes poderão ser 

chamados na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e condições (§ 2º do art. 64 da Lei n. 

8.666/93), sujeitando-se a compromissária, também, à multa de 30% (trinta por cento) incidente sobre o 

valor a ela adjudicado (art. 7º da Lei n. 10.520/2002 - Não celebrar o contrato). 

8.10 Do prazo da vigência e execução do seguro, do reajuste, do eventual reequilíbrio econômico-

financeiro e das alterações do contrato: 

I - O prazo de execução do contrato será equivalente ao prazo de vigência da apólice, de 12 (doze) meses 

a partir de zero hora do dia 07/01/2020 até às 24:00 horas do dia 06/01/2021 conforme item 2.2 do 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

II – Caso o início da cobertura somente seja possível após a data indicada acima, a data a ser considerada 

será a da assinatura da carta-contrato. 

III - Tratando-se de serviços contínuos, conforme definido pelo Tribunal de Contas da União 

no Acórdão n. 600/2015 – TCU – Plenário, o prazo de vigência da carta-contrato poderá ser prorrogado 

por iguais ou sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que preenchidos os seguintes 

requisitos: 

a) prestação regular dos serviços; 

b) não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais; 

c) manutenção do interesse da Administração na realização do serviço; 

d) manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração, comprovada por 

meio de pesquisa de mercado para serviços similares (arts. 3º e 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93); 

e) concordância expressa da contratada pela prorrogação. 

IV – No caso de prorrogação, a contratada deverá oferecer desconto e aplicar sobre o prêmio do seguro, 

líquido de emolumentos, um sistema de bônus, de acordo com as normas da SUSEP – Superintendência 

de Seguros Privados do Ministério da Fazenda. 

V – Ausência autorização legal, não haverá reajuste de preços pela prestação de serviços por período 

inferior a 12 (doze) meses. Na hipótese de prorrogação, serão observados os preços praticados à época 

e a manutenção da vantajosidade para a Administração. 

IV - Admite-se eventual reequilíbrio econômico-financeiro na forma e condições previstas pelo art. 65, 

inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93. 

V - Havendo necessidade e justificativa, o contrato poderá ser objeto de alterações nas situações e limites 

definidos pelo art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
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8.11 obrigações da administração contratante: 

a) cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

b) efetuar o pagamento do valor total do prêmio do seguro, mediante ordem bancária, por meio do Banco 

do Brasil S/A, em moeda corrente, até o 10º (décimo) dia útil contados do recebimento do boleto/recibo 

de seguro, aplicadas as retenções legais e observada as seguintes regras: 

b1) O número do CNPJ constante do documento para pagamento do prêmio seguro deverá ser o mesmo 

indicado na Nota de Empenho, sob pena de não realização do pagamento; 

b2) Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços; 

b3) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida, entre a 

data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, será calculada 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 compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) /365                  I = (6/100)/365                     I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

b4) A compensação financeira prevista neste item será incluída em documento de pagamento emitido 

posteriormente à ocorrência. 

c) arcar com os custos de pagamento das franquias estipuladas nas apólices; 

c1) O pagamento de eventuais franquias de seguro deverá ser processado em documento de pagamento 

específico do prestador dos serviços, conforme valores consignados nas respectivas apólices; 

d) comunicar os eventuais sinistros à contratada, nos termos estabelecidos nas condições gerais da 

apólice; 

e) promover o acompanhamento e a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de 

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta. 

8.12 Obrigações da contratada: 

a) Cumprir e fazer cumprir todos os prazos, regras, obrigações e condições estabelecidas no edital e seus 

anexos, em sua proposta e apólice e no instrumento de contrato; 

b) Manter representante para o contrato no Município de Porto Velho – RO, localidade de 

execução/gestão do contrato, conforme determina o Art. 68 da Lei n. 8.666/93 OU, na falta deste, 

disponibilizar central de atendimento telefônico 24 horas/dia, com custo da ligação sem ônus para este 

Tribunal. 

c) Informar ao TRE-RO, no ato da emissão da apólice, o nome e o número do telefone, para possíveis 

contatos, do representante local que ficará responsável pelo atendimento à contratante e o número do 

telefone 0800 para atendimento à distância;  
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d) Apresentar boleto bancário para pagamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 

assinatura da carta-contrato; 

e) Indicar número do CNPJ no recibo/proposta de seguro idêntico ao da proposta comercial; 

f) Emitir a apólice de seguro dos bens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o pagamento da proposta 

de seguro. Como medida sustentável, apresentar todas as apólices em meio digital, salvo 

impossibilidade técnica justificada; 

g) Regular os eventuais sinistros no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para contados da data da 

comunicação conforme do sinistro pela Coordenadoria de Serviços Gerais do TRE-RO; 

h) Realizar os pagamentos de indenizações devidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, 

contados da data do cumprimento, pelo contratante, das obrigações decorrentes do sinistro, nos termos 

estipulados pela apólice conforme Art. 33, § 1º, da Circular SUSEP n. 256, de 16/6/2004; 

h.1) No caso de perda total, a seguradora deve pagar a indenização referente ao valor do automóvel na 

data do acidente, sendo vedado o pagamento do valor com base na data da liquidação do sinistro (STJ, 

REsp 1546163). 

i) Manter serviço de atendimento diário ao CONTRATANTE, 24 horas por dia, mediante 

disponibilização de central de atendimento telefônico ou de responsável para contato, com vistas ao 

atendimento de questões relativas à execução dos presentes serviços; 

j) manter-se, durante a execução do presente CONTRATO, em situação de plena regularidade junto ao 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou apresentar, sempre que solicitado, 

comprovação de sua adimplência com a Fazenda Pública, o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho; 

k) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, cabendo à 

CONTRATADA prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar as reclamações formuladas; 

l) Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução dos serviços objeto do presente CONTRATO, não podendo ser arguido para efeito 

de exclusão de responsabilidade o fato de o CONTRATANTE proceder à fiscalização ou 

acompanhamento da execução dos referidos serviços; 

m) Arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, 

administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços incidentes na execução do CONTRATO; 

n) Aceitar, atendendo à conveniência e necessidades do Contratante, acréscimos ou supressões do objeto 

do presente contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado para a execução dos serviços 

ou, mediante acordo das partes, supressões em percentuais superiores, na forma do artigo 65, §§ 1º e 2º, 

da Lei n. 8.666/93; 

o) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorrência de contratação de empregados que 

sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a 

este Tribunal. 

9.0. SANÇÕES 

9.1 O descumprimento injustificado das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, garantida 

a ampla e prévia defesa, sujeitará a contratada à multa, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, 

na forma seguinte: 

I – Retardar a emissão da Apólice de Seguro: 

a) Até 05 (cinco) dias após o prazo fixado: multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso, incidentes 

sobre o valor do prêmio da apólice; 

b) De 06 (seis) até 10 (dez) dias após o prazo fixado: multa de 3% (três por cento) por dia de atraso, 

podendo ser caracterizada a inexecução total da obrigação, cumulada com a reparação dos prejuízos 

suportados pelo contratante em razão do vencimento da atual apólice de cobertura. 

II – Retardar a regularização de eventual sinistro ocorrido: multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 

atraso, incidentes sobre o valor do veículo sinistrado, até o limite de 10 (dez) dias consecutivos, podendo 

ser caracterizada a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, sem 

prejuízo da multa moratória devida pelo atraso. 
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III – Retardar o pagamento de eventual indenização devida ao Contratante, além do prazo de 30 (trinta) 

dias consecutivos: multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidentes sobre o valor do veículo 

sinistrado, até o limite de 20 (vinte) dias consecutivos, podendo ser caracterizada a inexecução total da 

obrigação a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso, sem prejuízo da multa moratória devida pelo 

atraso. 

IV – Quanto ao descumprimento de determinação do fiscal ou do gestor do contrato para cumprimento 

das demais obrigações contratuais, inclusive quanto à manutenção de compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação: 

a) primeiro atraso injustificado de 1(um) a 10 (dez) dias corridos para o cumprimento de determinação 

regularmente notificada pelo fiscal ou gestor do contrato: multa diária de 1,0% (um por cento) por dia 

de atraso, incidente sobre o valor do prêmio do seguro. 

b) segundo atraso injustificado de 1(um) a 10 (dez) dias corridos para o cumprimento de determinação 

regularmente notificada pelo fiscal ou gestor do contrato multa diária de 2,0% (dois por cento) por dia 

de atraso, incidente sobre o valor do prêmio do seguro. 

c) terceiro atraso injustificado de 1(um) a 10 (dez) dias corridos para o cumprimento de determinação 

regularmente notificada pelo fiscal ou gestor do contrato: multa diária de 3,0% (três por cento) por dia 

de atraso, incidente sobre o valor do prêmio do seguro. 

d) a partir do quarto atraso injustificado de 1(um) a 10 (dez) dias corridos para o cumprimento de 

determinação regularmente notificada pelo fiscal ou gestor do contrato: multa diária de 5,0% (cinco por 

cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor do prêmio do seguro, podendo cumular com inexecução 

contratual. 

9.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração contratante poderá, garantido 

o contraditório e a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA: 

I - Advertência escrita nas condutas de inexecução parcial das obrigações acessórias do contrato, desde 

que de pequena monta ou faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretam prejuízo 

relevante à conclusão do objeto, o qual, a despeito delas, será atendido; 

II - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do prêmio do seguro ou do valor da obrigação 

inadimplida, apurada no caso concreto, nas situações de inexecução total ou parcial do objeto do 

contrato, fixada proporcionalmente à gravidade da inexecução perpetrada pela CONTRATADA; 

III - Suspensão temporária para participação em licitações com a Administração, pelo prazo de até 02 

(dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. Esta reabilitação será concedida sempre que a contratada 

ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 

da sanção aplicada com bases no subitem anterior; 

V - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal por prazo de até 05 (cinco) 

anos e, sendo o caso, descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, 

por igual período (Art. 7° da Lei n. 10.520/02). 

As sanções aqui previstas podem ser cumuladas com as demais previstas na legislação correlata e outras 

previstas no Edital. 

Se a adjudicatária ou contratada não recolher o valor da multa, eventualmente imposta, dentro de 5 

(cinco) dias úteis a contar da data da intimação, o valor será automaticamente descontado do documento 

de pagamento a que fizer jus, atualizado pela SELIC. Caso a mesma não tenha nenhum valor a receber 

deste Tribunal, seus dados serão encaminhadosao órgão competente para que seja inscrita na dívida 

ativa da União. 

As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração contratante. 

Os procedimentos a serem adotados em cada penalidade estão descritos no Capítulo VI – Das Sanções 

Administrativas da Instrução Normativa n. 004/2008-TRE-RO, disponível no seguinte link da internet: 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ro-in-no-004-2008. A CONTRATADA será cientificada 

das eventuais alterações dessa norma. 
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 11.0. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

A gestão e a fiscalização da presente contratação ficarão a cargo do titular da Seção de Transportes deste 

Tribunal, ou quem suas vezes fizer, cabendo-lhes, nessa condição, as atribuições constantes na Instrução 

Normativa n. 04/2008 deste Tribunal. 

 

ANEXO I - Especificações Técnicas 

  ANEXO II - Modelo de Proposta 

  ANEXO III - Relação de Veículos 

  

 

Em 03 de setembro de 2019. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO LEME DA ROCHA 

JUNIOR, Chefe de Seção, em 03/09/2019, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-

ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0451772 e o 

código CRC 3E25CC41. 

 
 

 
0001900-92.2019.6.22.8000 0451772v4 

 
Criado por 002767692348, versão 4 por 002767692348 em 03/09/2019 13:41:40. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

 

A UNIÃO, pelo presente edital e por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE - TRE/RN, CNPJ nº 05.792.645/0001-28, sediado na Av. Rui Barbosa, nº 215, Tirol, 
Natal/RN (CEP: 59015-290), torna público que aos interessados que o pregoeiro oficial deste Órgão, 
designado pela Portaria nº 143/2018-DG, de 17 de abril de 2018, realizará licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, subordinada aos ditames da Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo 
Decreto 5.450/2005, da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015, e, 
de forma subsidiária, da Lei nº 8.666/1993, na forma e condições estabelecidas neste ato convocatório 
e seus anexos, por meio do Sistema COMPRASNET no Portal de Compras do Governo Federal. 

Todas as referências de tempo no presente edital, no aviso de licitação e durante a sessão 
pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF, e dessa forma serão registradas no 
sistema eletrônico e na documentação relativa a este certame. 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2019-TRE/RN 

INÍCIO DO ENVIO DAS PROPOSTAS: HORA: 08:00 h; DATA: 10/10/2019 (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF) 

TÉRMINO DO ENVIO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: HORA: 14:00 h; DATA: 22/10/2019 

(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

TIPO: Menor Preço Global por item 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação do serviço de seguro dos veículos integrantes da frota 
do TRE/RN  

Ref.: Processo Administrativo Eletrônico nº 8642/2019-TRE/RN 
 

 
1 - DO OBJETO 
 1.1 - Contratação de empresa especializada visando à cobertura securitária dos veículos da frota 
oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, de acordo com as especificações descritas nos 
Anexos do presente edital.  

  1.2 - Tendo em vista que a especificação dos serviços constante do CATSER/Comprasnet é resumida 
e que alguns aspectos dos serviços devem ser melhor especificados, a especificação do item licitado, para 
efeito de cotação do preço e formulação da proposta, será aquela constante do Anexo I deste edital, que 
poderá ser obtido na íntegra no site do TRE/RN na internet: www.tre-rn.jus.br. 

2 - DOS ANEXOS 

 2.1 - Anexo I: Termo de Referência; 

 2.2 - Anexo II: Valor de Referência; 

 2.3 - Anexo III: Minuta de Contrato. 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que atendam às condições deste 
edital e possuam cadastro e acesso ao sistema eletrônico provido pelo Ministério da Economia, por meio 
do Portal de Compras do Governo Federal no site www.comprasnet.gov.br. 

 3.2 - Além dos casos previstos no art. 9º da Lei nº 8.666/1993, não será admitida nesta licitação a 
participação de empresas: 
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 a) que se encontrem em regime de recuperação judicial e extrajudicial ou com falência decretada, 
concurso de credores, processo de insolvência, dissolução, liquidação; 

 b) que estejam com o direito de licitar e contratar com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte suspenso ou que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou 
Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da 
União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição; 

 c) que estejam reunidas em consórcio de empresas e que sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 d) estrangeiras que não funcionem no país; 

 e) cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

 3.3 - Não será admitido que a empresa vencedora do presente certame e futura contratada, após a 
assinatura do contrato e durante o prazo de vigência contratual, venha a admitir, como seu empregado, 
pessoa que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao TRE/RN. 

 3.4 - Para participar do Pregão Eletrônico, o licitante deverá credenciar-se no sistema “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, por meio do site www.comprasnet.gov.br, de acordo com o procedimento e recomendações 
constantes do art. 3º, caput e parágrafos, do Decreto nº 5.450/2005. 

4 - DAS PROPOSTAS 

 4.1 - As empresas que participarem desta licitação deverão enviar as propostas por meio de campo 
próprio do Sistema Comprasnet, no valor global para o item cotado, e apresentar as declarações abaixo, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico: 

 a) Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas neste ato convocatório e 
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido 
documento; 

 b) Declaração, sob as penas da lei, de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a 
sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

 c) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

 d) Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira 
independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa/SLTI nº 02/2009; 

 e) Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

 f) Declaração de cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 
para reabilitado da Previdência Social e das regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991. 

 4.2 - A proposta deverá conter o número do CNPJ da filial ou outro estabelecimento do licitante 
que emitirá as notas fiscais referentes à execução do contrato, indicação essa indispensável para efeito de 
empenho da despesa e realização do pagamento nos termos deste edital. 

 4.3 - Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRE/RN, em nenhum caso, responsável por esses 
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custos, inclusive pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual 
desconexão. 

 4.3.1 - Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com impostos, taxas, fretes, 
seguros, embalagens e demais encargos, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita 
execução do objeto desta licitação e deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos, bem como 
serem consignados na proposta com, no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

 4.3.2 - Encerrada a fase de recebimento de propostas, não serão admitidas retificações ou 
alterações nas condições ofertadas, inclusive a que diz respeito a especificações e preços apresentados, 
exceto no caso de nova disputa por meio de lances inseridos no sistema eletrônico, conforme previsto no 
edital. 

 4.3.3 - Na hipótese de haver diferença na especificação do serviço, entre a registrada no sistema 

Comprasnet e neste edital, prevalecerá a deste edital. 

 4.4 - Tendo em vista que a proposta é sigilosa, desde o cadastramento até o momento em que se 
encerrarem os lances, é vedado aos licitantes, sob pena de desclassificação, inserir no campo “descrição 
complementar” qualquer informação que identifique a empresa que está cotando os preços. A 
identificação da empresa concorrente se dará exclusivamente no campo próprio quando do cadastramento 
do licitante. Também, sob pena de desclassificação, não será admitida na proposta a inclusão de condições 
alternativas ao objeto ou contrárias às normas constantes deste edital e seus anexos. 

 4.5 - Será permitida a participação de empresas optantes do Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que 
estejam devidamente registradas no ramo de atividade relacionado ao objeto licitado, atendam às 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus Anexos. 

5 - DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

 5.1 - O pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos 
neste edital, que se realizará de acordo com o Decreto n. 5.450/2005, com a divulgação das propostas de 
preços recebidas, de acordo com as especificações e condições contidas neste edital e seus Anexos. 

 5.2 - Os licitantes deverão, durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, atentar para as 
informações e recomendações efetuadas pelo pregoeiro por meio de chat, não cabendo alegações 
posteriores de desconhecimento dessas informações e recomendações.  

 5.3 - A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 5.4 - O pregoeiro analisará preliminarmente as propostas quanto ao atendimento aos requisitos 
deste edital, efetuando a classificação ou desclassificação para o item, após o que dará início à etapa de 
lances. 

6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 6.1.1 - Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo menor preço global por item. 

 6.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de 
aceitação dos mesmos. 

 6.3 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 

 6.4 - Na oferta de lances (preço global do item), quando o valor unitário resultar em número com 
mais de duas casas decimais após a vírgula, somente serão consideradas as duas primeiras. 
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 6.5 - Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico os licitantes serão informados em tempo real 
do valor do menor lance registrado, sendo vedada a identificação do seu detentor. 

 6.6 - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada pelo Pregoeiro mediante aviso de seu 
fechamento iminente, no intervalo de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, enviado aos licitantes por meio do 
Sistema Eletrônico, após o que os itens entrarão em status de encerramento aleatório, cabendo ao sistema 
o encerramento definitivo no intervalo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos. 

 6.7 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, 
o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 
quando possível, à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 6.7.1 - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico 
utilizado para divulgação. 

 6.8 - Apurado o menor preço e sendo este proposto por licitante não enquadrado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, caso o Sistema do COMPRASNET não promova 
automaticamente, caberá ao Pregoeiro suspender a Sessão Púbica e verificar se dentre as demais 
classificadas há presença de empresa que assim se enquadre, procedendo nos termos da Lei Complementar 
nº 123/2006, tendo esta preferência de contratação, e, havendo empate, devem ser seguidos os 
procedimentos previstos na referida Lei Complementar para tal caso. 

 6.8.1 - Nesta hipótese, caso ocorra empate entre as propostas, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, é assegurada, às microempresas ou empresas de pequeno porte, como critério de desempate, 
preferência de contratação. 

 6.8.1.1 - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao 
melhor preço ofertado. 

 6.8.1.2. Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 
6.8.1.1, poderá apresentar novo lance inferior àquele considerado vencedor do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado, observando-se que o novo lance deverá ser apresentado, 
via chat, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após solicitação do Sistema, sob pena de preclusão; 

 b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
alínea “a” deste subitem, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nas hipóteses 
do subitem 6.8.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8.1.1, caso o Sistema COMPRASNET não 
promova automaticamente, caberá ao Pregoeiro realizar sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 7.1 - Para julgamento será adotado o critério menor preço global por ITEM, atendidas as 
especificações contidas neste edital. 

 7.2 - O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 
preço em relação ao estimado para contratação. 

 7.3 - Caso julgue necessário para dirimir dúvidas, o Pregoeiro poderá realizar diligências, 
solicitando, por meio de chat, o envio da proposta vencedora, ajustada ao lance dado na sessão do pregão 
eletrônico, ou qualquer documentação julgada pertinente para a instrução dos autos, pelo telefono (84) 
3654-5482 ou correio eletrônico (pregao@tre-rn.jus.br), respeitado o prazo mínimo de 120 (cento e vinte) 
minutos, contados da solicitação, podendo ainda ser solicitada posterior apresentação da proposta original 
ou da documentação ou de cópia autenticada em cartório competente. 
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 7.4 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital e 
seus anexos ou que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento 
e ainda aquelas que não apresentarem os laudos técnicos se exigidos no Termo de Referência. 

 7.5 - Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o pregoeiro divulgará o resultado de julgamento 
das Propostas de Preços, sagrando-se vencedora aquela que apresentar o menor preço global por ITEM. 

 7.5.1 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital e seus Anexos. 

 7.6 - Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor lance, com vistas a obter um preço 
mais vantajoso para o TRE/RN. 

 7.7 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa fornecida 
pela empresa licitante e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

 7.8 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e seus 
Anexos. 

 7.9 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 7.10 - Todos os valores, preços e custos da proposta terão como expressão monetária a moeda 
corrente nacional (art. 5º da Lei nº 8.666/1993). Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a 
essa exigência. 

 7.11 - É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais ou que reflitam variações dos 
preços. 

8 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 8.1 - Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa interessada deverá comprovar: 

 a) regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

 b) inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante consulta ao site 
www.tst.jus.br/certidao;  

 c) inexistência de registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, mediante consulta ao site www.cnj.jus.br; 

 d) inexistência de registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela 
Controladoria-Geral da União, por meio de consulta ao site www.portaltransparencia.gov.br.” 

 8.1.1. Finalizada a etapa de lances, a empresa participante terá sua situação cadastral consultada 
junto ao SICAF mediante verificação "on line" do Sistema. 

 8.1.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 8.1.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério do TRE/RN, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

 8.1.2.2 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da sanção prevista no subitem 11.4 deste edital, sendo 
facultado ao TRE/RN convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
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8.3 - Exigir-se-á também, para fins de habilitação, a apresentação de Atestado de Capacidade 
Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com indicação de quantidades, prazos 
e outras características que comprovem que a referida empresa executou, ou este executando já executou, 
de modo satisfatório, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, conforme discriminado no termo de referência. 

 8.4 - Será verificado ainda, pelo Pregoeiro, mediante consulta ao SICAF, impedimentos do licitante 
para licitar e contratar com a União, a fim de seja certificada, a partir do exame da composição societária 
das empresas licitantes, eventual participação indireta que ofenda a Lei nº 8.666/1993. 

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 9.1 - Qualquer pessoa poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 
sessão pública, impugnar o ato convocatório deste Pregão Eletrônico. 

 9.1.1 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

 9.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

 9.1.3 - Não serão conhecidas as impugnações encaminhadas após vencido o prazo legal. 

 9.2 - Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública o interessado 
poderá solicitar esclarecimentos sobre ato convocatório deste Pregão Eletrônico, exclusivamente por meio 
do endereço eletrônico pregao@tre-rn.jus.br. 

 9.3 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata 
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido 
o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 

 9.4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora. Os recursos imotivados ou insubsistentes não 
serão recebidos. 

 9.4.1 - Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 
que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão. 

 9.5 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 9.5.1 - O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade do recurso, aceitando ou rejeitando a intenção de 
recurso do licitante. 

 9.5.2 - As decisões do Pregoeiro e da autoridade competente serão registradas em campo 
específico do sistema. 

 9.6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 9.7 - Os recursos serão dirigidos à Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte. O Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse período, 
encaminhá-los à Diretoria-Geral, com as devidas informações, para apreciação e decisão, no mesmo prazo. 

 9.8 - Da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 11.4 caberá 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação. 

 9.8.1 - O recurso a que se refere este subitem será dirigido à Diretoria-Geral do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte, que poderá ratificar ou rever sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. 

Edital TRE-RN - 36 veículos (0650528)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 99



 9.9 - Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do subitem 
12.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação. 

10 - DO PAGAMENTO 

 10.1 - O pagamento decorrente da execução do objeto licitado será efetuado pelo TRE/RN, desde 
que cumpridas, pelo licitante vencedor, todas as formalidades e exigências previstas no Termo de 
Referência (Anexo I deste edital) e no termo de contrato (Anexo III deste edital). 

 10.2 - Ao TRE/RN reserva-se o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que os 
respectivos serviços foram executados em conformidade com as especificações previstas neste ato 
convocatório e no contrato. 

 10.3 - O pagamento a ser efetuado em favor do licitante vencedor estará sujeito, no que couber, às 
retenções na fonte previstas na legislação em vigor. 

 10.4 - Os procedimentos necessários ao pagamento estão indicados no Termo de Referencia 
(Anexo I deste edital) e no termo de contrato (Anexo III deste edital). 

11 - DAS PENALIDADES 

 11.1 - Se o licitante vencedor descumprir as condições deste pregão eletrônico ficará sujeito às 
penalidades estabelecidas na Lei nº 10.520/2002 e na Lei nº 8.666/1993. 

 11.2 - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520/2002 c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, o 
licitante que, convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do certame, 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 prévio da citação e da ampla defesa, ficará, 
impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 

 11.3 - Pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato o licitante vencedor poderá 
sujeitar-se à multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela dos serviços entregue em atraso, 
até o máximo de 10% (dez por cento), a título de cláusula penal, e de 1% (um por cento) ao mês, pro rata 

temporis, devendo a multa ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, depois de comunicada 
oficialmente. 

 11.4 - Com fundamento no art. 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993, nos casos de inexecução 
total ou parcial do contrato ou de descumprimento de obrigações contratuais, garantidos o contraditório e 
a ampla e prévia defesa, o licitante vencedor poderá ser apenado, isolada ou juntamente com a multa 
definida no subitem 11.4, alínea ”b”, deste edital, com as seguintes sanções: 

 a) advertência; 

 b) multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, a critério da Administração; 

 c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/RN, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

 d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 11.5 - O TRE/RN efetivará as comunicações relativas à aplicação de penalidades por quaisquer dos 
meios que, a seu critério, entenda serem eficazes e adequados a cada procedimento, podendo utilizar 
todos ao mesmo tempo ou apenas um dentre os existentes e disponíveis, tais como: por correio com Aviso 
de Recebimento, por entrega direta por mensageiro próprio e mediante protocolo ou, ainda, por correio 
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eletrônico para o endereço cadastrado da empresa no comprasnet ou informado em sua proposta, dentre 
outros. 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 12.1 - As despesas decorrentes deste certame serão atendidas pelo Orçamento de 2019, na Ação 
JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, no elemento de despesa 
339039.69. 

13 - DO CONTRATO 

 13.1 - O contrato será formalizado nos termos do Anexo III do presente edital. 

 13.2 - O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei nº 8.666/1993. 

 13.3 - Nos casos de rescisão previstos nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, 
poderá o TRE/RN, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do contrato. 

 13.4. Depois de homologado o resultado da licitação, o TRE/RN convocará o licitante vencedor, por 
meio de mensagem eletrônica, direcionado ao endereço eletrônico cadastrado do licitante no comprasnet 
ou informado em sua proposta, para assinar o respectivo termo de contrato e/ou receber a nota de 
empenho, durante a validade da sua proposta, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 13.4.1 - A convocação para assinatura do termo de contrato poderá, a critério do TRE/RN, ocorrer 
de acordo com o seguinte procedimento: 

 a) envio, pelo TRE/RN, do termo de contrato em formato de arquivo eletrônico, tipo Portable 
Document Format (.pdf), por meio de mensagem eletrônica, direcionado ao endereço eletrônico 
cadastrado do licitante vencedor no Comprasnet ou informado em sua proposta; 

 b) devolução, pelo licitante vencedor, do termo de contrato assinado pelo seu representante legal, 
em uma das seguintes formas: 

 b.1) preferencialmente em formato de arquivo eletrônico, tipo Portable Document Format (.pdf), 
assinado digitalmente por meio de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileiras – ICP Brasil, devendo o arquivo eletrônico assinado ser devolvido ao TRE/RN, via 
mensagem eletrônica, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do arquivo 
eletrônico, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 

 b.2) alternativamente em documento físico, via correios, devendo a postagem ocorrer dentro do 
mesmo prazo de (cinco) dias úteis indicado na alínea “b.1” deste subitem, também sob pena de decair o 
direito à contratação e sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 13.5 - Na hipótese prevista no subitem 13.4.1, alínea “b”, o licitante vencedor poderá optar por 
comparecer ao edifício-sede do TRE/RN, na cidade de Natal/RN, para assinar o termo de contrato, 
observando o mesmo prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 13.6 - O prazo para a assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
TRE/RN. 

 13.7 - A assinatura do termo de contrato está condicionada à verificação da regularidade da 
habilitação do licitante vencedor. 

14 - DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR 

 14.1 - O licitante vencedor, além de cumprir as obrigações definidas neste edital e seus Anexos, 
ficará obrigado a: 

 a) assinar o termo de contrato, dentro do prazo fixado pelo TRE/RN, conforme os procedimentos 
estabelecidos nos subitens 13.4 a 13.6 deste edital; 
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 b) executar o objeto licitado, seguindo as condições e especificações estipuladas em sua proposta, 
a qual deverá estar de acordo com o Termo de Referência (Anexo I deste edital); 

 c) garantir a boa qualidade da execução do objeto licitado; 

 d) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

 e) responsabilizar-se pelo disposto em sua proposta e pelos atos dos seus representantes legais; 

 f) manter atualizados os seus dados cadastrais perante o TRE/RN, com indicação de endereço, 
telefones e correio eletrônico, dentre outras informações indispensáveis à comunicação entre o TRE/RN e o 
licitante vencedor, de modo a viabilizar convocações, intimações e notificações quando se fizerem 
necessárias, observando-se que o descumprimento desta obrigação também ficará caracterizado com a 
devolução de correspondências enviadas via correios, com a ausência de resposta a mensagens eletrônicas 
ou com o não atendimento a ligações telefônicas. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 15.1 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou 
elaborarem proposta relativa ao presente pregão eletrônico. 

 15.2 - A critério do TRE/RN, por meio da autoridade competente e mediante despacho 
fundamentado, a presente licitação poderá ser revogada no todo ou em parte, por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, ter as quantidades do seu objeto diminuídas ou aumentadas e ser anulada, por possível 
ilegalidade, não sendo cabível, no último caso, aos licitantes a reclamação de quaisquer indenizações, nos 
termos do art. 29 do Decreto nº 5.450/2005, ressalvado o disposto no § 2º do mesmo dispositivo. 

 15.3 - Depois de declarado o vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto 
à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será 
submetido à homologação pelo Diretor-Geral do TRE/RN. 

 15.4 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelo Pregoeiro e pela 
equipe de apoio.  

 15.5 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão quanto ao mesmo, será o 
resultado da licitação submetido ao Diretor-Geral do TRE/RN, para fins de adjudicação do objeto e 
homologação do procedimento licitatório. 

 15.6 - Ao TRE/RN reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como 
prova. 

 15.7 - Os esclarecimentos às consultas porventura formuladas ao Pregoeiro, serão publicados no 
site do TRE/RN: www.tre-rn.jus.br, até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do certame. 

 15.8 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste edital serão 
atendidos pessoalmente, no período das 13h às 19h de segunda a quinta-feira, e às sextas-feiras, das 8h às 
14h, no edifício-sede do TRE/RN,  localizado na cidade de Natal/RN, ou via telefone – (84) 3654-5482 – pelo 
Pregoeiro, para os esclarecimentos necessários, ou pelo e-mail pregao@tre-rn.jus.br.   

 15.9 - É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase da 
licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

 

Natal/RN, 10 de outubro de 2019. 

 
Simone Maria de Oliveira Soares Mello 

Diretora-Geral do TRE/RN 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2019-TRE/RN – ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2019-SETRAN 
 
 
Assunto: Seguro dos veículos pertencentes à frota do TRE/RN 
 
 
 
1. OBJETO. 
 
1.1. Contratação de empresa especializada visando à cobertura securitária dos veículos da frota oficial do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. 
 
2. JUSTIFICATIVA. 
 
2.1 Garantir a prestação de serviço de seguro para a frota oficial deste Tribunal, considerando o risco de 
acidentes de trânsito e outros sinistros nos constantes deslocamentos dos veículos na área da capital e em 
viagens ao interior do Estado. A contratação de seguro total para os veículos integrantes da frota se 
justifica, ainda, na obrigação que tem a Administração de zelar e preservar o patrimônio público, como 
também de se resguardar de despesas com indenização aos usuários dos veículos e a terceiros.  
 
 
3 – CARACTERÍSTICAS E USO DA FROTA.  
 
3.1 Os veículos são utilizados no transporte de autoridades, servidores e materiais a todas as regiões do 
Estado do Rio Grande do Norte e, em casos excepcionais, a outros estados da Federação.  
 
3.2 A frota compõe-se de automóveis, caminhões, microônibus, vans e motocicletas. 
 
 
4. FISCALIZAÇÃO. 
 
4.1. A fiscalização dos serviços contratados será exercida pela Seção de Gestão de 
Transportes/COADI/SAOF. 
 
5. DA COMPOSIÇÃO DO SEGURO TOTAL. 
 
5.1. Vigência da cobertura: 12 (doze) meses. 
 
5.2. No que tange à especificação dos serviços de responsabilidade da contratada, a empresa seguradora 
deverá indenizar este Tribunal pelos prejuízos causados aos veículos e seus ocupantes, independentemente 
de culpa do motorista, nos casos descritos nos itens a seguir: 
5.2.1. Acidentes de trânsito; 
5.2.2. Incêndio ou explosão, ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma isolada e eventual 
por terceiros; 
5.2.3. Roubo ou furto, incluindo-se os danos causados por terceiros; 
5.2.4. Perda, quebra ou extravio das chaves dos veículos; 
5.2.5. Cobertura total dos vidros; 
5.2.6. Queda acidental em locais elevados ou em declive e de qualquer objeto externo sobre o veículo; 
5.2.7. Chuvas, raios e suas conseqüências, submersão total ou parcial do veículo em água, represada ou 
proveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo. 
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5.2.8. RCF-V (Responsabilidade Civil e Facultativa de Veículo) e APP (Acidente com morte ou invalidez 
permanente por passageiro) para os veículos abaixo: 
 
 

Nº TIPO MARCA MODELO RENAVAM PLACA ANO/MOD BÔNUS 

1 automóvel CHEVROLET TRAILBLAZER LT D4A 01178022428 QGT0J69 2018/2019 1 

2 automóvel CHEVROLET TRAILBLAZER LT D4A 01178034701 QGT1A78 2018/2019 1 

3 automóvel NISSAN SENTRA 20S CVT 1107525435 QGQ-5100 2016/2017 3 

4 automóvel NISSAN SENTRA 20S CVT 1107355882 QGQ-4250 2016/2017 3 

5 automóvel NISSAN FRONTIER ATTACK 1107355653 QGQ-4240 2016/2016 3 

6 automóvel NISSAN FRONTIER ATTACK 1107519303 QGQ-4990 2016/2016 3 

7 automóvel NISSAN FRONTIER ATTACK 1084816080 QGJ-0563 2016/2016 3 

8 automóvel NISSAN FRONTIER ATTACK 1084817478 QGJ-0483 2016/2016 3 

9 automóvel TOYOTA COROLLA XEI 1.8 Flex 165998563 NNT-3026 2009/2010 6 

10 automóvel TOYOTA COROLLA XEI 1.8 Flex 166001643 NNT-3036 2009/2010 6 

11 automóvel MITSUBISHI PAJERO DAKAR 3.2L 504032453 OJX-5980 2012/2013 6 

12 automóvel MITSUBISHI PAJERO DAKAR 3.2L 504053868 OJX-6889 2012/2013 6 

13 automóvel GM SPIN 501104704 OJV-9869 2012/2013 7 

14 automóvel GM SPIN 1.8L MT LT 999237985 OJT-6753 2014/2014 6 

15 automóvel GM SPIN 1.8L MT LT 999238973 OJT-6763 2014/2014 6 

16 automóvel GM SPIN 1.8L MT LT 999242911 OJT-6783 2013/2014 6 

17 automóvel GM SPIN 1.8L MT LT 999243845 OJT-6793 2014/2014 6 

18 automóvel GM SPIN 1.8L MT LT 999253930 OJT-6823 2014/2014 6 

19 automóvel GM SPIN 1.8L MT LT 999255088 OJT-6843 2014/2014 6 

20 
automóvel GM SPIN 1.8L MT LT 

1086575285 QGM-
8543 2015/2016 

4 

21 
automóvel GM SPIN 1.8L MT LT 

1086576109 QGM-
8583 2015/2016 

4 

22 automóvel FIAT DOBLO CARGO 457289961 NNY-5943 2012/2012 7 

23 automóvel RENAULT LOGAN 461467135 NOC- 8353 2012/2012 7 

24 automóvel RENAULT LOGAN 461470543 NOC-8823 2012/2012 7 

25 automóvel FORD RANGER XLT 13P 133040623 NNO-6130 2008/2009 7 

26 automóvel FIAT DOBLÒ ADV 1.8 FLEX 135994896 NNJ-2422 2008/2009 7 

27 automóvel FORD FIESTA SEDAN 1.6 158093313 NNO-6046 2009/2009 7 

28 automóvel FORD FIESTA SEDAN 1.6 158094328 NNO-6086 2009/2009 7 

29 caminhão FORD CARGO 2429 B 01173774731 QGR-4309 2018/2019 0 

30 caminhão FORD CARGO 815 E 873547748 MYP-3257 2005/2005 6 

31 caminhão AGRALE 9200 TCA 878474960 MYG-1642 2005/2006 6 

32 caminhão FORD CARGO 1517 332387348 EVM-6974 2011/2011 6 

33 caminhão FORD CARGO 2422 308776194 HGA-3852 2011/2011 6 

34 microônibusM. BENZ SPRINTER  313 CDI 872100766 MYK-2417 2005/2006 6 

35 microônibusM. BENZ SPRINTER  313 CDI 881921785 MXP-3823 2006/2006 6 

36 Ônibus MARCOPOLO VOLARE V8 MO 879624400 MXN-6813 2006/2006 1 
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5.2.9. RCF-V (Responsabilidade Civil e Facultativa de Veículo) para os veículos abaixo:  
 

Nº TIPO MARCA MODELO RENAVAM PLACA ANO/MOD BÔNUS 

1 motocicleta HONDA CG 125 FAN 877992339 MXU-9652 2006/2006 7 

2 motocicleta HONDA CG 125 FAN 877995192 MXU-9702 2006/2006 6 

3 motocicleta HONDA CG 125 FAN 877996369 MXU-9732 2006/2006 6 

4 motocicleta HONDA CG 125 FAN 877996490 MXU-9742 2006/2006 7 

5 motocicleta HONDA CG 125 FAN 877998698 MXU-9792 2006/2006 6 

6 motocicleta HONDA CG 125 FAN 877999791 MXU-9822 2006/2006 7 

7 motocicleta SUZUKI EM 125 YES 310056764 NNV-9511 2010/2011 6 

8 motocicleta SUZUKI EM 125 YES 310062535 NNV-9521 2010/2011 6 

9 motocicleta SUZUKI EM 125 YES 310068150 NNV-9531 2010/2011 6 

10 motocicleta SUZUKI EM 125 YES 309509050 NNV-9491 2010/2011 6 

11 motocicleta YAMAHA XTZ 150 CROSSER 1080026530 QGC-6762 2015/2015 4 

12 motocicleta YAMAHA XTZ 150 CROSSER 1080028878 QGC-6822 2015/2015 4 

13 motocicleta YAMAHA XTZ 150 CROSSER 1080027642 QGC-6792 2015/2015 4 

 
 
5.2.10. Entende-se como “RCF-V” a modalidade de seguro que, no caso de dano a terceiro, por culpa do 
TRE/RN e de seus prepostos, o terceiro receba o seguro até o valor de cobertura (importância segurada). 
Não há pagamento de franquia. 
 
5.2.11. Entende-se como “APP” a modalidade de seguro que, no caso de morte ou invalidez permanente 
decorrentes de sinistro com os veículos assegurados, o passageiro/beneficiário receba o seguro de acordo 
com a importância segurada. 
 
5.2.12. No caso de APP, independentemente de quem for o culpado pelo sinistro, haverá o pagamento da 
importância segurada. 
 
5.2.13. No caso de invalidez, será seguida tabela governamental que disciplina a importância para cada 
graduação de invalidez. 
 
5.2.14. No caso de acidente fatal ou com invalidez permanente de pessoas transportadas nos veículos do 
TRE/RN ou no caso de danos a terceiros, a responsabilidade civil da administração estará acobertada até o 
limite do valor segurado. 
 
 
5.2.15. Integram a composição de custo para o seguro: 
 

DESCRIÇÃO VALOR MÍNIMO 

Colisão, Incêndio, Roubo e Furto 100% do valor do veículo constante na Tabela 
FIPE  

RCF-V(Danos Materiais e pessoais de 
Terceiros) 

R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

APP Morte. (por pessoa) – exceto moto R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

APP Invalidez. (por pessoa) – exceto moto R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

 
Sem existência de franquia nos casos de perda total por colisão, incêndio e roubo, RCF e APP. 
 
5.3. O contrato deverá contemplar o serviço de assistência 24 horas composta, no mínimo, dos seguintes 
serviços: 
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5.3.1. Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente, pane mecânica ou elétrica, até a 
oficina autorizada pelo contratante, sem franquia de quilometragem em todo o território nacional. 
 
5.3.2. Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado;  
 
5.3.3. Transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo; 
 
5.3.4. Socorro elétrico ou mecânico emergencial no local; 
 
5.3.5. Chaveiro; 
 
5.3.6. Fornecer a cobertura de vidros, consistindo em reparos ou trocas de vidros, faróis, lanternas e lentes 
de retrovisores. 
 
5.3.7. Nos casos dos veículos constantes dos números 29 a 36 da tabela do item 5.2.8 (caminhões, ônibus e 
microônibus), a cobertura de vidro de que trata o item 5.3.6 não inclui os faróis, lanternas e lentes de 
retrovisores. 
 
5.3.8. O item 5.3.6 não se aplica aos veículos constantes dos números 01 a 13 da tabela do item 5.2.9 
(Motocicletas). 
  
5.4. Indenizar integralmente o CONTRATANTE em casos de danos, roubo, furto e incêndio observando os 
valores atualizados da tabela FIPE (mínimo de 100% para os veículos segurados); 
 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
6.1. Prestar os serviços objeto deste Termo de Referência, responsabilizando-se integralmente pelos 
mesmos; 
 
6.2. Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços ora contratados a partir do início da 
vigência do contrato; 
 
6.3. Observar as formalidades legais exigidas neste Termo de referência e na Lei 8.666/93; 
 
6.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência do CONTRATANTE; 
 
6.5. Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem 
como todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 
 
6.6. Responsabilizar-se pelos atos praticados pelos seus representantes legais e prepostos encarregados da 
prestação dos serviços ora contratados e ressarcir os eventuais prejuízos causados pelos mesmos ao 
CONTRATANTE e/ou a terceiros durante a execução dos serviços; 
 
6.7. Indicar, formalmente, na ocasião em que se der a assinatura do contrato, um preposto para 
representá-la junto ao CONTRATANTE, sem ônus adicional, durante  a prestação dos serviços ora 
contratados, fornecendo os dados que permitam a sua localização imediata em caso de sinistro 
enquadrado nas hipóteses de cobertura previstas neste Termo de Referência; 
 
6.8. Adotar todas as providências necessárias à prestação do seguro e efetivação da assistência técnica 
previstas no nº 5.3 deste Termo de Referência, o que deverá ser feito, em caso de sinistro, a partir do 
momento em que estes serviços sejam solicitados, verbalmente ou por escrito, pelo CONTRATANTE ou por 
seu representante; 
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6.9. Realizar, nas hipóteses de cobertura previstas neste Termo de Referência, os serviços de reparo e 
manutenção, o que deverá ser feito sempre em estabelecimentos autorizados pelo fabricante, utilizando 
para esse fim, em eventuais reposições, somente peças originais; 
 
6.10 Providenciar a imediata correção de eventuais deficiências apontadas pelo CONTRATANTE na 
prestação dos serviços previstos neste Termo de Referência, inclusive quanto à execução dos serviços de 
reparo e manutenção realizados pelas empresas autorizadas; 
 
6.11. Encaminhar à Seção de Gestão de Transportes/COADI/SAOF do TRE/RN toda a documentação 
referente ao seguro. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
 
7.1. Comunicar à CONTRATADA, tempestivamente, a ocorrência de sinistro e outros eventos mencionados 
no item 5;  
 
7.2. Efetuar os pagamentos dos prêmios em favor da CONTRATADA, por meio de depósito em conta 
bancária;  
 
7.3. Promover, por intermédio de servidor a ser designado, lotado na Seção de Gestão de 
Transportes/COADI/SAOF, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços constantes deste Termo de 
Referência. 
 
 
8. ESTIMATIVA DE CUSTO DA CONTRATAÇÃO 
 

 8.1. A pesquisa de mercado ficará a cargo da SETEC/COLIC/SAOF. 
 
9.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS 
 

 9.1. A inexecução parcial ou total do objeto do contrato e a prática dos atos indicados nesta cláusula, 
verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 
contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 10.520/2002, no 
Decreto n.º 5.450/2005, na Lei n.º 8.666/1993 e no contrato, observados o contraditório e a ampla defesa, 
conforme listado a seguir: 
 
9.1.1. advertência; 
 
9.1.2. multa; 
 
9.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração; 
 
9.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 9.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa e 
obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e 
conseqüências. 

  
 9.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e 

responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA. 
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 Para efeito de aplicação de sanções administrativas, as infrações contratuais cometidas pela contratava 
serão classificadas, conforme o impacto na execução contratual, em 3 (três) níveis: 
 
9.3.1. Leve: falha contratual que, apesar de causar transtorno à execução do contrato, não acarreta 
maiores conseqüências à sua finalidade, atribuindo-se 1 (um) ponto para cada infração desse nível. 
 
9.3.2. Média: falha que causa impacto à execução do contrato, sem, no entanto, alterar sua finalidade, 
atribuindo-se de 2 (dois) a 5 (cinco) pontos para cada infração desse nível. 
 
9.3.3 Grave: falha que impede a execução normal do contrato, alterando sua finalidade, atribuindo-se de 6 
(seis) a 10 (dez) pontos para cada infração desse nível. 
 

  9.4 A autoridade competente poderá utilizar o quadro auxiliar abaixo para aplicar as sanções 
administrativas previstas no nº 9 deste Termo de Referência, de acordo com a pontuação acumulada 
decorrente das infrações cometidas pela empresa durante a execução do contrato, considerando a tabela 
exemplificativa de infrações contratuais constante do nº 9.5: 
 
9.4.1. de 3 (três) a 5 (cinco) pontos: sanção de advertência; 
 
9.4.2. de 6 (seis) a 7 (sete) pontos: sanção de multa de 1% (um por cento) do valor do contrato; 
 
9.4.3. de 8 (oito) a 9 (nove) pontos: sanção de multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato; 
 
9.4.4. de 10 (dez) a 11 (onze) pontos: sanção de multa de 3% (três por cento) do valor do contrato; 
 
9.4.5. de 12 (doze) a 13 (treze) pontos: sanção de multa de 4% (quatro por cento) do valor do contrato; 
 
9.4.6. de 14 (quatorze) a 15 (quinze) pontos: sanção de multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato; 
 
9.4.7. de 16 (dezesseis) a 20 (vinte) pontos: sanção de multa de 6% (seis por cento) até 10% (dez por cento) 
do valor do contrato; 
 
9.4.8. acima de 20 (vinte) pontos: a sanção fixada no item 9.4.7, cumulada com: sanção de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 2 anos; 
ou sanção de negativação junto ao SICAF e impedimento de contratar com a Administração, por até 5 
(cinco) anos; e/ou rescisão contratual.  
 

 9.5. Tabela de infrações contratuais: 
 
 

Nível da 
infração 
contratual 

Descrição da infração contratual Pontuação 
atribuída para 
cada infração 

Incidência da 
Pontuação 

Não apresentar a documentação 
necessária para instruir o pagamento. 

01 Por ocorrência 

Leve 
Entregar com atraso os esclarecimentos 
formais solicitados para sanar as 
inconsistências ou dúvidas suscitadas 
durante a análise da documentação 
exigida para o pagamento.  

01 Por dia 

Média 
Deixar de prestar os serviços previstos na 
assistência 24 horas. 

05 Por ocorrência 
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Nível da 
infração 
contratual 

Descrição da infração contratual Pontuação 
atribuída para 
cada infração 

Incidência da 
Pontuação 

Deixar de fornecer a cobertura de vidros 
prevista no item 5.3.6, observados os 
itens 5.3.7 e 5.3.8. 

06 Por ocorrência 

Grave 

Deixar de indenizar o CONTRATANTE no 
prazo estabelecido nas normas vigentes. 

09 Por dia 

 
 9.6. Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas no item anterior, a 

Administração poderá aplicar à CONTRATADA quaisquer das sanções listadas no item 9.1, consideradas a 
natureza e a gravidade da infração cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus 
atos ensejarem.  
 
10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
10.1. Sem prejuízo das demais condições estabelecidas no edital licitatório e no instrumento contratual, 
serão exigidos dos participantes Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, com indicação de quantidades, prazos e outras características que comprovem que a 
referida empresa executou, ou está executando, em um ou mais contratos, prestação de serviços 
requeridos neste Termo de Referência; 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. A apólice nº 1428000124731, contratada com a empresa MAPFRE SEGUROS, tem vigência até 
28/11/2019. 

 
Natal-RN, 11 de setembro de 2019. 
 
 
 

Marcello Correia de Castro 
Técnico Judiciário 

SETRAN/COADI/SAOF 
 
 
 

De acordo: 11/09/2019. 
 
 
Hilmar Fernando Luciano de Azevedo 
   Chefe da SETRAN/COADI/SAOF 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2019-TRE/RN – ANEXO II 

 
 

VALOR DE REFERÊNCIA Nº 69/2019 
 

Protocolo PAE: 8642/2019 
 

Seguro de Veículos 
 

Item CATSER Serviço Unid Quant. Valor de 
referência 

01 13943 

Contratação de empresa para 
prestação do serviço de seguro dos 
veículos integrantes da frota do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte, conforme 
especificações contidas no Termo de 
Referência. 

Unid. 01 

33.416,74 

         *Adaptado para o quantitativo de veículos do Termo de Referência. 
 

         À SEPOF para realizar a reserva orçamentária. 
 

 
Natal, 16 de setembro de 2019 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2019-TRE/RN – ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO 

Contrato nº (-numeração-)/2019-TRE/RN 
Ref.:  Pregão Eletrônico (-numeração-)/2019-TRE/RN 
 Processo Administrativo Eletrônico nº 8642/2019-TRE/RN 

 
Contrato de prestação de serviço de seguro dos veículos 
integrantes da frota deste Regional que entre si fazem o 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE - 
TRE/RN e a empresa (-CONTRATADA-) 

 

 Pelo presente instrumento, de um lado a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE - TRE/RN, CNPJ nº 05.792.645/0001-28, doravante denominado 
CONTRATANTE, sediado na Av. Rui Barbosa, nº 215, Tirol, Natal/RN, CEP 59015-290, neste ato 
representado por seu Diretor-Geral, titular ou substituto, no uso de suas atribuições, e do outro lado a 
empresa (-IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA-), CNPJ nº (-CNPJ-), daqui por diante denominada 
CONTRATADA, com sede na (-endereço completo da CONTRATADA-), em observância ao que dispõe as Lei 
nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, firmam o presente contrato, sujeitando-se ambas 
as partes às cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a prestação do serviço de 
seguro dos veículos integrantes da frota do TRE/RN, de acordo com as especificações do Termo de 
Referência e demais anexos do edital do Pregão Eletrônico nº (-numeração-)/2019-TRE/RN. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 2.1 - O serviço objeto deste contrato será prestado de acordo com as condições e especificações 
descritas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº (-numeração-)/2019-TRE/RN, com as quais a 
CONTRATADA se comprometeu em sua proposta vencedora. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

 3.1 - Pelo objeto contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 
(-Valor-). 

 3.2 - O pagamento decorrente da execução do objeto deste contrato será efetuado pelo 
CONTRATANTE, desde que cumpridas, pela CONTRATADA, todas as formalidades e exigências previstas 
neste contrato e no Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº (-numeração-)/2019-TRE/RN.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE 

 4.1 – O valor deste contrato não será repactuado ou reajustado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

5.1 - O presente contrato terá vigência de 28/11/2019 a 28/11/2020. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 

  6.1 - A vigência deste contrato não será prorrogada. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 7.1 - As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas pelo Orçamento de 2019, na Ação 
JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, no elemento de despesa 
3390.39.69. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 8.1 - São obrigações do CONTRATANTE: 

 a) Exercer a fiscalização do presente contrato, por meio de servidores especialmente designados; 

 b) Efetuar o(s) pagamento(s) devido(s) à CONTRATADA, nos termos previstos neste contrato e no 
Anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº (-numeração-)/2019-TRE/RN (Termo de Referência); 

 c) Prestar à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos solicitados; 

 d) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do presente contrato; 

 e) Demais obrigações descritas no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº (-numeração-)/2019-
TRE/RN (Termo de Referência). 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 9.1 - São obrigações da CONTRATADA: 

 a) executar o serviço objeto deste contrato observando as exigências e especificações descritas no 
edital do Pregão Eletrônico nº (-numeração-)/2019-TRE/RN e em seus anexos, em especial o Anexo I 
(Termo de Referência); 

 b) manter, durante a vigência deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS PENALIDADES 

 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja sua rescisão de acordo com o 
estabelecido no art. 77 da Lei nº 8.666/1993, constituindo também motivos para o rompimento do 
ajuste aqueles previstos no art. 78 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 10.2 - A rescisão contratual será regida pelos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/1993, observando-se que, 
nos casos de rescisão previstos nos incisos I a XI do art. 78 da mesma Lei, a CONTRATADA fica sujeita ao 
pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato. 

 10.3 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato pela CONTRATADA, o 
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, e de acordo com a classificação estabelecida no Termo 
de Referência, em anexo, aplicar as seguintes sanções administrativas: 

 a) advertência; 

 b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total deste contrato; 

 c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/RN, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/1993. 

 10.4 - Caso venha a entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução do objeto deste contrato, não mantiver a proposta apresentada, falhar ou fraudar na execução 
deste contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, a CONTRATADA poderá ficar 
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas no edital da licitação que originou a presente contratação e das 
demais cominações legais, em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

 11.1 - O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 
no art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 

 12.1 - O pagamento do objeto do presente contrato, observado o disposto na Lei nº 9.430/1996 e a 
ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/1993, será efetuado no prazo de 10 (dez) dias 
úteis a partir da atestação pelo servidor responsável pela fiscalização contratual, mediante depósito 
bancário em conta da CONTRATADA. 

 12.1.1 - O servidor responsável pelo atesto da Nota Fiscal terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para 
fazê-lo, contando-se esse prazo do seu recebimento, exceto se a CONTRATADA não fornecer todos os 
documentos necessários para o ateste, a seguir indicados, prazo este que será contado a partir da entrega 
dos documentos restantes: 

 a) Nota Fiscal do serviço prestado; 

 b) certidões comprobatórias da regularidade da CONTRATADA perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) e certidão comprobatória da 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT); 

 c) certidão comprobatória da inexistência de registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 
por Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, obtida por meio de consulta 
ao site www.cnj.jus.br; 

 d) certidão comprobatória da inexistência de registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e 
Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da União, obtida por meio de consulta ao site 
www.portaltransparencia.jus.br. 

 12.1.2 - Poderá ser dispensada a apresentação dos documentos enumerados na letra “b” do 
subitem 12.1.1 desta Cláusula, se confirmada sua validade em consulta on-line ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 12.2. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de 
empenho. Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da CONTRATADA (matriz/filial) encarregada da 
execução do contrato, entre aqueles constantes dos documentos de habilitação, terá de ser solicitada 
formal e justificadamente, com antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da 
nota fiscal, não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de cada ano. 

 12.3 - Caso o pagamento ocorra fora do prazo estabelecido, sem que a CONTRATADA contribua 
para isso, o TRE/RN pagará o valor devido com atualização financeira, proporcionalmente aos dias de 
atraso, no percentual de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 13.1 - Aplicam-se à execução deste contrato, e em especial aos seus casos omissos, a Lei nº 
8.666/1993, preponderantemente, e subsidiariamente a Lei nº 8.078/1990 e as demais normas que 
regulam as licitações e contratações pela Administração Pública Federal. 

 13.2 - Poderão ser utilizados como instrumentos interpretativos na execução deste contrato: 

 a) o edital e os anexos do Pregão Eletrônico nº (-numeração-)/2019-TRE/RN; 

 b) a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

 14.1 - Este contrato será publicado, em extrato, no Diário Oficial da União, às expensas do 
CONTRATANTE, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Edital TRE-RN - 36 veículos (0650528)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 113



CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO 

 15.2 - Para dirimir questões oriundas do presente contrato será competente o Foro da Justiça 
Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, em Natal-RN. 

 E por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma. 

Natal-RN, (-dia-) de (-mês-) de 2019. 

 

 

 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte 
Diretor-Geral 

 
 
 

CONTRATADA 
(-IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO-) 

 CNPJ nº (-CNPJ-) 
(-Representante Legal-) 

CPF nº (-CPF-) 
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De: DHS Meceio DHS <dhsmaceio@outlook.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 30/01/2020 05:06 PM
Assunto: [seic] Solicitação de cotação para seguro da frota do TRE-AL. PA 0000662592020. URGENTE

Prezados,

  Informamos que não trabalhamos com seguro frota.

Atenciosamente.
Rosana.
DHS CORRETORA
82 3313-8090

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 14:37
Assunto: Solicitação de cotação para seguro da frota do TRE-AL. PA 0000662592020. URGENTE
 
Prezados Senhores,

Solicitamos, com a maior brevidade possível, cotação para prestação do serviço de
seguro da frota de veículos do TRE-AL (20 veículos), cujo atual contrato vence em
04/03/2020.

Encaminhamos, portanto, o Termo de Referência em anexo com as condições para a
contratação, onde consta, às fl. 8 e 9, a relação dos veículos a serem segurados, com
as respectivas informações, como modelo, placa, ano de fabricação e do modelo, números
do chassi e do RENAVAN, e também a classe de bônus atualmente contratada de cada
veículo.

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712/99133.8744 (também whatsapp)
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De: VMS Corretora de Seguros <lv.seguros@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 30/01/2020 03:38 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de cotação para seguro da frota do TRE-AL. PA 0000662592020.
URGENTE

Boa tarde
 
Favor enviar copia da apólice atual, para cotação de renovação da mesma
 
Enviado do Email para Windows 10
 
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Enviado:quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 14:38
Assunto: Solicitação de cotação para seguro da frota do TRE-AL. PA 0000662592020. URGENTE
 
Prezados Senhores,

Solicitamos, com a maior brevidade possível, cotação para prestação do serviço de
seguro da frota de veículos do TRE-AL (20 veículos), cujo atual contrato vence em
04/03/2020.

Encaminhamos, portanto, o Termo de Referência em anexo com as condições para a
contratação, onde consta, às fl. 8 e 9, a relação dos veículos a serem segurados, com
as respectivas informações, como modelo, placa, ano de fabricação e do modelo, números
do chassi e do RENAVAN, e também a classe de bônus atualmente contratada de cada
veículo.

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712/99133.8744 (também whatsapp)
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Calendário

De: "Andrea | HEMB Seguros"
<andrea@br.hembseguros.com.br> 

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

CC: <apoiorenovacao@br.hembseguros.com.br>,
<juliana.pimenta@hembseguros.com.br>

Data: 30/01/2020 03:54 PM
Assunto: [seic] TRE ALAGOAS

Maria Márcia,  boa tarde! Tudo bem!
 
Solicitação recepcionada, breve estaremos enviando.
Muito obrigada.
 
Atenciosamente,

 
 
 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
[mailto:seic@tre-al.jus.br] 
E i d i t f i 30 d j i d 2020 15 00
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De: Vip Corretora <atendimento@segurosvip.com.br>
Para: tre-al/seção de instrução de contratações <seic@tre-al.jus.br>
Data: 31/01/2020 09:43 AM
Assunto: [seic] Solicitação de cotação para seguro da frota do TRE-AL. PA 0000662592020. URGENTE
#43045

# --- Por favor, escreva acima desta linha --- #

Olá tre-al/seção de instrução de contratações, veja abaixo as atualizações sobre solicitação com o ticket nº 43045.

Diego Almeida 31/01/2020 09:43

Bom dia

Por favor enviar apolices anterior e CNPJ do orgão para cadastro.

Diego Almeida
Vip/Ovnis Corretora de Seguros Ltda
Fone: 82 3021-9900
P Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

 

tre-al/seção de instrução de contratações 30/01/2020 14:38

Prezados Senhores,

Solicitamos, com a maior brevidade possível, cotação para prestação do serviço de seguro da frota de veículos do
TRE-AL (20 veículos), cujo atual contrato vence em 04/03/2020.

Encaminhamos, portanto, o Termo de Referência em anexo com as condições para a contratação, onde consta, às fl.
8 e 9, a relação dos veículos a serem segurados, com as respectivas informações, como modelo, placa, ano de
fabricação e do modelo, números do chassi e do RENAVAN, e também a classe de bônus atualmente contratada de
cada veículo.

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712/99133.8744 (também whatsapp)

tre-al/seção de instrução de contratações 30/01/2020 14:38

Prezados Senhores,

Solicitamos, com a maior brevidade possível, cotação para prestação do serviço de seguro da frota de veículos do
TRE-AL (20 veículos), cujo atual contrato vence em 04/03/2020.

Encaminhamos, portanto, o Termo de Referência em anexo com as condições para a contratação, onde consta, às fl.
8 e 9, a relação dos veículos a serem segurados, com as respectivas informações, como modelo, placa, ano de
fabricação e do modelo, números do chassi e do RENAVAN, e também a classe de bônus atualmente contratada de
cada veículo.

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

E-mail Vip Corretora solicitando apólices (0650822)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 118
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seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712/99133.8744 (também whatsapp)

Diego Almeida 30/01/2020 15:32

Marcos bom dia

tem como verificar se existe solicitação para esse caso?

Diego Almeida 31/01/2020 09:43

Bom dia

Por favor enviar apolices anterior e CNPJ do orgão para cadastro.

Powered by octadesk.com
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2º Via04/04/2019

APÓLICE DE FROTA

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

CPF / CNPJ

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 06.015.041/0001-38
Endereço

Proposta / Opção Apólice Ap. Anterior Endosso VigênciaAditivo
382395 /  1 2036348 874 0 04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

DADOS DO SEGURO

Nome

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIOS SECURITÁRIOS DEMONSTRATIVO DE PRÊMIOS DE SERVIÇOS

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

CENTRO - MACEIO - AL -  CEP: 57020-720

Assistência Caminhão 150 Km 701,07

Sub Total
0,00

701,07

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

701,07

Casco 10.949,69

Acess?ios 1.611,16

Danos Materiais 1.193,10

Danos Corporais 661,84

APP Morte 466,57

APP Invalidez 466,57

Sub Total
0,00

15.348,93

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

I.O.F

Liquido Total: 15.348,93

TOTAL: 16.050,00 A VISTA

PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

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

0,001 22/04/2019 16.050,00 CARNE

CORRETOR: HEMB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS PEDIDO CORR: LICITACAO

PASTA

ORGANIZAÇÃO EMISSORA

CÓDIGO SURACÓDIGO SUSEPPLATAFORMATIPO DE REMESSA

8986 / 2100483613

SUCURSAL   SAO PAULO

AV. NACOES UNIDAS, 12995 4o ANDAR

- Emissao Eletronica

35567000

SAO PAULO, 02/04/2019

LOCAL E DATA DE EMISSÃO

2

15414.001554/2004-71Número do Processo Administrativo Susep:

SEGURO AUTOMÓVEL Vers?: 06.2018

Cond. Gerais da Apólice:

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

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

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

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

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

SEGUROS SURA S/A - CÓDIGO SUSEP  675-1

Extrato Apólices vigência até 04/03/20 (0650872)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 120



04/04/2019

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

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

382395

2036348

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SAO PAULOSAO PAULO Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:12.2018

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797820

2010/2011
P. PESADA PESSOA IMP

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: NME3489

CEP:

Combustível:
Marca: CITROEN

935ZBXMMBB2065162Chassi:

DIESEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

Jumper 2.3 16Lug. TB DieselModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 384,90

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 543,07 239,61Casco
80.000,00 33,46Danos Materiais
80.000,00 20,19Danos Corporais
10.000,00 45,82APP Morte
10.000,00 45,82APP Invalidez

384,90Sub Total

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

1

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797838

2015/2016
PICK-UP LEVE NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLD0960

CEP:

Combustível:
Marca: FIAT

9BD26512MG905372Chassi:

BICOMBUSTIVEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

Fiorino Furgão EVO 1.4 Flex 8V 2pModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 274,72

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 403,07 185,66Casco
80.000,00 52,96Danos Materiais
80.000,00 19,70Danos Corporais
10.000,00 8,20APP Morte
10.000,00 8,20APP Invalidez

274,72Sub Total

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

2

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

SEGUROS SURA S/A - CÓDIGO SUSEP  675-1

AV.NAÇÕES UNIDAS,12995 4o AND BROOKLIN NOVO-SÃO PAULO-SP-BRASIL-CEP 04578-000-TEL 11 35567000-CNPJ 33.065.699/0001-27
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04/04/2019

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

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

382395

2036348

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SAO PAULOSAO PAULO Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:12.2018

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797846

2015/2016
P. PESADA PESSOA NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLD0340

CEP:

Combustível:
Marca: MITSUBISHI

93XHYKB8TGCF16894Chassi:

DIESEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

L200 Triton HPE 3.2 CD TB Int.Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 849,23

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 1.133,07 659,74Casco
80.000,00 77,05Danos Materiais
80.000,00 46,50Danos Corporais
10.000,00 32,97APP Morte
10.000,00 32,97APP Invalidez

849,23Sub Total

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

3

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797854

2015/2016
P. PESADA PESSOA NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLD0350

CEP:

Combustível:
Marca: MITSUBISHI

93XHYKB8TGCF14886Chassi:

DIESEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

L200 Triton HPE 3.2 CD TB Int.Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 849,23

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 1.133,07 659,74Casco
80.000,00 77,05Danos Materiais
80.000,00 46,50Danos Corporais
10.000,00 32,97APP Morte
10.000,00 32,97APP Invalidez

849,23Sub Total

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

4

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

SEGUROS SURA S/A - CÓDIGO SUSEP  675-1
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04/04/2019

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

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

382395

2036348

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SAO PAULOSAO PAULO Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:12.2018

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797862

2015/2016
P. PESADA PESSOA NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLD1770

CEP:

Combustível:
Marca: MITSUBISHI

93XHYKB8TGCF16944Chassi:

DIESEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

L200 Triton HPE 3.2 CD TB Int.Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 849,23

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 1.133,07 659,74Casco
80.000,00 77,05Danos Materiais
80.000,00 46,50Danos Corporais
10.000,00 32,97APP Morte
10.000,00 32,97APP Invalidez

849,23Sub Total

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

5

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797870

2015/2016
PASSEIO IMPORTADO

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLD3531

CEP:

Combustível:
Marca: MITSUBISHI

93XSTCY4A6CF04607Chassi:

GASOLINA X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

Lancer 2.0 16V 160cv Mec.Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 935,81

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 1.243,07 633,23Casco
80.000,00 122,30Danos Materiais
80.000,00 55,72Danos Corporais
10.000,00 62,28APP Morte
10.000,00 62,28APP Invalidez

935,81Sub Total

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

6

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

SEGUROS SURA S/A - CÓDIGO SUSEP  675-1
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04/04/2019

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

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

382395

2036348

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SAO PAULOSAO PAULO Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:12.2018

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797889

2011/2011
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: NMG2564

CEP:

Combustível:
Marca: VOLKSWAGEN

9BWAB05U6CT010762Chassi:

BICOMBUSTIVEL VIII

Renavam:
Classe de Bônus:

0

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

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 264,49

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 390,07 168,23Casco
80.000,00 38,91Danos Materiais
80.000,00 17,73Danos Corporais
10.000,00 19,81APP Morte
10.000,00 19,81APP Invalidez

264,49Sub Total

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

7

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797897

2011/2011
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: NMG2544

CEP:

Combustível:
Marca: VOLKSWAGEN

9BWAB05U1CP008331Chassi:

BICOMBUSTIVEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

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

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 222,78

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 337,07 141,73Casco
80.000,00 32,76Danos Materiais
80.000,00 14,93Danos Corporais
10.000,00 16,68APP Morte
10.000,00 16,68APP Invalidez

222,78Sub Total

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

8

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

SEGUROS SURA S/A - CÓDIGO SUSEP  675-1

AV.NAÇÕES UNIDAS,12995 4o AND BROOKLIN NOVO-SÃO PAULO-SP-BRASIL-CEP 04578-000-TEL 11 35567000-CNPJ 33.065.699/0001-27
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04/04/2019

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

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

382395

2036348

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SAO PAULOSAO PAULO Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:12.2018

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797900

2011/2011
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: NMG2274

CEP:

Combustível:
Marca: VOLKSWAGEN

9BWAB05U3CT009794Chassi:

BICOMBUSTIVEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

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

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 222,78

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 337,07 141,73Casco
80.000,00 32,76Danos Materiais
80.000,00 14,93Danos Corporais
10.000,00 16,68APP Morte
10.000,00 16,68APP Invalidez

222,78Sub Total

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

9

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797919

2015/2016
CAMINHAO PESADO NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLB3471

CEP:

Combustível:
Marca: FORD

9BFXB1BXBGS91185Chassi:

DIESEL X

Renavam:
Classe de Bônus:

0

CARGO 1319 E Turbo 2p (diesel)Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5048 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
233,69Assistência Caminhão 150 Km

Sub Total 233,69
Total 1.258,48

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

8.000,00 800,00 355,60Carroceria

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 1.653,07 472,95Casco
8.000,00 355,60Acess?ios

80.000,00 101,44Danos Materiais
80.000,00 73,84Danos Corporais
10.000,00 10,48APP Morte
10.000,00 10,48APP Invalidez

1.024,79Sub Total

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

10

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

SEGUROS SURA S/A - CÓDIGO SUSEP  675-1

AV.NAÇÕES UNIDAS,12995 4o AND BROOKLIN NOVO-SÃO PAULO-SP-BRASIL-CEP 04578-000-TEL 11 35567000-CNPJ 33.065.699/0001-27
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04/04/2019

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

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

382395

2036348

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SAO PAULOSAO PAULO Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:12.2018

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797927

2014/2015
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORE2972

CEP:

Combustível:
Marca: VOLKSWAGEN

A/CChassi:

BICOMBUSTIVEL IV

Renavam:
Classe de Bônus:

0

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

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 374,67

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 530,07 230,23Casco
80.000,00 58,38Danos Materiais
80.000,00 26,60Danos Corporais
10.000,00 29,73APP Morte
10.000,00 29,73APP Invalidez

374,67Sub Total

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

11

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797935

2014/2015
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORE2982

CEP:

Combustível:
Marca: VOLKSWAGEN

9BWAB4513FP162454Chassi:

BICOMBUSTIVEL IV

Renavam:
Classe de Bônus:

0

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

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 374,67

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 530,07 230,23Casco
80.000,00 58,38Danos Materiais
80.000,00 26,60Danos Corporais
10.000,00 29,73APP Morte
10.000,00 29,73APP Invalidez

374,67Sub Total

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

12

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

SEGUROS SURA S/A - CÓDIGO SUSEP  675-1

AV.NAÇÕES UNIDAS,12995 4o AND BROOKLIN NOVO-SÃO PAULO-SP-BRASIL-CEP 04578-000-TEL 11 35567000-CNPJ 33.065.699/0001-27
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04/04/2019

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

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

382395

2036348

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SAO PAULOSAO PAULO Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:12.2018

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797943

2014/2015
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORE2992

CEP:

Combustível:
Marca: VOLKSWAGEN

9BWAB4546FP557292Chassi:

BICOMBUSTIVEL IV

Renavam:
Classe de Bônus:

0

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

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 374,67

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 530,07 230,23Casco
80.000,00 58,38Danos Materiais
80.000,00 26,60Danos Corporais
10.000,00 29,73APP Morte
10.000,00 29,73APP Invalidez

374,67Sub Total

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

13

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797951

2013/2014
P. PESADA PESSOA NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORI3539

CEP:

Combustível:
Marca: MITSUBISHI

93XSNKB8TECD82601Chassi:

DIESEL VI

Renavam:
Classe de Bônus:

0

L200 Triton GLS 3.2 CD TB Int.Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 462,81

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 642,07 333,70Casco
80.000,00 52,49Danos Materiais
80.000,00 31,68Danos Corporais
10.000,00 22,47APP Morte
10.000,00 22,47APP Invalidez

462,81Sub Total

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

14

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

SEGUROS SURA S/A - CÓDIGO SUSEP  675-1

AV.NAÇÕES UNIDAS,12995 4o AND BROOKLIN NOVO-SÃO PAULO-SP-BRASIL-CEP 04578-000-TEL 11 35567000-CNPJ 33.065.699/0001-27
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04/04/2019

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

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

382395

2036348

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SAO PAULOSAO PAULO Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:12.2018

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797960

2013/2013
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORI7195

CEP:

Combustível:
Marca: GENERAL MOTORS

9BGPB69M0DB340623Chassi:

BICOMBUSTIVEL VI

Renavam:
Classe de Bônus:

0

CRUZE LT 1.8 16V FlexPower 4pModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 306,99

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 444,07 191,78Casco
80.000,00 46,57Danos Materiais
80.000,00 21,22Danos Corporais
10.000,00 23,71APP Morte
10.000,00 23,71APP Invalidez

306,99Sub Total

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

15

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797978

2013/2013
P. PESADA CARGA IMP

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORK7700

CEP:

Combustível:
Marca: FORD

WF0XXPTDFDTJ38328Chassi:

DIESEL VI

Renavam:
Classe de Bônus:

0

TRANSIT Furgão 2.2 TDCI LongaModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 582,44

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 794,07 477,83Casco
80.000,00 49,41Danos Materiais
80.000,00 29,82Danos Corporais
10.000,00 12,69APP Morte
10.000,00 12,69APP Invalidez

582,44Sub Total

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

SEGUROS SURA S/A - CÓDIGO SUSEP  675-1

AV.NAÇÕES UNIDAS,12995 4o AND BROOKLIN NOVO-SÃO PAULO-SP-BRASIL-CEP 04578-000-TEL 11 35567000-CNPJ 33.065.699/0001-27
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04/04/2019

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

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

382395

2036348

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SAO PAULOSAO PAULO Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:12.2018

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797986

2013/2013
CAMINHAO LEVE NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: OHC1923

CEP:

Combustível:
Marca: AGRALE

9BYC79A2ADC000156Chassi:

DIESEL VI

Renavam:
Classe de Bônus:

0

10000 2p (diesel) (E5)Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5048 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
233,69Assistência Caminhão 150 Km

Sub Total 233,69
Total 1.739,34

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

12.000,00 1.200,00 664,90Carroceria

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 2.264,07 627,63Casco
12.000,00 664,90Acess?ios
80.000,00 113,63Danos Materiais
80.000,00 72,51Danos Corporais
10.000,00 13,49APP Morte
10.000,00 13,49APP Invalidez

1.505,65Sub Total

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

17

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001797994

2012/2013
CAMINHAO LEVE NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: ORE7431

CEP:

Combustível:
Marca: IVECO-FIAT

93ZC53C01D8440227Chassi:

DIESEL VI

Renavam:
Classe de Bônus:

0

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

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5048 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
233,69Assistência Caminhão 150 Km

Sub Total 233,69
Total 1.539,43

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

11.000,00 1.100,00 590,66Carroceria

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 2.010,06 482,37Casco
11.000,00 590,66Acess?ios
80.000,00 110,12Danos Materiais
80.000,00 70,27Danos Corporais
10.000,00 26,16APP Morte
10.000,00 26,16APP Invalidez

1.305,74Sub Total

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

SEGUROS SURA S/A - CÓDIGO SUSEP  675-1

AV.NAÇÕES UNIDAS,12995 4o AND BROOKLIN NOVO-SÃO PAULO-SP-BRASIL-CEP 04578-000-TEL 11 35567000-CNPJ 33.065.699/0001-27
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04/04/2019

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

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

382395

2036348

Produto: LICITACAO Opção:1

Órgão Produtor:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SAO PAULOSAO PAULO Ponto de Venda:

Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL

Versão de Cálculo:12.2018

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001798001

2018/2019
CAMINHAO LEVE NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLF0022

CEP:

Combustível:
Marca: RENAULT

A/CChassi:

DIESEL zero

Renavam:
Classe de Bônus:

0

Master 2.3 dCi Chassi 16V DieselModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 2.461,95

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 3.182,25 2.461,95Casco
2.461,95Sub Total

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

19

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

04/03/2019Das 24:00hs do dia 04/03/2020às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67519001798010

2018/2019
PASSEIO NACIONAL

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: QLD2332

CEP:

Combustível:
Marca: CITROEN

A/CChassi:

BICOMBUSTIVEL zero

Renavam:
Classe de Bônus:

0

C4 CACTUS SHINE 1.6 Turbo FlexModelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5058 5061

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)

Sub Total 0,00
Total 1.721,38

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

VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 2.241,25 1.721,38Casco
1.721,38Sub Total

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

Cidade:

Região de Tarifação: ALAGOAS

SEGUROS SURA S/A - CÓDIGO SUSEP  675-1

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

Órgão Produtor: SAO PAULO Apólice: 2036348 Endosso: 0

04/04/2019 2º Via

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

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

- Informação acerca da situação patrimonial e financeira.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5041 - CLÁUSULA DE MANUTENÇÃO DE REGISTROS

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

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

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

5048 - CLÁUSULA PARTICULAR PARA VEÍCULOS BLINDADOS

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

SEGUROS SURA S/A
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CLÁUSULAS PARTICULARES E ESPECIAIS

Órgão Produtor: SAO PAULO Apólice: 2036348 Endosso: 0

04/04/2019 2º Via

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

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

As demais condições da apólice permanecem inalteradas.

Fica entendido e acordado que o Manual versão 06.2018 em anexo ou disponível no site www.segurossura.com.br contendo os termos das Condições
Gerais, bem como as condições particulares na forma desta especificação, faz parte integrante desta apólice de seguro.

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

5058 - MANUAL DO SEGURADO

Declaro(amos) estar ciente e expressamente autorizo(amos) a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como
de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes a eles, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos
atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

5061 - DECLARACAO

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

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

  Nro. da proposta: 382395 0002 310

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

Recibo do Pagador

22/04/2019

Nosso Número

(=) Valor do Documento

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

     16.050,00

  PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ

Data Processamento
04/04/2019

AceiteEspécie doc.No. do documento
02.00531.0002036348.000000 - 1/1

Data do documento
02/04/2019

Uso do Banco

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

Carteira Espécie moeda
109

Quantidade
R$

(x) Valor
109/22285213-6

DESTACAR

 701,07
Não receber após 12/05/2019

Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.
Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00531.0002036348.000000 no verso

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

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

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

2000/80523-0
CNPJ

33065699000127

Agência/Código Beneficiário

2-Via

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

Beneficiário

Vencimento

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

SEGUROS SURA S/A

22/04/2019

34191.09222 28521.362005 08052.300004 2 78670001605000| 341-7 |ITAU

Beneficiário

Nosso Número

(=) Valor do Documento

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

     16.050,00

  PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ

Data Processamento
04/04/2019

AceiteEspécie doc.No. do documentoData do documento
02/04/2019

Uso do Banco Carteira
109

Espécie moeda
R$

Quantidade (x) Valor
109/22285213-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

 701,07
Não receber após 12/05/2019

Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.
Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 02.00531.0002036348.000000 no verso

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

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

Vencimento

02.00531.0002036348.000000 - 1/1

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

CNPJ

2000/80523-0
Agência/Código Beneficiário

22/04/2019

2-Via

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

15 dias 13 195 dias 73

30 dias 20 210 dias 75

45 dias 27 225 dias 78

60 dias 30 240 dias 80

75 dias 37 255 dias 83

90 dias 40 270 dias 85

105 dias 46 285 dias 88

120 dias 50 300 dias 90

135 dias 56 315 dias 93

150 dias 60 330 dias 95

165 dias 66 345 dias 98

180 dias 70 365 dias 100
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E-mail - 0650881

Data de Envio: 
  31/01/2020 11:09:43

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

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

Assunto: 
  Envio de cópias das apólices atuais seguro frota TRE-AL. PA 0000662592020. URGENTE

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Encaminhamos, a pedido, cópia das atuais apólices do contrato de seguro de frotas do TRE/AL para envio
da cotação para nova contratação.

As propostas serão recebidas até segunda-feira, dia 03/02/2020, até às 16h, devido ao curto espaço de
tempo para a instrução do processo.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712/99133.8744 (também whatsapp)

Anexos:
    E_mail_0650213.html
    Extrato_0650872_Apolices_em_vigencia_ate_04_03_20.pdf
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04/02/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=BLQE3EWS8XTWI&View=Message&Print=Yes
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De: "Andrea | HEMB Seguros" <andrea@br.hembseguros.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
CC: <apoiorenovacao@br.hembseguros.com.br>, <juliana.pimenta@hembseguros.com.br>, "'Contatos |
HEMB Seguros'" <contatos@br.hembseguros.com.br>
Data: 31/01/2020 05:18 PM
Assunto: [seic] COTAÇÃO ESTIMATIVA / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS / MAPFRE SEGUROS

 
Boa Tarde!
 
Maria Márcia
 
Conforme solicitado, segue orçamento es�ma�vo MAPFRE SEGUROS, para abertura do PROCESSO LICITATÓRIO
referente ao seguro dos veículos.
 
Reiteramos a informação que as coberturas mencionadas são as pra�cadas no mercado e de aceitação da companhia.
 
POR GENTILEZA, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.
 
Dúvidas, estamos à disposição!
 
Atenciosamente.,
 

 
 

Anexados:

Arquivo: COTAÇÃO ESTIMATIVA
MAPFRE.pdf

Tamanho:
360k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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São Paulo, 31 de janeiro de 2020 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
CNPJ: 06.015.041/0001-38 

 
 
 

Ref.: Cotação Estimativa Para Futuro Processo Licitatório 
 

Temos a satisfação de apresentarmos à V.Sas., a Cotação Estimativa  para contratação de seguro de automóveis para a frota do estimado patrimônio. 

 
 
 
 

SEGURADORA 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

CNPJ: 61.074.175/0001-38 

 

Endereço Sede: Av. Das Nações Unidas, 14.261, 29º andar, Vila Gertrudes – CEP 04.794-000 - São Paulo 

CONTATO 

VIGÊNCIA DO SEGURO 

VALIDADE DA PROPOSTA 

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

12 (doze) meses 

90 (noventa) dias 

 

 
 

ITEM Marca  Modelo Ano  Placa  Franquia  Premio 

1 Citroen  Jumper M33M 23 S  2010/2011 NME 3489 17.500,00 13.250,00 

2 vw Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca 2011/2011 NMG 2564 4.345,00 3.060,00 

3 vw Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca 2011/2011 NMG 2544 4.345,00 3.060,00 

4 vw Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca 2011/2011 NMG 2274 4.345,00 3.060,00 

5 Iveco  Caminhão Iveco / Daily 55C17 2012/2013 ORE 7431 15.410,00 8.340,00 

6 Agrale  Caminhão Agrale / Modelo 10.000 2013/2013 OHC 1923 15.410,00 8.340,00 

7 Ford  Van Ford / Transit furgão 2.2 2013/2013 ORK 7700 2 15.410,00 8.340,00 

8 GM  GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 2013/2013 ORI 7195 4.420,00 3.150,00 

9 Mitsubish Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diese 2013/2014 ORI 3539 8.750,00 6.950,00 

10 vw Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca 2014/2015 ORE 2972 4.410,00 3.130,00 

11 vw Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca 2014/2015 ORE 2982 4.410,00 3.130,00 

12 vw Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca 2014/2015 ORE 2992 4.410,00 3.130,00 

13 FIAT Fiorino 1.4 Flex Cor Branca 2015/2015 QLD 0960 8.750,00 6.950,00 
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14 Mitsubishi L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016 QLD 0340 8.750,00 6.950,00 

15 Mitsubishi L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016 QLD 0350 8.750,00 6.950,00 

16 Mitsubishi L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016 QLD 1770 8.750,00 6.950,00 

17 Ford  Cargo 1319 Cor Branca 2015/2016 QLB 3471 15.410,00 8.340,00 

18 Mitsubishi Lancer 2.0 CVT, 2015/2016 QLD 3531 4.760,00 3.950,00 

19 Renault  Master MBUS L3H2 2018/2019 QLF 0022 17.950,00 14.050,00 

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut 2018/2019 QLD 2332 4.480,00 3.250,00 
 
 

VALOR TOTAL R$ 124.330,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS) 
 

 

COBERTURAS DO SEGURO PARA CADA VEÍCULO:  

Valor de Mercado 100% Tabela FIPE  Colisão, incêndio, roubo ou furto / “Para os veículos que não possuírem valores de mercado divulgados pela Tabela FIPE, a 

contratação do seguro será por Valor Determinado”. 

Danos materiais a terceiros no valor de   R$ 100.000,00 

Danos corporais a terceiros no valor de   R$ 100.000,00 

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 do tipo reduzida.   

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: 61.074.175/0001-38 
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade LOTE Quantidade

PA 0000662-59.2020 Unitário Único 1

Objeto – CATMAT nº 906 Seguro Frota Veículos

Fontes de Consulta

20.256,41 -15.464,26 20.256,41

20.833,33 -14.887,34 20.833,33

16.190,40 -19.530,27 16.190,40

16.663,88 -19.056,79 16.663,88

16.050,00 -19.670,67 16.050,00

MAPFRE (06521990) 124.330,00 88.609,33 Desconsiderado

111,07%

A Planilha  pode ser utilizada 35.720,67 39.673,50 17.998,81

Q = quantidade de valores obtidos     6 Total Estimado

17.998,81 17.998,81

5

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Banco de Preços -Preço 1– TRE/RO 
(0650518/0650520)

Banco de Preços-Preço 2  – Pres.Rep. 
(06550518)

Banco de Preços-Preço 3  – TRF-2a.R  
(06550518)

Banco de Preços-Preço 4  – TRE/RN 
(06550518 e 0650528)

Sura S/A-contrato atual-4º Termo Aditivo 
(0650872)

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 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 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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De: Ismael silva silva <ismael@fanalseguros.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Diogo Assis <diogo@fanalseguros.com.br>
Data: 04/02/2020 04:47 PM
Assunto: [seic] Envio de cópias das apólices atuais seguro frota TRE-AL. PA 0000662592020. URGENTE

Boa tarde!

Segue cotação Porto Seguro conforme solicitado.

Att

Em sex., 31 de jan. de 2020 às 11:10, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,

Encaminhamos, a pedido, cópia das atuais apólices do contrato de seguro de frotas do TRE/AL para
envio da cotação para nova contratação.

As propostas serão recebidas até segunda-feira, dia 03/02/2020, até às 16h, devido ao curto
espaço de tempo para a instrução do processo.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712/99133.8744 (também whatsapp)

-- 

Anexados:

Arquivo: Cotação - TRE - AL -
Porto.pdf

Tamanho:
167k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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ORÇAMENTO - PORTO SEGURO AUTO FROTA

Orçamento: 281442219

Início da Vigência: 04/02/2020

Término da Vigência: 04/02/2021 Versão do cálculo: 2

Data do Orçamento: 31/01/2020

Tipo de Emissão: Seguro Novo

Quantidade de Itens: 20 Última Liberação: 04/02/2020

Tarifa: Fevereiro/2020

Dados do corretor

Nome Telefone Código SUSEP

FANAL ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (82) 32212266 LIA78J

Dados do cliente

Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Atividade: JUSTICA

Tipo Pessoa: JurídicaCNPJ: 06.015.041/0001-38

Prêmio por Coberturas / Cláusulas / Acessórios

Descrição Prêmio

CASCO R$ 17.221,52

DANOS MATERIAIS - 1º RISCO R$ 5.580,82

DANOS CORPORAIS - 1º RISCO R$ 626,60

ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO R$ 829,00

076 - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada R$ 1.129,01

45V - Assistência 24h Completa - Rede Referenciada R$ 5.247,53

ACESSÓRIO CARROCERIA R$ 309,33

ACESSÓRIO EQUIPAMENTOS R$ 0,00

ACESSÓRIO SOM R$ 0,00

ACESSÓRIO KIT GÁS R$ 0,00

Os veículos são de propriedade

Empresa (PJ): 20

Prêmio do Seguro

Operação de Negócio: Convencional
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Prêmio Líquido do Seguro: R$ 30.943,81

IOF: 0,00% Prêmio à vista do seguro: R$ 30.943,81

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.

Os valores deste orçamento são válidos até 01/03/2020

*A CONTRATAÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA NA MODALIDADE VALOR DETERMINADO ESTÁ SUJEITA A ANALISE E COTAÇÃO
DA SEGURADORA NO MOMENTO DA EMISSÃO DO SEGURO.

OPÇÕES DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: À Vista - Boleto

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

1 0,00% R$ 30.943,81 R$ 30.943,81

PAGAMENTO: Carnê a 30 d.d.

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

1 0,00% R$ 30.943,81 R$ 30.943,81

PAGAMENTO: Melhor Data Todas Débito C.Corrente

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

1 0,00% R$ 30.943,81 R$ 30.943,81

2 0,00% R$ 15.471,90 R$ 30.943,80

3 0,00% R$ 10.314,60 R$ 30.943,80

4 0,00% R$ 7.735,95 R$ 30.943,80

5 0,00% R$ 6.188,76 R$ 30.943,80

6 0,00% R$ 5.157,30 R$ 30.943,80

7 0,00% R$ 4.420,54 R$ 30.943,78

8 0,00% R$ 3.867,98 R$ 30.943,84

9 0,00% R$ 3.438,20 R$ 30.943,80

10 0,00% R$ 3.094,38 R$ 30.943,80

PAGAMENTO: Frac. 1ª Parcela Carnê

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

2 0,00% R$ 15.471,90 R$ 30.943,80

3 0,00% R$ 10.314,60 R$ 30.943,80

4 0,00% R$ 7.735,95 R$ 30.943,80

5 0,00% R$ 6.188,76 R$ 30.943,80

6 0,00% R$ 5.157,30 R$ 30.943,80
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Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

7 0,00% R$ 4.420,54 R$ 30.943,78

8 0,00% R$ 3.867,98 R$ 30.943,84

9 0,00% R$ 3.438,20 R$ 30.943,80

10 0,00% R$ 3.094,38 R$ 30.943,80

PAGAMENTO: Todas Débito C. Corrente

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

1 0,00% R$ 30.943,81 R$ 30.943,81

2 0,00% R$ 15.471,90 R$ 30.943,80

3 0,00% R$ 10.314,60 R$ 30.943,80

4 0,00% R$ 7.735,95 R$ 30.943,80

5 0,00% R$ 6.188,76 R$ 30.943,80

6 0,00% R$ 5.157,30 R$ 30.943,80

7 0,00% R$ 4.420,54 R$ 30.943,78

8 0,00% R$ 3.867,98 R$ 30.943,84

9 0,00% R$ 3.438,20 R$ 30.943,80

10 0,00% R$ 3.094,38 R$ 30.943,80

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito - Demais Bandeiras

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

1 0,00% R$ 30.943,81 R$ 30.943,81

2 0,00% R$ 15.471,90 R$ 30.943,80

3 0,00% R$ 10.314,60 R$ 30.943,80

4 0,00% R$ 7.735,95 R$ 30.943,80

5 0,00% R$ 6.188,76 R$ 30.943,80

6 0,00% R$ 5.157,30 R$ 30.943,80

7 0,00% R$ 4.420,54 R$ 30.943,78

8 0,00% R$ 3.867,98 R$ 30.943,84

9 0,00% R$ 3.438,20 R$ 30.943,80

10 0,00% R$ 3.094,38 R$ 30.943,80

PAGAMENTO: 1ª Boleto / Demais Carnê

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

2 0,00% R$ 15.471,90 R$ 30.943,80

3 0,00% R$ 10.314,60 R$ 30.943,80

4 0,00% R$ 7.735,95 R$ 30.943,80

5 0,00% R$ 6.188,76 R$ 30.943,80

6 0,00% R$ 5.157,30 R$ 30.943,80
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Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

7 0,00% R$ 4.420,54 R$ 30.943,78

8 0,00% R$ 3.867,98 R$ 30.943,84

9 0,00% R$ 3.438,20 R$ 30.943,80

10 0,00% R$ 3.094,38 R$ 30.943,80

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito Porto Seguro

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

1 0,00% R$ 30.943,81 R$ 30.943,81

2 0,00% R$ 15.471,90 R$ 30.943,80

3 0,00% R$ 10.314,60 R$ 30.943,80

4 0,00% R$ 7.735,95 R$ 30.943,80

5 0,00% R$ 6.188,76 R$ 30.943,80

6 0,00% R$ 5.157,30 R$ 30.943,80

7 0,00% R$ 4.420,54 R$ 30.943,78

8 0,00% R$ 3.867,98 R$ 30.943,84

9 0,00% R$ 3.438,20 R$ 30.943,80

10 0,00% R$ 3.094,38 R$ 30.943,80

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

Orçamento no. : 281442219

Dados do Cliente:

Vigência:

Razão Social:

Atividade:

Data:

Tarifa:

Operação de Negócio:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

JUSTICA

31/01/2020

Fevereiro/2020

04/02/2020 - 04/02/2021

Convencional

Tipo de Pessoa:CNPJ:

Validade:

Última Liberação:

Quantidade de Itens:

Jurídica06.015.041/0001-38

01/03/2020

04/02/2020

20

Data da impressão: 04/02/2020
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 7.017,00 R$ 855,86
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 286,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 32,41
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 124,79
TOTAL R$ 1.299,63

1 VEÍCULO: CITROEN - JUMPER MINIBUS 2.3 HDI
ANO/MODELO: 2010/2011
CÓDIGO FIPE: 110990
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:10

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 3.910,50 R$ 805,74
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 275,06
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 30,76
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 15,60
Cls. 45V R$ 580,07
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 51,10
Parabrisa/Traseiro: R$ 137,00
Lanternas/Faróis: R$ 89,00
Retrovisores: R$ 40,00
TOTAL R$ 1.758,33

2 VEÍCULO: FIAT - NOVA FIORINO 1.4 8V EVO
FLEX
ANO/MODELO: 2015/2016
CÓDIGO FIPE: 14133
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:10

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 9.841,50 R$ 1.405,84
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 286,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 32,41
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 39,00
Cls. 45V R$ 338,70
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 124,67
Lanternas/Faróis: R$ 319,00
Retrovisores: R$ 238,00

3 VEÍCULO: MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP
TRITON HPE 3.2 TURBO
ANO/MODELO: 2015/2016
CÓDIGO FIPE: 221040
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:10
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

Parabrisa/Traseiro: R$ 136,00
TOTAL R$ 2.227,19

3 VEÍCULO: MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP
TRITON HPE 3.2 TURBO
ANO/MODELO: 2015/2016
CÓDIGO FIPE: 221040
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:10

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 9.841,50 R$ 1.405,84
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 286,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 32,41
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 39,00
Cls. 45V R$ 338,70
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 124,67
Retrovisores: R$ 238,00
Lanternas/Faróis: R$ 319,00
Parabrisa/Traseiro: R$ 136,00
TOTAL R$ 2.227,19

4 VEÍCULO: MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP
TRITON HPE 3.2 TURBO
ANO/MODELO: 2015/2016
CÓDIGO FIPE: 221040
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:10
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 9.841,50 R$ 1.405,84
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 286,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 32,41
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 39,00
Cls. 45V R$ 338,70
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 124,67
Parabrisa/Traseiro: R$ 136,00
Lanternas/Faróis: R$ 319,00
Retrovisores: R$ 238,00
TOTAL R$ 2.227,19

5 VEÍCULO: MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP
TRITON HPE 3.2 TURBO
ANO/MODELO: 2015/2016
CÓDIGO FIPE: 221040
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:10

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.434,00 R$ 715,36
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 236,24
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 25,20
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 39,00
Cls. 45V R$ 183,43
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 52,94
Lanternas/Faróis: R$ 674,00
Retrovisores: R$ 274,00
Parabrisa/Traseiro: R$ 323,00
TOTAL R$ 1.252,17

6 VEÍCULO: MITSUBISHI - LANCER 2.0 16V
ANO/MODELO: 2015/2016
CÓDIGO FIPE: 221244
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:10

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.333,50 R$ 330,27
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 236,24
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 25,20

7 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.6 8V
TOTAL FLEX GV
ANO/MODELO: 2010/2011
CÓDIGO FIPE: 52760
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 39,00
Cls. 45V R$ 183,43
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 35,27
Retrovisores: R$ 60,00
Parabrisa/Traseiro: R$ 98,00
Lanternas/Faróis: R$ 97,00
TOTAL R$ 849,41

7 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.6 8V
TOTAL FLEX GV
ANO/MODELO: 2010/2011
CÓDIGO FIPE: 52760
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

CLASSE BÔNUS:9

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.333,50 R$ 330,27
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 236,24
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 25,20
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 39,00
Cls. 45V R$ 183,43
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 35,27
Lanternas/Faróis: R$ 97,00
Parabrisa/Traseiro: R$ 98,00
Retrovisores: R$ 60,00
TOTAL R$ 849,41

8 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.6 8V
TOTAL FLEX GV
ANO/MODELO: 2010/2011
CÓDIGO FIPE: 52760
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:10
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.333,50 R$ 330,27
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 236,24
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 25,20
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 39,00
Cls. 45V R$ 183,43
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 35,27
Lanternas/Faróis: R$ 97,00
Parabrisa/Traseiro: R$ 98,00
Retrovisores: R$ 60,00
TOTAL R$ 849,41

9 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.6 8V
TOTAL FLEX GV
ANO/MODELO: 2010/2011
CÓDIGO FIPE: 52760
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:10

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 10.723,50 R$ 778,30
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 412,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 50,45
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 33,42
CARROC. - IS R$ 8.000,00 / FRANQUIA: R$ 800,00 R$ 56,54
Cls. 45V R$ 565,22
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 67,29
Lanternas/Faróis: R$ 102,00
Parabrisa/Traseiro: R$ 79,00
Retrovisores: R$ 212,00
TOTAL R$ 1.963,79

10 VEÍCULO: FORD - CAMINHAO CARGO 1319 E5
TURBO 4X2
ANO/MODELO: 2015/2016
CÓDIGO FIPE: 5041350
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: DIVERSAS/OUTRAS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:10

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.333,50 R$ 458,54
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 236,24

11 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.6 8V
TOTAL FLEX GVI
ANO/MODELO: 2014/2015
CÓDIGO FIPE: 52760
0Km: Não

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
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DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 25,20
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 39,00
Cls. 45V R$ 183,43
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 46,98
Retrovisores: R$ 60,00
Parabrisa/Traseiro: R$ 98,00
Lanternas/Faróis: R$ 97,00
TOTAL R$ 989,39

11 COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:5

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.333,50 R$ 458,54
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 236,24
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 25,20
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 39,00
Cls. 45V R$ 183,43
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 46,98
Lanternas/Faróis: R$ 97,00
Retrovisores: R$ 60,00
Parabrisa/Traseiro: R$ 98,00
TOTAL R$ 989,39

12 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.6 8V
TOTAL FLEX GVI
ANO/MODELO: 2014/2015
CÓDIGO FIPE: 52760
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:5
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MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.333,50 R$ 458,54
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 236,24
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 25,20
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 39,00
Cls. 45V R$ 183,43
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 46,98
Lanternas/Faróis: R$ 97,00
Parabrisa/Traseiro: R$ 98,00
Retrovisores: R$ 60,00
TOTAL R$ 989,39

13 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.6 8V
TOTAL FLEX GVI
ANO/MODELO: 2014/2015
CÓDIGO FIPE: 52760
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:5

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 9.841,50 R$ 1.288,50
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 286,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 32,41
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 39,00
Cls. 45V R$ 338,70
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 105,60
Parabrisa/Traseiro: R$ 136,00
Retrovisores: R$ 238,00
Lanternas/Faróis: R$ 319,00
TOTAL R$ 2.090,78

14 VEÍCULO: MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP
TRITON HPE 3.2 TURBO
ANO/MODELO: 2013/2014
CÓDIGO FIPE: 221040
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:7

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.849,50 R$ 672,28
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 236,24
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 25,20

15 VEÍCULO: CHEVROLET - CRUZE HATCH SPORT
LT 1.8 16V FLEX
ANO/MODELO: 2013/2013
CÓDIGO FIPE: 43982
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
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APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 39,00
Cls. 45V R$ 277,00
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 43,24
Parabrisa/Traseiro: R$ 203,40
Lanternas/Faróis: R$ 454,80
Retrovisores: R$ 173,00
TOTAL R$ 1.292,96

15 VEÍCULO: CHEVROLET - CRUZE HATCH SPORT
LT 1.8 16V FLEX
ANO/MODELO: 2013/2013
CÓDIGO FIPE: 43982
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

CLASSE BÔNUS:7

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 8.242,50 R$ 1.009,23
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 286,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 32,41
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 23,40
Cls. 45V R$ 501,50
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 90,53
Parabrisa/Traseiro: R$ 305,00
Lanternas/Faróis: R$ 346,00
Retrovisores: R$ 224,00
TOTAL R$ 1.943,64

16 VEÍCULO: FORD - TRANSIT FURGAO LONGO 350
2.2 TDCI
ANO/MODELO: 2013/2013
CÓDIGO FIPE: 33758
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:7
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MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 7.404,00 R$ 899,22
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 380,52
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 45,86
CARROC. - IS R$ 12.000,00 / FRANQUIA: R$ 1.200,00 R$ 131,89
TOTAL R$ 1.457,49

17 VEÍCULO: AGRALE - CAMINHAO 10000 4X2 E5
ANO/MODELO: 2013/2013
CÓDIGO FIPE: 5010349
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: DIVERSAS/OUTRAS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:7

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 8.704,50 R$ 747,56
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 380,52
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 45,86
CARROC. - IS R$ 11.000,00 / FRANQUIA: R$ 1.100,00 R$ 120,90
TOTAL R$ 1.294,84

18 VEÍCULO: IVECO/FIAT - DAILY CHASSI CABINA
55C17 4X2 E5
ANO/MODELO: 2012/2013
CÓDIGO FIPE: 5060800
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: DIVERSAS/OUTRAS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:7

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 15.282,00 R$ 1.635,78
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 286,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 32,41
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 124,79
Cls. 45V R$ 501,50
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 49,70
Lanternas/Faróis: R$ 300,00
Retrovisores: R$ 262,00
Parabrisa/Traseiro: R$ 222,00
TOTAL R$ 2.630,75

19 VEÍCULO: RENAULT - MASTER MINIBUS 2.3*
ANO/MODELO: 2018/2019
CÓDIGO FIPE: 251984
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:1

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO20 VEÍCULO: CITROEN - NOVO C4 LOUNGE SHINE TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
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TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.894,50 R$ 1.229,74
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 236,24
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 25,20
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 39,00
Cls. 45V R$ 183,43
Vidros 076 / FRANQUIAS: R$ 47,85
Parabrisa/Traseiro: R$ 350,00
Retrovisores: R$ 214,00
Lanternas/Faróis: R$ 575,00
TOTAL R$ 1.761,46

20 1.6 TURBO FLEX AUT.
ANO/MODELO: 2018/2019
CÓDIGO FIPE: 111872
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CONGÊNERE: Seguros Sura S/A
APÓLICE: 2036348
CLASSE BÔNUS:1
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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

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

Índice de Cobertura:

78S
76R
78R
76

78S - DANOS A VIDROS - REDE REFERENCIADA
76R - DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - LIVRE ESCOLHA
78R - DANOS A VIDROS - LIVRE ESCOLHA
076 - DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - REDE REFERENCIADA

Proteção a Vidros:

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

CARRO EXTRA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
CARRO EXTRA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
CARRO EXTRA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
CARRO EXTRA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
CARRO EXTRA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
CARRO EXTRA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
CARRO EXTRA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
CARRO EXTRA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
CARRO EXTRA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
CARRO EXTRA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
CARRO EXTRA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
CARRO EXTRA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
CARRO EXTRA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
CARRO EXTRA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
CARRO EXTRA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
CARRO EXTRA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
CARRO EXTRA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
CARRO EXTRA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS

Carro Reserva:
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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

Assistência 24h:

CLS. 104
CLS. 115
CLS. 112
CLS. 20N
CLS. 997
CLS. 111

104 - EXTENSÃO DE PERÍMETRO
115 - EXTENSÃO DE COBERTURA DE RCF - DMT
112 - EXTENSÃO DA COBERTURA DA APÓLICE
20N - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
997 - CLÁUSULA BENEFICIÁRIA
111 - EXTENSÃO PARA VEÍCULOS REBOCADOS

Índice de Cláusulas:

CARROCERIA
EQUIPAMENTOS
SOM
KIT - GÁS

CARROC.
EQUIP.
SOM
KIT G

Acessórios:
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade LOTE Quantidade

PA 0000662-59.2020 Unitário Único 1

Objeto – CATMAT nº 906 Seguro Frota Veículos

Fontes de Consulta

20.256,41 -14.781,85 20.256,41

20.833,33 -14.204,93 20.833,33

16.190,40 -18.847,86 16.190,40

16.663,88 -18.374,38 16.663,88

16.050,00 -18.988,26 16.050,00

MAPFRE (06521990) 124.330,00 89.291,74 Desconsiderado

Porto Seguro (0652428) 30.943,80 -4.094,46 30.943,80

104,94%

A Planilha  pode ser utilizada 35.038,26 36.768,53 20.156,30

Q = quantidade de valores obtidos     7 Total Estimado

20.156,30 20.156,30

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Banco de Preços -Preço 1– TRE/RO 
(0650518/0650520)

Banco de Preços-Preço 2  – Pres.Rep. 
(06550518)

Banco de Preços-Preço 3  – TRF-2a.R  
(06550518)

Banco de Preços-Preço 4  – TRE/RN 
(06550518 e 0650528)

Sura S/A-contrato atual-4º Termo Aditivo 
(0650872)

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 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 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 527 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento a esta Seção (0649598) para

estimativa de preços, visando à contratação de empresa prestadora
de serviços de seguro total para a frota do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, composta de 20 (vinte) veículos, conforme Termo de
Referência 0648453, cujo contrato atual, improrrogável, vence em
04/03/2020.

Feita consulta a diversas empresas do ramo em Maceió,
apesar de algumas promessas de envio de cotação, recebemos, até o
momento, apenas propostas da MAPFRE (0652190), enviada pela
Hemb Seguros (0652189), no valor total de R$ 124.330,00 e da Porto
Seguro (0652428), no valor total de R$ 30.943,80.

Em paralelo, em pesquisa no Banco de Preços (evento
0650518) encontramos preços de seguro de frotas de quatro órgãos
federais, incluindo TRE/RO e TRE/RN, com frotas similares, porém,
com quantitativo distinto de veículos. 

Considerando-se o prazo exíguo para o vencimento do
atual contrato, utilizamos, para a formação do preço médio estimado
da contratação, os valores encontrados no Banco de Preços
(Relatório 0650518) na proporção do número de veículos da frota do
TRE/AL, ou seja, vinte veículos, por restarem compatíveis entre si e
com o valor do contrato vigente. Foi também considerado para a
estimativa de preço o valor do atual contrato com a empresa SURA -
Apólice nº 2036348, Proposta nº 382395 - Opção 1 (Extrato
0650872), uma vez que a informação da empresa HEMB no evento
0648490 confirma a manutenção dos valores da apólice atual da
empresa SURA, para as mesmas coberturas.

Considerando-se que o preço do seguro em bloco (da
frota total) resulta bem inferior à soma dos preços dos seguros por
veículos, a exemplo da cotação apresentada pela empresa MAPFRE,
individualizada por veículo (0652190), não foi possível a elaboração
de Planilha para formação da média dos preços por veículo, o que
levaria o total para contratação a um valor estimado bem acima do
valor de mercado e do valor global médio estimado nesta instrução,
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feito com base nos valores totais apurados, sem individualização.
Desse modo, após inclusão da cotação recebida nesta

data da empresa Porto Seguro, obtivemos o preço médio total
estimado para a contratação no valor de R$ 20.156,30 (vinte mil,
cento e cinquenta e seis reais e trinta centavos), conforme Planilha
Final de Estimativa de Preços (evento 0652461), na qual foi
desconsiderado o preço da cotação da MAPFRE - mais de 600%
acima da média encontrada pelos demais preços. 

Assim, sugerimos, salvo melhor entendimento, que a
contratação seja feita por licitação, pregão eletrônico, com
fundamento na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com ampla participação, tendo em vista as empresas
pesquisadas.

Respeitosamente,

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 05/02/2020, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 05/02/2020, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0652462 e o código CRC 8EB4A17C.

0000662-59.2020.6.02.8000 0652462v26
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 527, 0652462, encaminho

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

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/02/2020, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0652821 e o código CRC B6F2E008.

0000662-59.2020.6.02.8000 0652821v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2020.
À SLC, para elaborar a minuta do edital.
À SGO, para reserva de crédito, de acordo com a

Informação 527, da SEIC (0652462).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/02/2020, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653236 e o código CRC B79DF281.

0000662-59.2020.6.02.8000 0653236v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  06/02/20  15:05                                      USUARIO : ROBSON         

  DATA EMISSAO    : 06Fev20                            NUMERO  : 2020PE000010   

  DATA LIMITE     : 31Dez20                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA SAPEV. RESERVA DE CRéDITO PARA CONTRATAçãO DE SEGUROS PARA VEíCULOS        

  TRE-AL. CONFORME INFORMAçãO 527 (0652462). DESPACHO GSAD (0653236)            

  SEI 0000662-59.2020.6.02.8000                                                 

                                                                                

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

  401081  1 167674  0100000000 339036 070277 ADM SEGURO                20.156,30

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 44519630444 - ROBSON               UG : 070011   06Fev20   15:03

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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Poder Judiciário Federal 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
MMiinnuuttaa  

  
PROCESSO Nº 0000662-59.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 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 os veículos integrantes da frota 
deste Tribunal, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste 
Tribunal. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais 
normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
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, no que couber pela Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços 
de seguro total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I-A deste Edital, 
com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições previstas no 
edital e seus anexos. 
 
2 – DA VIGÊNCIA  
 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a partir da data do recebimento da 
Nota de Emepenho. 
 
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. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
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Poder Judiciário Federal 
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agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) 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). 

3.3.1.  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. 

 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
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que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

4.1.  A contratação deverá atender às seguintes características: 

 

4.1.1. 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; 

4.1.2.  O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor não inferior 

a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

4.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais); 

4.1.4. 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; 

4.1.5. 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); 

4.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses, contados a 

partir do recebimento da nota de empenho; 

4.1.7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de furto, roubo, 

incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais; 

4.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a seguradora se 

obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do valor de mercado à época 

do sinistro, auferido mediante publicações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(FIPE), considerando-se a última publicação anterior à ocorrência do sinistro. 
 
 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
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ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 

1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento 

do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

a) Valor global do serviço ofertado (somatório do prêmio e do custo da apólice); 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação constante 

no Anexo I;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço ofertado, (somatório do prêmio e 

do custo da apólice). 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio 

do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 

da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
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8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), 

ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do 

art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  
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9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços ora  licitados é de R$ 20.156,30 (vinte mil e 
cento e cinquenta e seis reais e trinta centavos), que, de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência 

será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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 II. 
 
9.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo pregoeiro, a 
planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida. 
 

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24. 
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9.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 

 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições 

de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 

fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 

a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 
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b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

10.10.2.1. O licitante,  microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 

2015. 

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 

de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo 

em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 

isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 

sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento; 

c) conter a descrição do serviço ofertado; 

d) conter o preço global do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 
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11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

12 - DOS RECURSOS. 

 

12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 

no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em 

que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
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Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

14.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 

dos recursos apresentados. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 24.13 deste Edital,  
Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

15.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

15.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração.. 

16 – DO REAJUSTE   
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16.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado 

pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor do seguro poderá ser 

reajustado, com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado 

pela FGV – Fundação Getúlio Vargas.  

 
16.1.1.  Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGPM fica eleito o 
índice que oficialmente vier a substituí-lo. 

 
17 – DA CONTRATAÇÃO 
 
17.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante nota 
de empenho, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, em conformidade com este 
edital.  
 
17.2. Antes do encaminhamento 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 17.32 ou recusar-
se a receber a Nota de Empenho, 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 
 
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. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 
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IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

19.1.1. 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; 

 
19.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 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. 
 
19.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
19.4. 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 parcial das obrigações assumidas; 

 
19.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
19.6. 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. 
 
19.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 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.  
 
19.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
19.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
19.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado. 
 
19.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
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19.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de 
Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do 
valor será o IPCA. 
 
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da 
decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
 
19.13.  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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
19.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
20- - DO PAGAMENTO 
 
20.1. 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. 
 
20.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
20.3. O pagamento deverá ser efetuado em parcela única, respeitando-se o descrito no 
item 20.1. 

 

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

 
20.5. 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). 
 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0654214)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 182



Poder Judiciário Federal 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

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. São obrigações do contratante: 
 

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

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

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 
quaisquer dos veículos segurados, identificados no ANEXO I-A deste Edital. 

 
23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
23.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital e com os termos 

da proposta de preços; 

b) Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional; 

c) Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I-A, juntamente com o manual ou 

documento equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro de 

automóveis para os veículos objeto desta contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento da Nota de Empenho; 

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 nos veículos segurados e de terceiros porventura envolvidos, ocasião em que se 

obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o prazo de entrega do veículo que deverá 

guardar proporcionalidade com a dimensão do dano causado, ressalvado o caso excepcional 

devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE; 

g) Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá ser efetuado 

em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente para a CONTRATANTE 

e/ou para o terceiro porventura envolvido; 

h) Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da documentação 

necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização referente ao valor 

contratado; 

i) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

j) Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os serviços sejam 

regularmente prestados; 

k) Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto deste Termo de 
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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. 

 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

24.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, 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. 

24.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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 na 

Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.11. 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, 
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devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.12. 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. 
 
24.13.   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. 
 
24.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto 
nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 23.13, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites 
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Relação dos Veículos Segurados; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.  

 
24.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser 
solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
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 os veículos integrantes 

da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I deste Termo de Referência, com assistência 24 

horas e vigência de 12 (doze) meses. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, e considerando as 

diversas saídas a serviço deste Tribunal, bem como as viagens ao interior do Estado, faz-se 

necessário contratar o serviço de seguro total para os veículos, como forma de reduzir o risco de 

perda patrimonial. 

2.2. Sugere-se a estratégia de contratação por meio de reunião de itens em grupo único com 

vistas a tornar a contratação mais atraente ao mercado, o que tende a estimular a competitividade 

que, por conseguinte, propicia a obtenção de propostas mais vantajosas. Além disso, a celebração 

de avença com uma só contraparte simplifica as atividades de gestão e fiscalização, colaborando 

para não agravar o déficit de pessoal experimentado atualmente na seção. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características: 

3.1.1. O contrato deverá contemplar a assistência 24 horas, em casos de panes ou acidentes, 

quando for inviável transitar com o veículo, situação em que deverá ser fornecido, gratuitamente, 

veículo do tipo guincho, sem limite de quilometragem; 

3.1.2. O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor não inferior a 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

3.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais); 

3.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo segurado, o valor de 

cobertura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro; 

3.1.5. O valor de cobertura para os casos de responsabilidade civil por danos morais não deverá 

ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

3.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses, contados a 

partir do recebimento da Nota de empenho; 

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; 
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3.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a seguradora se 

obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do valor de mercado à época do 

sinistro, auferido mediante publicações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 

considerando-se a última publicação anterior à ocorrência do sinistro. 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. A CONTRATADA deverá: 

4.1.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de 

Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços; 

4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional; 

4.1.3. Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I, juntamente com o manual ou 

documento equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro de 

automóveis para os veículos objeto desta contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento da nota de empenho; 

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

licitação; 

4.1.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que porventura 

venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, salvo 

ocorrência de força maior; 

4.1.6. Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, os consertos 

relativos a danos causados nos veículos segurados e de terceiros porventura envolvidos, ocasião 

em que se obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o prazo de entrega do veículo 

que deverá guardar proporcionalidade com a dimensão do dano causado, ressalvado o caso 

excepcional devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE; 

4.1.7. Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá ser 

efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente para a 

CONTRATANTE e/ou para o terceiro porventura envolvido; 

4.1.8. Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da documentação 

necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização referente ao valor 

contratado; 

4.1.9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

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

regularmente prestados; 

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

Termo de Referência; 

4.1.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 
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4.1.13. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

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

contrato; 

4.1.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram, 

nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 

4.1.16. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

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

como Gestor; 

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento 

da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário; 

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 

execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

5.4. Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com quaisquer 

dos veículos segurados, identificados no ANEXO I deste Termo de Referência. 

 

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor designado 

para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas; 

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado deverão 

ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em 

tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, em 

até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário respectiva(o), 

devidamente atestada(o) pelo Gestor do Contrato; 

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

aplicadas; 
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7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única, respeitando-se o 

descrito no item 7.1.; 

7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 

recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

 

8. DO REAJUSTE 

 

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

 

9. DA DOTAÇÃO 

 

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados pelo orçamento destinado ao exercício de 2020. 

 

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

10.1.1. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 

Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 

aplicar outras mais severas; 

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 

razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, 

calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 

recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o 

caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início do 

cumprimento das obrigações contratuais; 

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 

justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 

defesa; 

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 

CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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11. DA FRANQUIA 

 

11.1. As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer aos 

limites máximos de acordo com a tabela abaixo: 

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA 

MÁXIMA 

01 Citroen Jumper M33M 23 S 

Cor Branca 

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00 

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

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

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

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 

Cor Branca 

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00 

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Cor Branca 

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00 

07 Van Ford / Transit furgão 2.2 

Cor Branca 

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00 

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 

Cor Preta 

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel 

Cor Preta 

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00 

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

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

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

13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 4.200,00 

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca 

QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00 

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca 

QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00 

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca 

QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00 

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

18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, 

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

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00 

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00 

11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na apólice do seguro; 
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11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são fixos e 

irreajustáveis; 

11.4. Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos pelo Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que promover os 

consertos dos veículos; 

11.5. A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda de raio e/ou 

explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda total, de acordo com a Circular SUSEP nº 

145, de 7 de novembro de 2000; 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta, sob o 

regime de empreitada por preço global; 

12.2. O valor global da contratação será o somatório dos preços (prêmios) unitários dos itens 

ofertados, já incluído o custo da apólice, se houver; 

12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas os itens que compõem o 

valor global (somatório dos prêmios e custo da apólice) não interferindo nos valores das 

franquias apresentados na Proposta de Preço; 

12.4. As propostas que apresentarem valores de franquias superiores aos apresentados no 

subitem 11.1 deverão ser desconsideradas; 

12.5. Os veículos encontram-se securitizados atualmente pela SEGUROS SURA S/A, inscrita 

no CNPJ sob nº33.065.699/0001-27, apólice nº874; 

12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I; 

12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais (chapa branca); 

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

tal; 

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

12.10. Os itens 05 (caminhão Iveco / Daily 55C17), 06 (Caminhão Agrale / Modelo 10.000) e 

17 (caminhão Ford/Cargo) destinam-se ao transporte de cargas leves (urnas eletrônicas, 

aparelhos de ar-condicionado, mobiliários), os demais, destinam-se ao transporte de servidores, 

mediante autorização pela chefia imediata. A utilização predominante é na Região 

Metropolitana, podendo ser utilizados, eventualmente, para deslocamentos ao interior do estado 

ou raramente a outros estados da federação; 

12.11. Os motoristas são, via de regra, servidores requisitados de outros órgãos e/ou 

profissionais contratados (terceirizados) cujo treinamento é fornecido pela empresa contratada, 

havendo condução ocasional por servidores do quadro efetivo, exceto no caso do item 12 (Fiat / 

Fiorino 1.4), que é regularmente conduzido por servidores do quadro; 

12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

salvo se houver viagem com pernoite; 
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12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros tipos 

de sistema anti-furto; 

12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade; 

12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas; 

12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá 

acionar o(s) servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, 

garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei; 

12.17. De acordo com Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, 
“é vedada a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de seguros 

adquiridos pela Administração Pública, ainda que inexista vínculo formal direto da 

corretora com o órgão contratante”. 

 

13. DA VIGÊNCIA 

 

13.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data de sua 

assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 

da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 

primeiro e incluir o último; 

13.2. A Contratação poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses. 

 

 

Maceió/AL, 27 de janeiro de 2020. 

 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios 

e Veículos 
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ANEXO I-A 

 

 

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

01 
Citroen/Jumper M33M 23 S 

Cor Branca 
NME-3489 2010/2011 

935ZBXMMBB2065162/ 

259644463 
X 

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

326544674 
VIII 

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

326543473 
X 

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

326516573 
X 

05 
Caminhão Iveco / Daily 55C17 

Cor Branca 
ORE 7431 2012/2013 

93ZC53C01D8440227/ 

512592608 
VI 

06 
Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Cor Branca 
OHC 1923 2013/2013 

9BYC79A2ADC000156/ 

00533203074 
VI 

07 
Van Ford / Transit furgão 2.2 

Cor Branca 
ORK 7700 2013/2013 

WF0XXPTDFDTJ38328/ 

00535512081 
VI 

08 
GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 

Cor Preta 
ORI 7195 2013/2013 

9BGPB69M0DB340623/ 

00550283722 
VI 

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

00599278854 

 
VI 

 
10 

 
VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca 

 
ORE 2972 

 
2014/2015 

9BWAB45U6FT098448/ 

1038855770 

 
IV 

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

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

1038856423 
IV 

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

1073964202 
X 

14 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca 
QLD 0340 2015/2016 

93XHYKB8TGCF16894/ 

1073933447 
X 

15 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca 
QLD 0350 2015/2016 

93XHYKB8TGCF14886/ 

1073933960 
X 

16 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca 
QLD 1770 2015/2016 

93XHYKB8TGCF16944/ 

1073982910 
X 

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

1076315710 
X 

18 
Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, 

Gasolina, Cor Preta 
QLD 3531 2015/2016 

93XSTCY4AGCF04607 

1078298065 
X 

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

01178454875 
I 

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

01178018684 
I 
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ANEXO II 
 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  

Endereço  
CEP  

Fones:  
Fax  

E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 

Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 598 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a prestação de serviço de 
seguro de veículos.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do que dispõe a Lei
Complementar nº 123/2006.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal.

O Decreto nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da
proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou
posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta seção
divulgou os valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa
Senhoria.

Informo que, conforme orientação verbal de Vossa Senhoria, a contratação será
efetuada através de Nota de Empenho, e não de contrato, sendo que esta seção
efetuou as alterações necessárias no Termo de Referência para tal fim.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 07/02/2020, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/02/2020, às 11:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654215 e o código CRC 7A4B042C.

0000662-59.2020.6.02.8000 0654215v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 18/2020.

Observação:

O PE 17 anulou o PE 10 para alteração da ND.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 07/02/2020, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654327 e o código CRC 7E77741B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2020.
Ratifico a Informação nº 598, da SLC (0654215) e

remeto os autos à análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/02/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654429 e o código CRC D6BBC5A4.

0000662-59.2020.6.02.8000 0654429v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000662-59.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO

 

Parecer nº 211 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
Trata-se de análise de minuta de edital de licitação

(0654214) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à contratação de empresa prestadora de serviços de seguro
total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, 
com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, tudo
de acordo com a justificativa constante no termo de
referência (0648519):

"2.1. Considerando a probabilidade de
acidentes de trânsito e outros sinistros, e
considerando as diversas saídas a serviço
deste Tribunal, bem como as viagens ao
interior do Estado, faz-se necessário
contratar o serviço de seguro total para
os veículos, como forma de reduzir o
risco de perda patrimonial. 2.2. Sugere-se
a estratégia de contratação por meio de
reunião de itens em grupo único com
vistas a tornar a contratação mais
atraente ao mercado, o que tende a
estimular a competitividade que, por
conseguinte, propicia a obtenção de
propostas mais vantajosas. Além disso, a
celebração de avença com uma só
contraparte simplifica as atividades de
gestão e fiscalização, colaborando para
não agravar o déficit de pessoal
experimentado atualmente na seção."

 
2. DO PROCEDIMENTO

O citado Termo de Referência  foi devidamente
aprovado pela autoridade responsável, na forma da
regulamentação de regência (0648532).

Com vista dos autos, a SEIC realizou pesquisa de
mercado (0652462), utilizando como parâmetros a ferramenta
Banco de Preços e a cotação realizada junto à empresa Porto
Seguro.

Conforme Planilha Final de Estimativa de Preços
(evento 0652461), o preço médio total estimado para a
contratação é de R$ 20.156,30 (vinte mil, cento e cinquenta e
seis reais e trinta centavos).

Aquela unidade encerrou por sugerir a realização
de licitação por meio de Pregão Eletrônico, regulamentada
pelo Decreto nº 10.024/2019, com ampla participação, tendo
em vista as empresas pesquisadas.

No evento 0654326, consta reserva de crédito, a
cargo da COFIN.

Em seguida, foi elaborada a minuta do edital 
(0654214) pela SLC, e 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 para contratação de empresa prestadora de
serviços de seguro total para os veículos integrantes da frota
deste Tribunal, constantes do ANEXO I-A deste Edital, com
assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses.

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.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,

Parecer 211 (0654895)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 201



subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, 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:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
 
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

A doutrina e a jurisprudência do TCU têm
flexibilizado o conceito de “bens comuns”, como se pode ver
adiante:

“Como mencionamos neste
estudo, bem ou serviço comum, para fins
de adoção de Pregão, é aquele que pode
ser adquirido no mercado sem maior
dificuldade, nem demanda maior
investigação acerca do fornecedor. Isto é,
a interpretação do conceito de bem ou
serviço comum deve fazer-se em função
das exigências do interesse público e das
peculiaridades procedimentais do próprio
Pregão. A natureza do Pregão deve ser
considerada para determinar o próprio
conceito de “bem ou serviço comum”.
(BERFOLLA, Ricardo Ribas da Costa. A nova modalidade de licitação:pregão, Porto Alegre:Síntese,2002, p. 47.)
“O Decreto Federal nº 3.555/00
regulamenta no âmbito federal as
disposições da Lei nº 10.520/2002. Ele
divide-se em dois anexos. O primeiro
anexo trata das normas gerais sobre a
modalidade pregão. Já o segundo veicula
lista com a classificação de bens e
serviços considerados comuns. Esta lista
é considerada meramente exemplificativa,
a teor de reiteradas decisões do Tribunal
de Contas da União”.
NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão
Presencial e
eletrônico.Curitiba:Zênite,2005.
Decisões nº 343/2002 e 384/2002, ambas
Plenário.
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que o objeto
da presente licitação pode ser adquiridos via pregão
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. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram devidamente
observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
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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, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a não adoção da restrição
de participação a microempresas e empresas de pequeno
porte.  

 
4. DA SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO PELA NOTA NOTA DE
EMPENHO e DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL

A matéria já foi amplamente discutida noutros
feitos e encontra-se tratada no art. 62, caput e § 3º, da Lei nº
8.666/93.

De acordo com  a inteligência do  mencionado
dispositivo, aos contratos de seguro, de locação e
 financiamento, cujo conteúdo seja regido,
predominantemente, por norma de direito privado, não se
aplica a previsão de prorrogação de contratos, à guisa de
serviços contínuos, tal como consta no Art. 57, da citada
Lei, verbis:

"Art. 62.  O instrumento de contrato é
obrigatório nos casos de concorrência e de
tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas
modalidades de licitação, e facultativo nos
demais em que a Administração puder substituí-
lo por outros instrumentos hábeis, tais como
carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução
de serviço.
 (...)
§ 3o  Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61
desta Lei e demais normas gerais, no que
couber:
I - aos contratos de seguro, de financiamento,
de locação em que o Poder Público seja
locatário, e aos demais cujo conteúdo seja
regido, predominantemente, por norma de
direito privado;
II - aos contratos em que a Administração for
parte como usuária de serviço público."
 

A esses contratos, há que se aplicar a legislação
atinente as suas naturezas, tal como se verifica na
prorrogação de contratos de locação de imóveis.

Assim,  a previsão de prorrogação da vigência
contratual, prevista na minuta do edital da licitação (item 2.2),
 considerando o que prescreve o art. 62, § 3º, I, da Lei nº
8.666/93, parece viável juridicamente, sendo certo que por
ocasião da renovação, devem sempre ser atendidos os
requisitos pertinentes, entre esses, a verificação da
vantajosidade.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Em atendimento à 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, segue a lista de
verificações constante no 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,
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necessários à instrução da fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações?  Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública que
demanda a futura contratação?

SIM 0648519

4
O Termo de Referência contém adequada
descrição dos bens e/ou serviços que serão
contratados?

SIM  

5
O Termo de Referência contém
justificativa para enquadramento do objeto
como bem e/ou serviço comum?

SIM  

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do Pregão
Presencial em detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção de marcas
e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de exibição de
amostras ao longo do processo de
licitação?

N/A  

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

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de atestados
de capacidade técnica?

N/A  

11

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

N/A  

12
O Termo de Referência prevê regras claras
para a apresentação de atestados de
capacidade técnica?

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou visita
técnica?

N/A  

16
O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de tempo,
época e/ou de locais específicos para
atestados de capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de quantidade
inferior à demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de serviços
mediante alocação de postos de trabalho
(mão de obra residente)?

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral
Página 1 | 4
 

O Termo de Referência contempla
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19
levantamento de mercado com análise de
outras soluções de contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

NÃO  

20
O Termo de Referência contém justificativa
para as exigências de propriedade, posse e ou
localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

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

NÃO  

22 O Termo de Referência contempla requisitos
de sustentabilidade? N/A  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela
autoridade competente? SIM 0648532

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0652462

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram
produzidos de acordo com a legislação de
regência e estão devidamente demonstrados e
justificados no processo administrativo?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM

0652461
 

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante, conforme o
caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

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

N/A  

29
Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista para
microempresas e empresas de pequeno porte
e Sociedade Cooperativa?

SIM 0654215

30

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

N/A
Art. 3ª,
§4º, VIII,
LC
123/2006

31

A minuta do edital contém previsão de cota
reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada
a divisibilidade dos bens a serem adquiridos e
o limite máximo de 25%, relativamente ao
objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32

A minuta do edital contém disciplina para a
hipótese de desenquadramento da situação de
entidade preferencial em razão do valor da
contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo estão
instruídos com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da
licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla anexos com
orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A  

35

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).

N/A  
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36
A minuta do edital contém definição da forma
de apresentação de lances, dos critérios de
julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM  
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37
As exigências de habilitação jurídica contidas
na minuta do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM  

38
As exigências relativas à regularidade fiscal e
trabalhista contidas na minuta do edital estão
de acordo com a legislação?

SIM  

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

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

NÃO  

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

42
A minuta de edital se abstém de definir de
forma genérica penalidades aplicáveis na fase
de julgamento da licitação?

SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente estabelece prazo razoável (não
exíguo) para início da prestação de serviços?

SIM  

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição dos prazos e
modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

SIM  

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

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém obrigação à fornecedora
de manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato?

SIM  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às fornecedoras
que incorrerem em inadimplemento?

SIM  

48

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

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento provisório e o
definitivo?

N/A  

50
A minuta do contrato contém requisitos de
qualidade que viabilizem a vinculação da
remuneração com os resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata contém cláusula
com previsão de reajuste e/ou repactuação de
preços?

SIM  

52
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de
preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.

N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi
verificada a possibilidade de a licitação ser
exclusiva para Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do
Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº
11.488/07

N/A
Art. 3ª,
§4º, VIII,
LC
123/2006

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto nº
8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
exclusividade?

SIM  
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56

Consta dos autos a análise e aprovação da
minuta de edital e seus anexos pela assessoria
jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em
curso
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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

 Próxima
fase

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

 Próxima
fase

59

Consta a designação do pregoeiro e equipe de
apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02,
arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº
5.450/05

 Próxima
fase

60

Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço, houve
divulgação, mediante publicação no DOU, da
intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento
indicativo da existência de recursos
orçamentários para suportar a despesa?

SIM 0654326

62

Fora das hipóteses de registro de preços, os
autos do processo contêm documento com
estimativa do impacto orçamentário financeiro
da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do
ordenador da despesa (artigo 16, II, da Lei
Complementar nº 101/2000), conforme o caso?

N/A  
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6. DILIGÊNCIAS
 

Para o bom e regular andamento do feito, convém
juntar aos autos a comprovação do atendimento ao item 2 da
tabela de verificação acima, bem como alterar na minuta do
edital, como abaixo sugerido:

a) no preâmbulo: onde consta menor
preço alterar para menor preço global,
haja vista o item 2.2 do Termo de
Referência, que justificou a reunião dos
itens num grupo único; 
b) quanto à participação (item 3.2), à
habilitação jurídica (item 6.4) e onde mais
dos autos consta,  excluir as referências a
Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, bem como a microempreendedores,
considerando o que estipula o Art. 3ª,
§4º, VIII, LC 123/2006;
c) no item 19.1, onde consta: "I - não
assinar o contrato ou a ata de registro de
preços;" alterar para: "não receber ou
comprovar o recebimento da Nota de
Empenho";
d )  convém excluir toda e qualquer
referência ao antigo decreto do Pregão,
substituindo-as pelo Decreto nº
12.024/2019.
 

À SAD, para aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 11/02/2020, às 14:26, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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0654895 e o código CRC 8E9730D8.

0000662-59.2020.6.02.8000 0654895v20

Parecer 211 (0654895)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 208



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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
Reporto-me ao Parecer 211, da AJ-DG (0654895),

para remeter os presentes autos à SLC, tendo em vista os
apontamentos do item 6.

Quanto ao item 2 da lista de verificação que integra
o Parecer, observo que o ponto foi tratado no Despacho
GSAD 0648532.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/02/2020, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655676 e o código CRC 54F4AECF.

0000662-59.2020.6.02.8000 0655676v1

Despacho GSAD 0655676         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 209



Poder Judiciário Federal 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
MMiinnuuttaa  

  
PROCESSO Nº 0000662-59.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 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, conforme descrito neste Edital e seus Anexos 
objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos integrantes 
da frota deste Tribunal, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste 
Tribunal. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais 
normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
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, no que couber pela Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços 
de seguro total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I-A deste Edital, 
com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições previstas no 
edital e seus anexos. 
 
2 – DA VIGÊNCIA  
 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a partir da data do recebimento da 
Nota de Emepenho. 
 
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. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) 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). 

3.3.1.  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. 

 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 
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4 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

4.1.  A contratação deverá atender às seguintes características: 

 

4.1.1. 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; 

4.1.2.  O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor não inferior 

a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

4.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais); 

4.1.4. 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; 

4.1.5. 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); 

4.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses, contados a 

partir do recebimento da nota de empenho; 

4.1.7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de furto, roubo, 

incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais; 

4.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a seguradora se 

obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do valor de mercado à época 

do sinistro, auferido mediante publicações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(FIPE), considerando-se a última publicação anterior à ocorrência do sinistro. 
 
 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento 

do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

a) Valor global do serviço ofertado (somatório do prêmio e do custo da apólice); 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação constante 

no Anexo I;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação.  
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7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço ofertado, (somatório do prêmio e 

do custo da apólice). 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 
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período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio 

do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 

da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), 

ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
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8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do 

art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços ora  licitados é de R$ 20.156,30 (vinte mil e 
cento e cinquenta e seis reais e trinta centavos), que, de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
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mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência 

será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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 II. 
 
9.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo pregoeiro, a 
planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida. 
 

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24. 

9.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 

 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições 

de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0656212)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 217



Poder Judiciário Federal 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 

fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 

a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0656212)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 218

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


Poder Judiciário Federal 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

10.10.2.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

10.10.2.4. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em 

outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 

isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 

sanções cabíveis. 

10.10.2.5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento; 

c) conter a descrição do serviço ofertado; 

d) conter o preço global do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0656212)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 220



Poder Judiciário Federal 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

12 - DOS RECURSOS. 

 

12.1.  Declarado o vencedor, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que 

qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em 

que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

14.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 

dos recursos apresentados. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 24.13 deste Edital,  
Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

15.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

15.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração.. 
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0656212)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 222



Poder Judiciário Federal 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

16 – DO REAJUSTE   
 

16.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado 

pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor do seguro poderá ser 

reajustado, com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado 

pela FGV – Fundação Getúlio Vargas.  

 
16.1.1.  Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGPM fica eleito o 
índice que oficialmente vier a substituí-lo. 

 
17 – DA CONTRATAÇÃO 
 
17.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante nota 
de empenho, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, em conformidade com este 
edital.  
 
17.2. Antes do encaminhamento 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 17.32 ou recusar-
se a receber a Nota de Empenho, 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 
 
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. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta: 

I – não receber ou comprovar o recebimento da Nota de Empenho; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 
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VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

19.1.1. 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; 

 
19.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 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. 
 
19.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
19.4. 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 parcial das obrigações assumidas; 

 
19.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
19.6. 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. 
 
19.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 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.  
 
19.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
19.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
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19.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado. 
 
19.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
19.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de 
Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do 
valor será o IPCA. 
 
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da 
decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
 
19.13.  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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
19.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
20- - DO PAGAMENTO 
 
20.1. 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. 
 
20.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
20.3. O pagamento deverá ser efetuado em parcela única, respeitando-se o descrito no 
item 20.1. 

 

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

 
20.5. 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° 
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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. São obrigações do contratante: 
 

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

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

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 
quaisquer dos veículos segurados, identificados no ANEXO I-A deste Edital. 

 
23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
23.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital e com os termos 

da proposta de preços; 

b) Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional; 

c) Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I-A, juntamente com o manual ou 

documento equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro de 

automóveis para os veículos objeto desta contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento da Nota de Empenho; 

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 nos veículos segurados e de terceiros porventura envolvidos, ocasião em que se 

obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o prazo de entrega do veículo que deverá 

guardar proporcionalidade com a dimensão do dano causado, ressalvado o caso excepcional 

devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE; 

g) Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá ser efetuado 

em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente para a CONTRATANTE 

e/ou para o terceiro porventura envolvido; 

h) Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da documentação 

necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização referente ao valor 

contratado; 

i) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0656212)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 226



Poder Judiciário Federal 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

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. 

 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

24.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, 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. 

24.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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 na 

Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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24.11. 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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13.   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. 
 
24.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto 
nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 23.13, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites 
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Relação dos Veículos Segurados; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.  

 
24.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser 
solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
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 os veículos integrantes 

da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I deste Termo de Referência, com assistência 24 

horas e vigência de 12 (doze) meses. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, e considerando as 

diversas saídas a serviço deste Tribunal, bem como as viagens ao interior do Estado, faz-se 

necessário contratar o serviço de seguro total para os veículos, como forma de reduzir o risco de 

perda patrimonial. 

2.2. Sugere-se a estratégia de contratação por meio de reunião de itens em grupo único com 

vistas a tornar a contratação mais atraente ao mercado, o que tende a estimular a competitividade 

que, por conseguinte, propicia a obtenção de propostas mais vantajosas. Além disso, a celebração 

de avença com uma só contraparte simplifica as atividades de gestão e fiscalização, colaborando 

para não agravar o déficit de pessoal experimentado atualmente na seção. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características: 

3.1.1. O contrato deverá contemplar a assistência 24 horas, em casos de panes ou acidentes, 

quando for inviável transitar com o veículo, situação em que deverá ser fornecido, gratuitamente, 

veículo do tipo guincho, sem limite de quilometragem; 

3.1.2. O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor não inferior a 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

3.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais); 

3.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo segurado, o valor de 

cobertura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro; 

3.1.5. O valor de cobertura para os casos de responsabilidade civil por danos morais não deverá 

ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

3.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses, contados a 

partir do recebimento da Nota de empenho; 

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; 
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3.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a seguradora se 

obrigará ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do valor de mercado à época do 

sinistro, auferido mediante publicações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 

considerando-se a última publicação anterior à ocorrência do sinistro. 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. A CONTRATADA deverá: 

4.1.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de 

Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços; 

4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional; 

4.1.3. Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I, juntamente com o manual ou 

documento equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro de 

automóveis para os veículos objeto desta contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento da nota de empenho; 

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

licitação; 

4.1.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que porventura 

venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, salvo 

ocorrência de força maior; 

4.1.6. Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, os consertos 

relativos a danos causados nos veículos segurados e de terceiros porventura envolvidos, ocasião 

em que se obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o prazo de entrega do veículo 

que deverá guardar proporcionalidade com a dimensão do dano causado, ressalvado o caso 

excepcional devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE; 

4.1.7. Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá ser 

efetuado em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente para a 

CONTRATANTE e/ou para o terceiro porventura envolvido; 

4.1.8. Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da documentação 

necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização referente ao valor 

contratado; 

4.1.9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

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

regularmente prestados; 

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

Termo de Referência; 

4.1.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 
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4.1.13. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

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

contrato; 

4.1.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram, 

nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 

4.1.16. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

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

como Gestor; 

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento 

da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário; 

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 

execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

5.4. Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com quaisquer 

dos veículos segurados, identificados no ANEXO I deste Termo de Referência. 

 

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor designado 

para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas; 

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado deverão 

ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em 

tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, em 

até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário respectiva(o), 

devidamente atestada(o) pelo Gestor do Contrato; 

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

aplicadas; 
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7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única, respeitando-se o 

descrito no item 7.1.; 

7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 

recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

 

8. DO REAJUSTE 

 

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

 

9. DA DOTAÇÃO 

 

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados pelo orçamento destinado ao exercício de 2020. 

 

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

10.1.1. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 

Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 

aplicar outras mais severas; 

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 

razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, 

calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 

recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o 

caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início do 

cumprimento das obrigações contratuais; 

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 

justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 

defesa; 

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 

CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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11. DA FRANQUIA 

 

11.1. As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer aos 

limites máximos de acordo com a tabela abaixo: 

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA 

MÁXIMA 

01 Citroen Jumper M33M 23 S 

Cor Branca 

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00 

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

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

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

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 

Cor Branca 

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00 

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Cor Branca 

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00 

07 Van Ford / Transit furgão 2.2 

Cor Branca 

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00 

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 

Cor Preta 

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00 

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel 

Cor Preta 

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00 

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

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

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

13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 4.200,00 

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca 

QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00 

15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca 

QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00 

16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca 

QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00 

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

18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, 

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

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00 

20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00 

11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na apólice do seguro; 
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11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são fixos e 

irreajustáveis; 

11.4. Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos pelo Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que promover os 

consertos dos veículos; 

11.5. A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda de raio e/ou 

explosão ou qualquer ocorrência que provoque perda total, de acordo com a Circular SUSEP nº 

145, de 7 de novembro de 2000; 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta, sob o 

regime de empreitada por preço global; 

12.2. O valor global da contratação será o somatório dos preços (prêmios) unitários dos itens 

ofertados, já incluído o custo da apólice, se houver; 

12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas os itens que compõem o 

valor global (somatório dos prêmios e custo da apólice) não interferindo nos valores das 

franquias apresentados na Proposta de Preço; 

12.4. As propostas que apresentarem valores de franquias superiores aos apresentados no 

subitem 11.1 deverão ser desconsideradas; 

12.5. Os veículos encontram-se securitizados atualmente pela SEGUROS SURA S/A, inscrita 

no CNPJ sob nº33.065.699/0001-27, apólice nº874; 

12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I; 

12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais (chapa branca); 

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

tal; 

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

12.10. Os itens 05 (caminhão Iveco / Daily 55C17), 06 (Caminhão Agrale / Modelo 10.000) e 

17 (caminhão Ford/Cargo) destinam-se ao transporte de cargas leves (urnas eletrônicas, 

aparelhos de ar-condicionado, mobiliários), os demais, destinam-se ao transporte de servidores, 

mediante autorização pela chefia imediata. A utilização predominante é na Região 

Metropolitana, podendo ser utilizados, eventualmente, para deslocamentos ao interior do estado 

ou raramente a outros estados da federação; 

12.11. Os motoristas são, via de regra, servidores requisitados de outros órgãos e/ou 

profissionais contratados (terceirizados) cujo treinamento é fornecido pela empresa contratada, 

havendo condução ocasional por servidores do quadro efetivo, exceto no caso do item 12 (Fiat / 

Fiorino 1.4), que é regularmente conduzido por servidores do quadro; 

12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

salvo se houver viagem com pernoite; 
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12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros tipos 

de sistema anti-furto; 

12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade; 

12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas; 

12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá 

acionar o(s) servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, 

garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei; 

12.17. De acordo com Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, 
“é vedada a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de seguros 

adquiridos pela Administração Pública, ainda que inexista vínculo formal direto da 

corretora com o órgão contratante”. 

 

13. DA VIGÊNCIA 

 

13.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data de sua 

assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 

da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 

primeiro e incluir o último; 

13.2. A Contratação poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses. 

 

 

Maceió/AL, 27 de janeiro de 2020. 

 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios 

e Veículos 
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ANEXO I-A 

 

 

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

01 
Citroen/Jumper M33M 23 S 

Cor Branca 
NME-3489 2010/2011 

935ZBXMMBB2065162/ 

259644463 
X 

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

326544674 
VIII 

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

326543473 
X 

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

326516573 
X 

05 
Caminhão Iveco / Daily 55C17 

Cor Branca 
ORE 7431 2012/2013 

93ZC53C01D8440227/ 

512592608 
VI 

06 
Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Cor Branca 
OHC 1923 2013/2013 

9BYC79A2ADC000156/ 

00533203074 
VI 

07 
Van Ford / Transit furgão 2.2 

Cor Branca 
ORK 7700 2013/2013 

WF0XXPTDFDTJ38328/ 

00535512081 
VI 

08 
GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex 

Cor Preta 
ORI 7195 2013/2013 

9BGPB69M0DB340623/ 

00550283722 
VI 

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

00599278854 

 
VI 

 
10 

 
VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca 

 
ORE 2972 

 
2014/2015 

9BWAB45U6FT098448/ 

1038855770 

 
IV 

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

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

1038856423 
IV 

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

1073964202 
X 

14 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca 
QLD 0340 2015/2016 

93XHYKB8TGCF16894/ 

1073933447 
X 

15 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca 
QLD 0350 2015/2016 

93XHYKB8TGCF14886/ 

1073933960 
X 

16 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca 
QLD 1770 2015/2016 

93XHYKB8TGCF16944/ 

1073982910 
X 

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

1076315710 
X 

18 
Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT, 

Gasolina, Cor Preta 
QLD 3531 2015/2016 

93XSTCY4AGCF04607 

1078298065 
X 

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

01178454875 
I 

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

01178018684 
I 
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ANEXO II 
 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  

Endereço  
CEP  

Fones:  
Fax  

E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 

Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
À AJ-DG,
com minuta de edital alterada, conforme solicitado.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/02/2020, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656213 e o código CRC EA0786FA.

0000662-59.2020.6.02.8000 0656213v1
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PROCESSO : 0000662-59.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO

 

Parecer nº 234 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Trata-se de análise de minuta de edital cuja análise

foi iniciada quando da emissão do Parecer 211 (0654895),
ocasião em que foram recomendadas algumas diligências.

Ato contínuo, foi elaborada nova minuta de edital
por parte da SLC  (0656212).

Dessarte, tendo sido sanadas todas as
impropriedades anteriormente detectadas, em complemento
ao antedito Parecer e nos termos do parágrafo único do art.
38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a
minuta do edital de licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
a contratação de empresa prestadora de serviços de seguro
total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal,
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 12/02/2020, às 18:27, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656220 e o código CRC 576462B8.
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CONCLUSÃO

Maceió, 18 de fevereiro de 2020.
Tendo em conta a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, concluo os autos a Vossa Excelência
sugerindo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/2002, c/c o §
1.º do art. 2.º do Decreto n.º 5.450/2005, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
a contratação de empresa prestadora de serviços de seguro
total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Tribunal e nos termos da minuta de
constante do evento SEI nº 0656212.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/02/2020, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0658055 e o código CRC A2F2AEAD.
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PROCESSO : 0000662-59.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.

ASSUNTO : Termo de referência. Seguro automotivo.

 

Decisão nº 381 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Cuida-se da solicitação de contratação de empresa

prestadora de serviços de seguro total para os veículos integrantes
da frota deste Tribunal, com assistência 24 (vinte e quatro) horas e
vigência de 12 (doze) meses.

 
O feito, devidamente instruído, encontra manifestação

favorável da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0654895), que
ratifica a legalidade e a viabilidade do edital colacionado aos autos,
com as necessárias alterações, pela Seção de Licitação e Contratos
(0656220).

 
Com isso, autorizo a abertura da fase externa do certame

que, na modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo menor
preço global, objetiva a contratação de empresa que preste os
serviços de seguro automotivo total, com assistência 24 (vinte e
quatro) horas e vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, para a frota
deste Tribunal, observado o que rege o termo de referência que
consta dos autos (0648519).

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para registro,

publicidade do certame e demais providências correlatas.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 21/02/2020, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0658993 e o código CRC A820D8B8.
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DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2020.
Sigam so autos à SLC, para cumprimento da

Decisão nº 381, da Presidência (0658993).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2020, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0660296 e o código CRC 1368C231.

0000662-59.2020.6.02.8000 0660296v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº 0505/2020/2020

PROCESSO Nº 0000662-59.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 18 de março de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

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, conforme descrito neste Edital e seus Anexos
objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos integrantes
da frota deste Tribunal, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais
normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de
14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de
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, no que couber pela Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO

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

2 – DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a partir da data do recebimento da
Nota de Empenho.

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.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
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a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da le-
gislação vigente;

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolu-
ção ou liquidação;

f) 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 si-
tuadas 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).

3.3.1. 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.

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não em-
prega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos ter-
mos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Consti-
tuição Federal;

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
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4 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

4.1. A contratação deverá atender às seguintes características:

4.1.1. 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, gratuitamen-
te, veículo do tipo guincho, sem limite de quilometragem;

4.1.2.  O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor não inferior
a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
4.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais);
4.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo segurado, o valor de cober-
tura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro;
4.1.5. 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);

4.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses, contados a
partir do recebimento da nota de empenho;

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

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

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a partici-
pação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações ine-
rentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados dire-
tamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais  de
acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SI-
CAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediata-
mente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desa-
tualizados.
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

6.1. Os  licitantes encaminharão,  exclusivamente por meio  do sistema,  concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservân-
cia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propos-
tas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julga-
mento da proposta.

6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento
do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

a) Valor global do serviço ofertado (somatório do prêmio e do custo da apólice);

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação constante
no Anexo I; 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previden-
ciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no for-
necimento dos bens.

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclu-
siva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação. 
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7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos con-
tratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas ne-
cessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execu-
ção do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrôni-
co, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insaná-
veis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanha-
mento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente es-
tas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro. 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço ofertado, (somatório do prêmio e
do custo da apólice).

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para aber-
tura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e re-
gistrado pelo sistema.

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fe-
chado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o perío-
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do de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encer-
rada a recepção de lances.

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o au-
tor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste pra-
zo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste pra-
zo.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lan-
ces segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anterio-
res, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na
ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de ha-
bilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediata-
mente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for rece-
bido e registrado em primeiro lugar. 

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o  menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifica-
ção, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2020 (0662677)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 249



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aque-
le previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:

8.22.1. no pais;

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tec-
nologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos pre-
vista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência So-
cial e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas. 

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pe-
los demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) ho-
ras, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for  o caso, dos documentos complementares, quando necessários  à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da pro-
posta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em pri-
meiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta,
os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamen-
te inexequível.

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços ora  licitados é de  R$ 20.156,30 (vinte mil e
cento e cinquenta e seis reais e trinta centavos),  que, de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
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mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio lici-
tante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibili-
dade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a sus-
peita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligên-
cias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será regis-
trada em ata.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justi-
ficada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que con-
tenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou pro-
postas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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 II.

9.8. Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo pregoeiro, a
planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24.

9.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO.

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições
de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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10.1.1. SICAF;

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certi-
does-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedi-
tivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de forneci-
mento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade
fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Ins-
trução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº
03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastra-
mento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito
em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos median-
te apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
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10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do re-
colhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRE-
LI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Co-
mercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administrado-
res;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Ju-
rídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autori-
zação;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físi-
cas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do li-
citante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licita-
tório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Muni-
cipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.10.2.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.

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

10.10.2.3. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o es-
tabelecido neste Edital.

10.10.2.4. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente,
isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concor-
rendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

10.10.2.5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabili-
tação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficien-
te(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emen-
das, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubrica-
das pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

c) conter a descrição do serviço ofertado;

d) conter o preço global do item ofertado.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no de-
correr da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
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11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algaris-
mos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os pri-
meiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resul-
tado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitan-
te.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complemen-
tares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1. Declarado o vencedor,  será concedido o  prazo de no mínimo trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existên-
cia de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, in-
timados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em ou-
tros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegu-
rada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declara-
do vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóte-
ses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão re-
aberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoei-
ro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos re-
cursos apresentados.

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade compe-
tente homologará o procedimento licitatório. 

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

15.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qual-
quer pessoa poderá impugnar este Edital.

15.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço  no endereço discriminado no item 24.13  deste Edital,
Seção de Licitações e Contratos.

15.3. Caberá ao Pregoeiro,  auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.

15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certa-
me.

15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusi-
vamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

15.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, con-
tado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela ela-
boração do edital e dos anexos.

15.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no cer-
tame.

15.7. 1.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

15.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração..
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16 – DO REAJUSTE  

16.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado
pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor do seguro poderá ser reajus-
tado, com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e divulgado pela FGV
– Fundação Getúlio Vargas. 

16.1.1.  Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGPM fica eleito o índi-
ce que oficialmente vier a substituí-lo.

17 – DA CONTRATAÇÃO

17.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante nota
de empenho, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, em conformidade com este
edital. 

17.2. Antes do encaminhamento 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 17.32 ou recusar-
se a receber a Nota de Empenho, 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

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. Ficará impedido de licitar  e de contratar  com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:

I – não receber ou comprovar o recebimento da Nota de Empenho;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;
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VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

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

19.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 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.

19.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. 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, po-
dendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejado-
ras 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 ir-
regularidade, 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 parcial das obrigações assumidas;

19.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

19.6. 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.

19.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 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. 

19.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

19.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86,  §3º e 87,  §1º, da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
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19.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.

19.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de
Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do
valor será o IPCA.

19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da
decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.

19.13. 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

19.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

20- - DO PAGAMENTO

20.1. 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.

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

20.3. O pagamento deverá ser efetuado em parcela única, respeitando-se o descrito no
item 20.1.

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

20.5. 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°
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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. São obrigações do contratante:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será desig-
nado como Gestor;
b) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebi-
mento da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário;
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 quais-
quer dos veículos segurados, identificados no ANEXO I-A deste Edital.

23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

23.1. São obrigações da contratada:

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital e com os termos
da proposta de preços;

b) Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;
c) Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I-A, juntamente com o manual ou docu-
mento equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro de automóveis
para os veículos objeto desta contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da
Nota de Empenho;

d) Manter durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas na licita-
ção;

e) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que porventura ve-
nham 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 nos veículos segurados e de terceiros porventura envolvidos, ocasião em que se
obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o prazo de entrega do veículo que deverá
guardar proporcionalidade com a dimensão do dano causado, ressalvado o caso excepcional de-
vidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;

g) Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá ser efetuado
em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente para a CONTRATANTE
e/ou para o terceiro porventura envolvido;
h) Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da documentação neces-
sária, 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 pres-
tar os esclarecimentos julgados necessários;
j) Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os serviços sejam regu-
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larmente 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 res-
ponsabilidade 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.

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realiza-
ção do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil sub-
sequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário,
pelo Pregoeiro.  

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília – DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, 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 ha-
bilitação e classificação.

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condu-
ção ou do resultado do processo licitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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 na Admi-
nistração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do in-
teresse público.

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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24.11. 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.

24.12. 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.

24.13.  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.

24.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto
nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

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

24.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Relação dos Veículos Segurados;
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

24.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 03 de março de 2020.

Sandra Helena Lima Alexandre
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 os veículos integrantes
da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I deste Termo de Referência, com assistência 24
horas e vigência de 12 (doze) meses.

2. DA JUSTIFICATIVA

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

2.2. Sugere-se a estratégia de contratação por meio de reunião de itens em grupo único com
vistas a tornar a contratação mais atraente ao mercado, o que tende a estimular a competitividade
que, por conseguinte, propicia a obtenção de propostas mais vantajosas. Além disso, a celebração
de avença com uma só contraparte simplifica as atividades de gestão e fiscalização, colaborando
para não agravar o déficit de pessoal experimentado atualmente na seção.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. A contratação deverá atender às seguintes características:

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

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

3.1.3. O valor  de cobertura para danos corporais  a terceiros será de valor não inferior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais);
3.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo segurado, o valor de cober-
tura 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 do recebimento da Nota de empenho;

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;

Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2020 (0662677)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 263



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

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

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA deverá:

4.1.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de Referên-
cia, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços;
4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;

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

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

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 relati-
vos a danos causados nos veículos segurados e de terceiros porventura envolvidos, ocasião em
que se obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o prazo de entrega do veículo que
deverá guardar proporcionalidade com a dimensão do dano causado, ressalvado o caso excepcio-
nal devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;

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

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

4.1.9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;
4.1.10. Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os serviços sejam
regularmente prestados;

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

4.1.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;
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4.1.13. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a ter-
ceiros, 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 exe-
cução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;

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

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

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

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

7. DO PAGAMENTO

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

7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente
aplicadas;
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7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única, respeitando-se o
descrito no item 7.1.;

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

8. DO REAJUSTE

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

9. DA DOTAÇÃO

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados pelo orçamento destinado ao exercício de 2020.

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administra-
tivas, 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 jus-
tificativas 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 CONTRA-
TADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2020 (0662677)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 266



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

11. DA FRANQUIA

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

Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA 
MÁXIMA

01 Citroen Jumper M33M 23 S

Cor Branca

NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00

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

Cor Branca

ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000

Cor Branca

OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00

07 Van Ford / Transit furgão 2.2

Cor Branca

ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00

08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex

Cor Preta

ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00

09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel

Cor Preta

ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00

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

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

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

QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00

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

QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00

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

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

19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00
20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00
11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na apólice do seguro;
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11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são fixos e irreajus-
táveis;

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

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

12.4. As propostas que apresentarem valores de franquias superiores aos apresentados no subi-
tem 11.1 deverão ser desconsideradas;
12.5. Os veículos encontram-se securitizados atualmente pela SEGUROS SURA S/A, inscrita
no CNPJ sob nº33.065.699/0001-27, apólice nº874;

12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I;

12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais (chapa branca);

12.8. As manutenções preventiva e corretiva da frota são realizadas em oficina contratada para
tal;
12.9. Não houve a ocorrência de sinistros ao longo da vigência da atual contratação;

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

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

12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
salvo se houver viagem com pernoite;
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12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros tipos
de sistema anti-furto;

12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade;
12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;

12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá acio-
nar o(s) servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, garantido
o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei;

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

13. DA VIGÊNCIA

13.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assi-
natura, 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. A Contratação poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses.

Maceió/AL, 27 de janeiro de 2020.

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios
e Veículos
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ANEXO I-A

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

01
Citroen/Jumper M33M 23 S

Cor Branca
NME-3489 2010/2011

935ZBXMMBB2065162/

259644463
X

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

326544674
VIII

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

326543473
X

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

326516573
X

05
Caminhão Iveco / Daily 55C17

Cor Branca
ORE 7431 2012/2013

93ZC53C01D8440227/

512592608
VI

06
Caminhão Agrale / Modelo 10.000

Cor Branca
OHC 1923 2013/2013

9BYC79A2ADC000156/

00533203074
VI

07
Van Ford / Transit furgão 2.2

Cor Branca
ORK 7700 2013/2013

WF0XXPTDFDTJ38328/

00535512081
VI

08
GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex

Cor Preta
ORI 7195 2013/2013

9BGPB69M0DB340623/

00550283722
VI

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

00599278854 VI

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

9BWAB45U6FT098448/

1038855770 IV

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

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

1038856423
IV

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

1073964202
X

14
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca
QLD 0340 2015/2016

93XHYKB8TGCF16894/

1073933447
X

15
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca
QLD 0350 2015/2016

93XHYKB8TGCF14886/

1073933960
X

16
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, 

Diesel Cor Branca
QLD 1770 2015/2016

93XHYKB8TGCF16944/

1073982910
X

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

1076315710
X

18
Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,

Gasolina, Cor Preta
QLD 3531 2015/2016

93XSTCY4AGCF04607

1078298065
X

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

01178454875
I

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

01178018684
I
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ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:

Razão Social
CNPJ

Endereço
CEP

Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo

Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço

CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor

CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim (  ) Não  
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EDITAL Nº 7 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020
PROCESSO Nº 0000662-59.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 18 de março de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
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, conforme descrito neste Edital
e seus Anexos
objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os
veículos integrantes
da frota deste Tribunal, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste
Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores
alterações e demais
normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis
Complementares nº 123, de
14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de
junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19
de junho de
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, no que couber
pela Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa prestadora de
serviços
de seguro total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, constantes do
ANEXO I-A deste Edital,
com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, conforme especificações e
condições previstas
no edital e seus anexos.
2 – DA VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a partir da data do recebimento da
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Nota de Empenho.
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.
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação
vigente;
b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução
ou liquidação;
f) 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).
3.3.1. 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.
3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;
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e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos ter -
mos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º
da Constituição
Federal;
h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no
art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
4 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
4.1. A contratação deverá atender às seguintes características:
4.1.1. 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;
4.1.2. O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor
não inferior
a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
4.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior
a R$
80.000,00 (oitenta mil reais);
4.1.4. 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;
4.1.5. 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);
4.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses,
contados a
partir do recebimento da nota de empenho;
4.1.7. A cobertura do seguro deverá ser compreensiva, contemplando os casos de
furto, roubo,
incêndio, colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e corporais;
4.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a
seguradora se obrigará
ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do valor de mercado à época
do sinistro,
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auferido mediante publicações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE),
considerando-se a última publicação anterior à ocorrência do sinistro.
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes
a este Pregão.
5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.
5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF
e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente,
à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no
momento da habilitação
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.
6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão
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pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento
da proposta.
6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após
o encerramento
do envio de lances.
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico,
dos seguintes campos:
a) Valor global do serviço ofertado (somatório do prêmio e do custo da apólice);
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante
no Anexo I;
7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento
dos bens.
7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração,
sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data
de sua apresentação.
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7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço
na execução

Edital 7 (0662685)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 277



do contrato.
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas
participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os
licitantes.
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado
no registro.
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço ofertado, (somatório do
prêmio e
do custo da apólice).
8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado
pelo sistema.
8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o períoPoder
Judiciário Federal
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do de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada
a recepção de lances.
8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três,
oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três,
na
ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente
à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio
do sistema.
8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido
e registrado em primeiro lugar.
8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances.
8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
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8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e
seus anexos.
8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação,
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos
bens produzidos:
8.22.1. no pais;
8.22.2. por empresas brasileiras;
8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;
8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre
as propostas empatadas.
8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.
8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos
demais licitantes.
8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7º e no §
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta,
os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
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971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente
inexequível.
9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços ora licitados é de R$ 20.156,30 (vinte
mil e
cento e cinquenta e seis reais e trinta centavos), que, de modo algum, vincula a decisão
do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites
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mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada
em ata.
9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da
proposta.
9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos
ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de
não
aceitação da proposta.
9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no
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prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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 II.
9.8. Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo pregoeiro, a
planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.
9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova
data e horário para a sua continuidade.
9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item
7.24.
9.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições
de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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10.1.1. SICAF;
10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/).
10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento
similares, dentre outros.
10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta
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de condição de participação.
10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação
jurídica, à regularidade
fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o
disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº
03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento
no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas;
10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr
êxito
em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de
2019.
10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena
de inabilitação.
10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação
à integridade do
documento digital.
10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
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10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de
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documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento
dessas contribuições.
10.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
10.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;
10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou
da consolidação respectiva.
10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas,
conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social,
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VIIA
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de
1943;
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou

Edital 7 (0662685)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 284



sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.10.2.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à
fase de habilitação.
10.10.2.2. 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.
10.10.2.3. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido
neste Edital.
10.10.2.4. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente,
isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver
concorrendo,
e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.
10.10.2.5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(
s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será
declarado vencedor.
11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins
de pagamento;
c) conter a descrição do serviço ofertado;
d) conter o preço global do item ofertado.
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
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11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
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11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso,
prevalecerão estes últimos.
11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a
mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.
11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à
proposta de outro licitante.
11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
12 - DOS RECURSOS.
12.1. Declarado o vencedor, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a
decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
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endereço
constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa
de lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, facsímile,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos
apresentados.
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente
homologará o procedimento licitatório.
15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
15.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
15.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item
24.13 deste Edital,
Seção de Licitações e Contratos.
15.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da
impugnação.
15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do

Edital 7 (0662685)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 287



certame.
15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente
por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.
15.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos.
15.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
15.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão
os participantes e a administração..
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
16 – DO REAJUSTE
16.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado
pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor do seguro
poderá ser reajustado,
com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado e
divulgado pela FGV
– Fundação Getúlio Vargas.
16.1.1. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGPM fica eleito o
índice
que oficialmente vier a substituí-lo.
17 – DA CONTRATAÇÃO
17.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
nota
de empenho, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, em
conformidade com este
edital.
17.2. Antes do encaminhamento 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 17.32 ou
recusarse
a receber a Nota de Empenho, 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
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
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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. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que,
convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:
I – não receber ou comprovar o recebimento da Nota de Empenho;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
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VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
19.1.1. 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;
19.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 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.
19.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as
multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
19.4. 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 parcial das obrigações assumidas;
19.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
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judicialmente.
19.6. 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.
19.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 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.
19.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
19.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº
8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
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19.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao
licitante contratado.
19.11. O período de atraso será contado em dias corridos.
19.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de
Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado
para atualização do
valor será o IPCA.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da
decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
19.13. 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for
o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado.
19.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.
20- - DO PAGAMENTO
20.1. 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.
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20.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.
20.3. O pagamento deverá ser efetuado em parcela única, respeitando-se o descrito no
item 20.1.
20.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
20.5. 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°
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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. São obrigações do contratante:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado
como Gestor;
b) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebi
-
mento da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário;
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
quaisquer
dos veículos segurados, identificados no ANEXO I-A deste Edital.
23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
23.1. São obrigações da contratada:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital e com
os termos
da proposta de preços;
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b) Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;
c) Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I-A, juntamente com o manual
ou documento
equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro de
automóveis
para os veículos objeto desta contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento da
Nota de Empenho;
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 nos veículos segurados e de terceiros porventura envolvidos, ocasião
em que se
obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o prazo de entrega do veículo que
deverá
guardar proporcionalidade com a dimensão do dano causado, ressalvado o caso
excepcional devidamente
justificado e aceito pela CONTRATANTE;
g) Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá ser
efetuado
em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente para a
CONTRATANTE
e/ou para o terceiro porventura envolvido;
h) Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da
documentação necessária,
em caso de perda total de veículo segurado, a indenização referente ao valor
contratado;
i) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar
os esclarecimentos julgados necessários;
j) Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os serviços
sejam reguPoder
Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
larmente 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
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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.
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário,
pelo Pregoeiro.
24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão
o horário de Brasília – DF.
24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, 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.
24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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 na Admi -
nistração.
24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse
público.
24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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24.11. 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
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úti l subsequente ,
devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com
antecedência mínima
de 24 (vinte e quatro) horas.
24.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluirse-
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
24.13. 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.
24.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto
nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e
Contratos, no endereço especificado no item 23.13, no caso de ser retirado em Maceió,
ou ainda, nos sites
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Relação dos Veículos Segurados;
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.
24.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de
Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser
solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 03 de março de 2020.
Sandra Helena Lima Alexandre
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 os veículos
integrantes
da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I deste Termo de Referência, com
assistência 24
horas e vigência de 12 (doze) meses.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, e
considerando as
diversas saídas a serviço deste Tribunal, bem como as viagens ao interior do Estado,
faz-se necessário
contratar o serviço de seguro total para os veículos, como forma de reduzir o risco de
perda patrimonial.
2.2. Sugere-se a estratégia de contratação por meio de reunião de itens em grupo
único com
vistas a tornar a contratação mais atraente ao mercado, o que tende a estimular a
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competitividade
que, por conseguinte, propicia a obtenção de propostas mais vantajosas. Além disso, a
celebração
de avença com uma só contraparte simplifica as atividades de gestão e fiscalização,
colaborando
para não agravar o déficit de pessoal experimentado atualmente na seção.
3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
3.1. A contratação deverá atender às seguintes características:
3.1.1. O contrato deverá contemplar a assistência 24 horas, em casos de panes ou
acidentes,
quando for inviável transitar com o veículo, situação em que deverá ser fornecido,
gratuitamente,
veículo do tipo guincho, sem limite de quilometragem;
3.1.2. O valor de cobertura para danos materiais causados a terceiros será de valor
não inferior a
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
3.1.3. O valor de cobertura para danos corporais a terceiros será de valor não inferior
a R$
80.000,00 (oitenta mil reais);
3.1.4. Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo segurado, o valor
de cobertura
não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro;
3.1.5. O valor de cobertura para os casos de responsabilidade civil por danos morais
não deverá
ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
3.1.6. O prazo de vigência do seguro a ser contratado deverá ser de 12 (doze) meses,
contados a
partir do recebimento da Nota de empenho;
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;
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3.1.8. Em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, a
seguradora se obrigará
ao pagamento de indenização, que deverá ser de 100% do valor de mercado à época
do sinistro,
auferido mediante publicações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE),
considerando-se a última publicação anterior à ocorrência do sinistro.
4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. A CONTRATADA deverá:
4.1.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo
de Referência,
com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços;
4.1.2. Oferecer cobertura com abrangência em todo território nacional;
4.1.3. Entregar a apólice dos veículos descritos no ANEXO I, juntamente com o manual
ou documento
equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro de
automóveis
para os veículos objeto desta contratação, em até 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento da nota
de empenho;
4.1.4. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade

Edital 7 (0662685)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 295



exigidas na licitação;
4.1.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura
venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
solicitação, salvo
ocorrência de força maior;
4.1.6. Efetuar em oficinas autorizadas, estabelecidas no estado de Alagoas, os
consertos relativos
a danos causados nos veículos segurados e de terceiros porventura envolvidos,
ocasião em
que se obrigará a comunicar formalmente à CONTRATANTE o prazo de entrega do
veículo que
deverá guardar proporcionalidade com a dimensão do dano causado, ressalvado o
caso excepcional
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;
4.1.7. Caso o sinistro venha a ocorrer em outra unidade da federação o serviço poderá
ser efetuado
em oficina autorizada do respectivo estado, caso seja mais conveniente para a
CONTRATANTE
e/ou para o terceiro porventura envolvido;
4.1.8. Efetuar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação da
documentação
necessária, em caso de perda total de veículo segurado, a indenização referente ao
valor contratado;
4.1.9. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;
4.1.10. Cumprir as determinações do Gestor/Fiscal do contrato, a fim de que os
serviços sejam
regularmente prestados;
4.1.11. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços
objeto deste
Termo de Referência;
4.1.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;
Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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
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como Gestor;
5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento
da respectiva Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário;
5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na
execução
do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;
5.4. Comunicar à CONTRATADA, assim que souber, a ocorrência de sinistro com
quaisquer
dos veículos segurados, identificados no ANEXO I deste Termo de Referência.
6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor
designado
para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de
Alagoas;
6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado
deverão
ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
em
tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em
até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário
respectiva(o),
devidamente atestada(o) pelo Gestor do Contrato;
7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente
aplicadas;
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7.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única,
respeitando-se o
descrito no item 7.1.;
7.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;
8. DO REAJUSTE
8.1 Os preços dos serviços objeto deste Termo de Referência serão fixos e
irreajustáveis.
9. DA DOTAÇÃO
9.1 Os custos da presente contratação serão suportados pelo orçamento destinado ao
exercício de 2020.
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;
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10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por
cento), em
razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de
irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;
10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a
Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o
caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do
início do
cumprimento das obrigações contratuais;
10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas
apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA,
se houver, ou cobradas judicialmente.
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11. DA FRANQUIA
11.1. As franquias de cada um dos veículos segurados deverão obedecer aos limites
máximos de acordo com a tabela abaixo:
Item VEÍCULO PLACA ANO/MOD FRANQUIA
MÁXIMA
01 Citroen Jumper M33M 23 S
Cor Branca
NME 3489 2010/2011 R$ 4.800,00
02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2564 2011 R$ 2.600,00
03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2544 2011 R$ 2.600,00
04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2274 2011 R$ 2.600,00
05 Caminhão Iveco / Daily 55C17
Cor Branca
ORE 7431 2012/2013 R$ 4.300,00
06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000
Cor Branca
OHC 1923 2013/2013 R$ 8.400,00
07 Van Ford / Transit furgão 2.2
Cor Branca
ORK 7700 2013/2013 R$ 5.900,00
08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex
Cor Preta
ORI 7195 2013/2013 R$ 3.100,00
09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel
Cor Preta
ORI 3539 2013/2014 R$ 7.700,00
10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 R$ 2.600,00
11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 R$ 2.600,00
12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 R$ 2.600,00
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13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 R$ 4.200,00
14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca
QLD 0340 2015/2016 R$ 9.000,00
15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca
QLD 0350 2015/2016 R$ 9.000,00
16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca
QLD 1770 2015/2016 R$ 9.000,00
17 Ford / Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2016 R$ 3.900,00
18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,
Gasolina, Cor Preto
QLD 3531 2015/2016 R$ 6.900,00
19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 R$ 11.000,00
20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 R$ 6.800,00
11.2. A franquia adotada para o contrato deverá vir expressa textualmente na apólice
do seguro;
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11.3. Os valores referentes às franquias, apresentados na Proposta de Preço, são
fixos e irreajustáveis;
11.4. Os valores referentes às franquias, em caso de sinistro, serão pagos pelo
Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, prioritariamente, à concessionária / oficina que promover os
consertos
dos veículos;
11.5. A franquia não se aplicará em caso de danos causados por incêndio, queda de
raio e/ou explosão
ou qualquer ocorrência que provoque perda total, de acordo com a Circular SUSEP nº
145, de 7 de novembro de 2000;
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime
de empreitada por preço global;
12.2. O valor global da contratação será o somatório dos preços (prêmios) unitários
dos itens
ofertados, já incluído o custo da apólice, se houver;
12.3. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas os itens que
compõem o
valor global (somatório dos prêmios e custo da apólice) não interferindo nos valores
das franquias
apresentados na Proposta de Preço;
12.4. As propostas que apresentarem valores de franquias superiores aos
apresentados no subitem
11.1 deverão ser desconsideradas;
12.5. Os veículos encontram-se securitizados atualmente pela SEGUROS SURA S/A,
inscrita
no CNPJ sob nº33.065.699/0001-27, apólice nº874;
12.6. A Classe de bônus atual e a contratar estão discriminados no ANEXO I;
12.7. Todos os veículos estão devidamente registrados com placas oficiais (chapa
branca);
12.8. As manutenções preventiva e corretiva da frota são realizadas em oficina
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contratada para
tal;
12.9. Não houve a ocorrência de sinistros ao longo da vigência da atual contratação;
12.10. Os itens 05 (caminhão Iveco / Daily 55C17), 06 (Caminhão Agrale / Modelo
10.000) e
17 (caminhão Ford/Cargo) destinam-se ao transporte de cargas leves (urnas
eletrônicas, aparelhos
de ar-condicionado, mobiliários), os demais, destinam-se ao transporte de servidores,
mediante
autorização pela chefia imediata. A utilização predominante é na Região Metropolitana,
podendo
ser utilizados, eventualmente, para deslocamentos ao interior do estado ou raramente
a outros
estados da federação;
12.11. Os motoristas são, via de regra, servidores requisitados de outros órgãos e/ou
profissionais
contratados (terceirizados) cujo treinamento é fornecido pela empresa contratada,
havendo
condução ocasional por servidores do quadro efetivo, exceto no caso do item 12 (Fiat /
Fiorino
1.4), que é regularmente conduzido por servidores do quadro;
12.12. Os veículos pernoitam em garagem do próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas,
salvo se houver viagem com pernoite;
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12.13. Os veículos não possuem alarmes sonoros, rastreadores ou outros tipos
de sistema anti-furto;
12.14. Os veículos não possuem sistema limitador de velocidade;
12.15. O Tribunal não possui programa de premiação para os bons motoristas;
12.16. Em caso de ocorrência de sinistro, a Administração Pública poderá acionar
o(s) servidor(es) envolvido(s), exercendo seu direito de regresso, garantido
o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei;
12.17. De acordo com Jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU,
“é vedada a intermediação de empresa corretora na execução de contrato de seguros
adquiridos pela Administração Pública, ainda que inexista vínculo formal direto da
corretora com o órgão contratante”.
13. DA VIGÊNCIA
13.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura,
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o último;
13.2. A Contratação poderá ser prorrogado por um período de até 60 meses.
Maceió/AL, 27 de janeiro de 2020.
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios
e Veículos
ANEXO I-A
Item Veículo Placa Ano/Mod Chassi / RENAVAN Classe Bônus Contratada
01
Citroen/Jumper M33M 23 S
Cor Branca
NME-3489 2010/2011
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935ZBXMMBB2065162/
259644463
X
02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2564 2011
9BWAB05U6CT010762/
326544674
VIII
03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2544 2011
9BWAB05U1CP008331/
326543473
X
04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2274 2011
9BWAB05U3CT009794/
326516573
X
05
Caminhão Iveco / Daily 55C17
Cor Branca
ORE 7431 2012/2013
93ZC53C01D8440227/
512592608
VI
06
Caminhão Agrale / Modelo 10.000
Cor Branca
OHC 1923 2013/2013
9BYC79A2ADC000156/
00533203074
VI
07
Van Ford / Transit furgão 2.2
Cor Branca
ORK 7700 2013/2013
WF0XXPTDFDTJ38328/
00535512081
VI
08
GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex
Cor Preta
ORI 7195 2013/2013
9BGPB69M0DB340623/
00550283722
VI
09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 2013/2014
93XSNKB8TECD82601/
00599278854 VI
10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015
9BWAB45U6FT098448/
1038855770 IV
11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015
9BWAB45U3FP162454/
1038855966
IV
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12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 9BWAB45U6FP557292/
1038856423
IV
13 Fiat / Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016
9BD26512MG9053272/
1073964202
X
14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 0340 2015/2016 93XHYKB8TGCF16894/
1073933447
X
15 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 0350 2015/2016
93XHYKB8TGCF14886/
1073933960
X
16 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2,
Diesel Cor Branca QLD 1770 2015/2016 93XHYKB8TGCF16944/
1073982910
X
17 Ford Cargo 1319 QLB 3471 2015/2016
9BFXEB1BXGBS91185/
1076315710
X
18 Mitsubishi / Lancer 2.0 CVT,
Gasolina, Cor Preta
QLD 3531 2015/2016 93XSTCY4AGCF04607
1078298065
X
19 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 2018/2019 93YMEN4XEKJ746432/
01178454875
I
20 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 2018/2019 8BCND5GVUKG512481/
01178018684
I
ANEXO II
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
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CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não

Em 03 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Chefe de Seção Substituto, em 03/03/2020, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0662685 e o código CRC CF2F1F8C.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 03/03/2020 17:50:35 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de
CotaçãoEventos
Sub-
rogaçãoApoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00005/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0000662-59.2019 Menor Preço   

  Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

Equalização de ICMS Internacional 1 1 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

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 Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO Presidente

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
05/03/2020

CPF do Responsável Nome Função
677.088.624-34 SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 05/03/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, 
constantes do ANEXO I-A deste Edital, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, conforme especificações e 
condições previstas no edital e seus anexos.

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho.

Chefe da Seção de Licitações 
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de
CotaçãoEventos
Sub-
rogaçãoApoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00005/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados
1 1 0

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação

do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério
de Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 S
22764 -
Pagamento
coberturas
seguro veículo

- 1 Unidade Menor
Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 03/03/2020 17:52:05 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de
CotaçãoEventos
Sub-
rogaçãoApoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00005/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 22764 - Pagamento coberturas seguro veículo
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço 20.156,30

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

31/01/2020 30.943,81 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Pagamento coberturas seguro veículo

Valor Máximo Aceitá
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2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 1/2020 - UASG 060029

Nº Processo: 001036 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis,
de forma contínua, nas dependências desta 2ª CJM, com fornecimento de mão de obra,
materiais e equipamentos adequados à execução dos trabalhos. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 04/03/2020 de 12h00 às 12h30 e de 13h00 às 17h30. Endereço: Avenida
Cásper Libero, 88 Santa Efigênia - SAO PAULO - SP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/060029-05-1-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 04/03/2020 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/03/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO
Juiz Federal da Justiça Militar , Diretor do Foro da 2ª Cjm

Dias: 04/03/2020 , 05/03/2020 E 06/03/2020

(SIDEC - 04/03/2020) 060029-02020-2020NE111111

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 12/2020

Processo nº TRF2-EOF-2019/0388. Objeto: Aquisição de material de consumo - gênero de
alimentação (café torrado e moído, açúcar refinado e adoçante), através do Sistema de
Registro de Preços. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe
da seguinte forma: a) Item 03 à empresa GENERAL ADMINISTRAÇÃO MOTELEIRA EIRELI.; b)
Itens 01 e 02 à empresa KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA
REPAROS.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 04/03/2020)

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Processo n.º 0048774-34.2019.4.03.8000 Espécie: Acordo de Cooperação 01.001.10.2020.
Partícipes: Tribunal Regional Federal da 3.ª Região - TRF3, CNPJ n.° 59.949.362/0001-76,
Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo - JFSP, CNPJ n.° 05.445.105/0001-78 e
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, CNPJ n.º 42.422.253/0001-01 Objeto:
estabelecer parceria na área de inovação, tecnológica ou não, e autorizar e disciplinar a
utilização, pelo TRF3 e pela JFSP, da plataforma de gestão de inovação denominada IdeiaX,
desenvolvida e mantida pela DATAPREV. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/1993. Data da
Assinatura: 27/02/2020. Vigência: 30 (trinta) meses, a contar da data da assinatura. Valor:
Não haverá transferência de recursos financeiros entre os partícipes. Signatários: pelo
TRF3: Therezinha Astolphi Cazerta (Desembargadora Federal Presidente), pela JFSP: Luciana
Ortiz Tavares Costa Zanoni (Juíza Federal Diretora do Foro), pelo DATAPREV: Gustavo
Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente) e André Côrte (Diretor).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0000031-45.2020.6.01.8000. Quinto Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 02/2015. Contratante: TRE/AC. Contratada: OI S/A, CNPJ nº 76.535.764/0001-43.
Objeto: prorrogar, com fundamento no artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, a contar de
10/03/2020, com término em 31/12/2020. Data de assinatura: 03/03/2020. Signatários:
Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do TRE/AC, Carlos Alberto da Costa
Barbosa e Jean Silva, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0000662-59.2019. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de
seguro total para os veículos integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I-
A deste Edital, com assistência 24 horas e vigência de 12 (doze) meses, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 05/03/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol
- Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00005-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 05/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 18/03/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a partir da data do recebimento da Nota de
Empenho..

SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
Chefe da Seção de Licitações em Substituição

(SIASGnet - 03/03/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
R E T I F I C AÇÕ ES

No extrato publicado no DOU nº 35, de 19/02/2020, Seção 3, página 126, onde
se lê: HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 23/2019 (0002079-02.2019.6.03.8000), leia-
se: HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 23/2019 (0002076-02.2019.6.03.8000)

No extrato publicado no DOU nº 43, de 04/03/2020, Seção 3, página 119,
Onde se lê:

. EMPRESA REGISTRADA: CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.017.731/0001-10

Leia-se:

. MARINA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA/EPP
CNPJ 32.909.319/0001-20

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PAD n.º 1.639/2020. OBJETO: Contratação de curso de contabilidade pública baseado no
manual de compatibilidade aplicabilidade ao setor público. FAVORECIDO: CO N S U LT R E
CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 5.980,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos
Vieira, em 04/03/2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida do
Centro Administrativo da Bahia, nº 150, Paralela, Salvador - Bahia, CEP 41.710-900, FAZ
SABER a quem o presente interessar possa, especialmente à empresa ALFALIMP CO M É R C I O
DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. CNPJ nº 00.429.189/0001-32, com endereço em local
incerto ou não sabido, que, por meio do Processo 16.041/2018, o Presidente do T.R.E-Ba
julgou improcedente o recurso interposto pela referida empresa, com base no art. 79 da
Lei nº 8.666/1993.

Salvador, 4 de março de 2020.
Des. EDMILSON JATAHY FONSECA JÚNIOR

Presidente do TRE-BA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida do
Centro Administrativo da Bahia, nº 150, Paralela, Salvador - Bahia, CEP 41.710-901, FAZ
SABER a quem o presente vir e interessar possa, especialmente à empresa SERPE
FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA, CNPJ nº 07.512.253/0001-93, com endereço em local
incerto ou não sabido, que, por meio do Processo 014923/2017, o Presidente do T.R.E-Ba
julgou pela aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com União pelo
prazo de 02 (dois) meses à referida empresa, com base na condição 18.1 "e" do Edital e
o art. 30, II, da Portaria nº 305/2019 e INTIMA a aludida empresa para, querendo, oferecer
recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação deste Edital.

Salvador, 4 de março de 2020
Des. EDIMILSON JATAHY FONSECA JÚNIOR

Presidente do TRE-BA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 11095/2019), que tem por objeto o registro de preços para
futura e eventual aquisição de material de consumo médico, ADJUDICA os itens 2, 4, 5, 6,
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 25 em favor da empresa BR DANTAI
DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA, CNPJ 10.761.735/0001-91; e os itens 3 e 9 em favor da
empresa PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA, CNPJ 63.726.400/0001-07. Declarar
fracassada a licitação para os itens 1, 7, 11, 23 e 24. DATA DA HOMOLOGAÇÃO:
03/03/2020, pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

JÚLIO BRÍGLIA MARQUES
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 1282020. Objeto: Contratação de serviço de imunização contra a gripe por
meio da vacina Influenza Quadrivalente, com a composição seguindo especificações
contidas na Resolução nº 2.735, publicada pela ANVISA em 03 de outubro de 2019.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 05/03/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab,
Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00014-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 05/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/03/2020 às 10h00 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 (75) 3221-4332.

DANILO ALMEIDA PEREIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 03/03/2020) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato N.º 33/2014 celebrado com a empresa SJ
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. Objeto: visa prorrogar o contrato, por mais 12 (doze)
meses, a partir de 9 de maio de 2020. Fundamento: art. 62, §3º, I, da Lei N.º 8.666/93 c/c
Art.51 da Lei n.º 8.245/91 e ON-AGU n.º06/2009, e na autorização contida no Processo
PAD N.º 22.771/2019. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral, e pela
contratada, Lidia Hiluy Vieira. Data: 19/02/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo de aditamento ao contrato n° 16/2017, firmado em 03/03/2020, com a
empresa R7 Facilities - Serviços de Engenharia - EIRELI (CNPJ: 11.162.311/0001-73);
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº. 16/2017 pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses, e prorrogação da garantia; Fundamento Legal:
art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93; Processo SEI: 0000060-26.2017.6.07.8100;
Signatários: Des.ª Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF, e
Sr. Ricardo de Souza Lima Caiafa.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo de aditamento ao contrato n° 35/2018, firmado em 03/03/2020, com a
empresa R7 Facilities - Serviços de Engenharia - EIRELI (CNPJ: 11.162.311/0001-73);
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº. 35/2018 pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses, e prorrogação da garantia; Fundamento Legal:
art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93; Processo SEI: 0001115-75.2018.6.07.8100;
Signatários: Des.ª Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF, e
Sr. Ricardo de Souza Lima Caiafa.
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 01/2020
SEI 0008362-23.2019.6.02.8000

Data: 19/02/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de lanches.

Valor Unitário Estimado: R$ 22,85
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 02/2020
SEI 0000659-07.2020.6.02.8000

Data: 04/03/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

Valor Unitário Estimado: R$ 3.568,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 03/2020
SEI 0000375-96.2020.6.02.8000

Data: 10/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de concertinas duplas para segurança patrimonial do Cartório da 15ª Zona
Eleitoral, conforme o edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 11.910,21
Documentos:
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

G i l

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 04/2020
SEI 0008954-67.2019.6.02.8000

Data: 11/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à
eletricidade, Ano 2007, capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.617,97
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 05/2020
SEI 0000662-59.2019.6.02.8000

Data: 18/03/2020 às 14:00:00

Objeto: contrataçãode empresa prestadora de serviços de seguro total para os veículos
integrantes da frota deste Tribunal, constantes do ANEXO I-A do Edital, com assistência 24 horas
e vigência de 12 (doze)meses,conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 20.156,30

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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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 março de 2020.

Ao pregoeiro,

Para realização do certame licitatório.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Chefe de Seção Substituto, em 05/03/2020, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0664109 e o código CRC 1FF28027.

0000662-59.2020.6.02.8000 0664109v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de março de 2020.
Sr. Coordenador, 
 
Reporto-me no presente para solicitar, junto à Unidade

responsável pela elaboração do Termo de Referência, Pregão
05/2020,  cujo objeto diz respeito à  contratação de empresa
prestadora de serviços de seguro total para os veículos integrantes
da frota deste Tribunal, resposta ao pedido de esclarecimento, evento
sei nº 0664321

 
Cordialmente.
 
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 05/03/2020, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0664318 e o código CRC 5A873F48.

0000662-59.2020.6.02.8000 0664318v1
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: "Weber Bezerra Cavalcanti" <webercavalcanti@tre-al.jus.br>
Data: 05/03/2020 04:02 PM
Assunto: [pregoeiro] Solicitação de Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 05/2020 - Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas {01}

 
 
 
 

From: "Reservas | HEMB Seguros" <reservas@br.hembseguros.com.br>
To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 5 Mar 2020 14:35:16 -0300
Subject: [slc] Solicitação de Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 05/2020 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
{01}
 
Prezados, Boa tarde !
 
A apolice do seguro será emi�da em qual CNPJ ?
 
 
Desde já agradeço e aguardo.
 
 
    Atenciosamente,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de março de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
O CNPJ do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,

proprietário dos veículos de sua frota, é 06.015.041/0001-38,
devendo a apólice ser emitida em seu nome.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção Substituto, em 06/03/2020, às 08:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0664451 e o código CRC DA2BEAF0.

0000662-59.2020.6.02.8000 0664451v1
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Esclarecimento 06/03/2020 08:32:50
 
Solicitação de Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 05/2020 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas Prezados, Boa tarde ! A
apolice do seguro será emida em qual CNPJ ? Desde já agradeço e aguardo. Atenciosamente Respeitosamente, HEMB
SEGUROS.

Fechar

Certidão REGISTRO COMPRASNET PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (0664485)         SEI 0000662-59.2020.6.02.8000 / pg. 316
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Resposta 06/03/2020 08:32:50
 
Senhor Pregoeiro,O CNPJ do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, proprietário dos veículos de sua frota, é
06.015.041/0001-38, devendo a apólice ser emitida em seu nome.

Fechar
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