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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Setor Requisitante:
Seção de Administraçãoa de Prédios e Veículos
Responsável pela Demanda:
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Matrícula:
30920073
E-mail:
fernandobarros@tre-al.jus.br
sapev@tre-al.jus.br
Telefone:
082 2122 7770
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento
Estratégico, se for o caso.
Contratação de empresa especializada de serviço de seguro para o veículo tipo micro ônibus customizado
pertecente a frota deste Tribunal, visando zelar e preservar o patrimônio público, como também de se
resguardar de despasas com idenização aos usários e veículos e terceiros.
2. Quantidade de serviço a ser contratada.
1. 1 (um) veículo tipo ônibus, customizado para funcionar com cartório itinerante, placa OXN 8228;
2. Vigência de cobertura 12 (doze) meses, a partir da assinatura contratual, podendo ser prorrogado;
3. Indenizar intregralmente o contratante em casos de danos, roubo furto e incêndio os valores atualizados
da tabema FIPE (mínimo de 100% para o veículo seguado;
4. Fornecer a cobertura de vidros, consistendo em reparos ou trocas de fáróis, lanternas e lentes de
retrovisores;
5. No caso de acidente fatal ou com incalidez permanente de pessoas transportadas nos veículos do
TRE/AL, ou no caso de danos a terceiros, a responsabilidade cicil da administração estará acobertada até o
limite do veículo segurado:
5.1 Colisão, Incêndio, Roubo e Furto - Valor Mínimo 100% do valor do veículo constante na tabela
FIPE.
5.2 RCF-V (Danos materias e pessoais de terceiros) - Valor Mínimo R$ 80.000,00 (oitenta e mil reais).
5.3 APP Morte (por pessoa) - R$ 10.000,00 (dez mil reais)
5.4 APP Invalidez (por pessoa) - R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
 
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização
Sugere-se o planejamento e gestão ser atribuída à SEGEC/COSEG e a fiscalização será exercida pelo
Titular da Seção de Administração de Prédios e Veículos, ou por seu substituto, nos afastamentos e
ausências do titular.
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Maceió, 30 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS, Chefe de
Seção, em 05/08/2021, às 13:32, 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 0923969 e o código
CRC 45154437.

Responsável pela formalização da demanda
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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 agosto de 2021.
À SEGEC.
 
Senhor Chefe,
 
Pelo presente, apresentamos o Documento de

formalização de demanda - DFD (0926676), para prestação de
serviço, com vista a contratação de empresa especializada,
visando a cobertura securitária do veículo pertencente a frota
deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 05/08/2021, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0926679 e o código CRC BC190C9D.

0005632-68.2021.6.02.8000 0926679v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO. 1.1. Contratação de empresa especializada visando à cobertura securitária de veículo
da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas.

2. JUSTIFICATIVA.

2.1 Garantir a prestação de serviço de seguro para veículo pertencente à 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 o veículo 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 DO VEÍCULO

3.1 Veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa
OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia do respectivo
CRLV, anexo I deste Termo de Referência.

4. GESTÃO E
FISCALIZAÇÃO.

4.1. A gestão do serviço será exercida através Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC/COSEG/SAD, cabendo a fiscalização à Seção de Administração de Prédios e
Veículos - SAPEV/COSEG/SAD.

5. DA COMPOSIÇÃO
DO SEGURO TOTAL.

5.1. Vigência da cobertura: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato. 
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 ouproveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos casos de
veículos guardados em subsolo.
5.2.8. RCF-V (Responsabilidade Civil e Facultativa de Veículo) e APP (Acidente com
morte ou invalidez permanente por passageiro) para o veículo tipo ônibus, customizado
para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228;
5.2.10. Entende-se como “RCF-V” a modalidade de seguro que, no caso de dano a
terceiro, por culpa do TRE/AL 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 doTRE/AL 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
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DO SEGURO TOTAL.
RCF-V(Danos Materiais e pessoais
de Terceiros)

R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais)

APP Morte. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil
reais)

APP Invalidez. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez 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:
5.3.1. Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente, pane mecânica
ou elétrica, até aoficina 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. A cobertura de vidro de que trata o item 5.3.6 não inclui os faróis, lanternas
e lentes de retrovisores.
5.4. Indenizar integralmente o CONTRATANTE em casos de danos, roubo, furto e incêndio observando os valores

atualizados databela FIPE(mínimo de 100% para o veículo segurado).

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;
6.9. Realizar, nas hipóteses de cobertura previstas neste Termo de Referência, os
serviços de reparo emanutenção, 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
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quanto à execução dos serviços de reparo e manutenção realizados pelas empresas
autorizadas;
6.11. Encaminhar à Seção de Administração de Prédios e
Veículos -SAPEV/COSEG/SAD do TRE/AL 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
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD, 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 SEIC/COMAP/SAD.

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 contratarcom 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. 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)
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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

Leve

Não apresentar a
documentação necessária para
instruir o pagamento.

01 Por
ocorrência

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
ocorrência

Média
Deixar de prestar os
serviços previstos na
assistência 24 horas.

05 Por
ocorrência

Grave

Deixar de fornecer a
cobertura de vidros prevista
no item 5.3.6, observados o
item 5.3.7.

06 Por
ocorrência

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 Fica eleito o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de Alagoas, para
dirimir questões oriundas da interpretação do presente Contrato.
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 05/08/2021, às 17:21, 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
0927017 e o código CRC 47748E38.

0005632-68.2021.6.02.8000 0927017v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2021.
À SAD
Assunto: Nova contratação. Seguro veicular.

Ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante,
placa OXN 8228.

 
Senhor Secretário,
 
Pelo presente, encaminho-lhe Termo de Referência

para contratação de seguro veicular referente ao veículo
ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante,
placa OXN 8228.

Ressalto que atualmente não há cobertura
contratual securitária para o veículo, sendo que este
procedimento se presta a uma nova contratação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 05/08/2021, às 17:28, 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
0927034 e o código CRC 39103652.

0005632-68.2021.6.02.8000 0927034v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEGEC (doc. 0927017), que reúne os elementos necessários e
suficientes para caracterizar o objeto, evoluo o feito à sua
consideração superior, em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

Informo que a despesa integra o Plano Anual de
Contratações 2021, conforme o item 43 do Anexo Único à Portaria
Presidência nº 220/2021 (doc. 0892489).

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 12/08/2021, às 17:42, 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
0929598 e o código CRC 89E8883E.

0005632-68.2021.6.02.8000 0929598v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2021.
 
Tendo em vista a proposta demandada pela SAPEV

na peça pórtico (0926676) e, considerando a aprovação pelo
Senhor Secretário de Administração do Termo de Referência
Retificado (0929598), evoluo os presentes autos à
Coordenadoria de Material e Patrimônio para que, pela Seção
de Compras, proceda à devida cotação de preços e realize as
demais medidas indispensáveis à contratação do seu objeto.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/08/2021, às 09:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930115 e o código CRC E2088E49.

0005632-68.2021.6.02.8000 0930115v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0930115, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/08/2021, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930917 e o código CRC D0722C97.

0005632-68.2021.6.02.8000 0930917v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
À SEGEC
 
Senhor Chefe,
 
Tendo em vista a necessidade de realizar cotação

de preço de seguro veicular para o ônibus deste Regional com
placa OXN-8228, solicito os préstimos de vossa senhoria em
encaminhar informações sobre o veículo, como modelo, placa,
ano de fabricação e do modelo, números do chassi e do
RENAVAN, e a classe de bônus atualmente contratada do
veículo, se for o caso. As informações poderão ser
acompanhadas de cópia digitalizada do documento do veículo.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 16/08/2021, 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
0931264 e o código CRC D155D6C4.

0005632-68.2021.6.02.8000 0931264v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
À SAPEV
Senhor Chefe,
Encaminho os autos para que sejam prestadas as

informações solicitadas pela Seção de Instrução de
Contratações através do Despacho SEIC 0931264, bem como
sejam juntados os documentos que as confirmem.

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 16/08/2021, às 17:11, 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
0931414 e o código CRC BF963A17.

0005632-68.2021.6.02.8000 0931414v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
À SEIC/SEGEC,
 
Em atenção aos Despachos SEIC 0931264 e SEGEC

0931414, faço juntada das informações solicitadas 0931475.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 16/08/2021, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931476 e o código CRC 26D7C14A.

0005632-68.2021.6.02.8000 0931476v1
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E-mail - 0931776

Data de Envio: 
  17/08/2021 13:31:03

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

Para:
    pedrocartaxo@cartaxoseguros.com.br
    vipcorretora@gmail.com
    indypetruscorretora@gmail.com
    dhsmaceio@outlook.com
    ana.silva@harcos.com.br
    bragaepontes@uol.com.br
    stillosecureauto@bol.com.br
    atendimento@fanalseguros.com.br
    metrocorretora@gmail.com
    anibal@vecorseguros.com
    iv.seguros@hotmail.com
    producao@newfenixseguros.com.br
    pvseguros@ig.com.br
    joselessafilho@gmail.com
    joaoalberto@novaegideseguros.com.br
    telmatabosa01@gmail.com
    falecom@harcos.com.br
    andrea@br.hembseguros.com.br
    licitacao.vida@genteseguradora.com.br
    rafael.araujo@br.rsagroup.com
    contratos.licitacoes@portoseguro.com.br
    licitacao@genteseguradora.com.br

Assunto: 
  Contratação de Seguro Veicular

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para o seguro de ônibus deste TRE-AL.

Encaminhamos o Termo de Referência em anexo, contendo as condições para a contratação, bem como
o certificado de Registro e Licenciamento do mesmo com as respectivas informações, como modelo,
placa, ano de fabricação e do modelo, números do chassi e do RENAVAN.

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato com o Chefe da Seção de Veículos, Senhor Fernando Barros,
pelo email sapev@tre-al.jus.br.

Atenciosamente,

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0927017.html
    Certificado_0931475_Certificado_de_Registro_e_Licenciamento_de_veiculos.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
O presente procedimento veio a esta Seção para

estimativa de preços, visando à contratação de empresa prestadora
de serviços de seguro veicular para o micro-ônibus deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Termo de
Referência 0927017.

 
Realizaram-se consultas a empresas atuantes no

mercado, tendo-se obtido as seguintes propostas:
 

EMPRESA PRÊMIO FRANQUIA
PORTO SEGURO 0937651 R$ 4.753,98 R$ 22.808,10
SURA SEGUROS 0937934 R$ 16.240,00 R$ 25.180,00
MAPFRE 0937937 R$ 16.190,00 R$ 25.000,00
VALORES MÉDIOS R$

12.394,66
R$
24.329,37

 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com participação ampla,
sem exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte
na competição, considerando-se as características das empresas do
mercado encontradas na pesquisa de preços, bem como, o lastro
financeiro necessário para suportar um eventual sinistro.

 

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 30/08/2021, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 30/08/2021, 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
0931945 e o código CRC 82AF538B.

0005632-68.2021.6.02.8000 0931945v1
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E-mail - 0934813

Data de Envio: 
  23/08/2021 14:57:04

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

Para:
    contatos@br.hembseguros.com.br
    ismael@fanalseguros.com.br
    consultor@axocorretora.com

Assunto: 
  Contratação de Seguro Veicular

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para o seguro de ônibus deste TRE-AL.

Encaminhamos o Termo de Referência em anexo, contendo as condições para a contratação, bem como
o certificado de Registro e Licenciamento do mesmo com as respectivas informações, como modelo,
placa, ano de fabricação e do modelo, números do chassi e do RENAVAN.

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato com o Chefe da Seção de Veículos, Senhor Fernando Barros,
pelo email sapev@tre-al.jus.br.

Atenciosamente,

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0927017.html
    Certificado_0931475_Certificado_de_Registro_e_Licenciamento_de_veiculos.pdf
    E_mail_0931776.html

E-mail SEIC 0934813         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 19



E-mail - 0936097

Data de Envio: 
  25/08/2021 14:24:03

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

Para:
    sotero@soterocorretora.com.br
    apoiolicitacoes@segurafacil.com.br
    contratos.licitacoes@portoseguro.com.br

Assunto: 
  Contratação de Seguro Veicular

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para o seguro de ônibus deste TRE-AL.

Encaminhamos o Termo de Referência em anexo, contendo as condições para a contratação, bem como
o certificado de Registro e Licenciamento do mesmo com as respectivas informações, como modelo,
placa, ano de fabricação e do modelo, números do chassi e do RENAVAN.

Informamos ainda, que o CNPJ deste Tribunal é o nº 06.015.041/0001-38.

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato com o Chefe da Seção de Veículos, Senhor Fernando Barros,
pelo email sapev@tre-al.jus.br.

Atenciosamente,

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0927017.html
    Certificado_0931475_Certificado_de_Registro_e_Licenciamento_de_veiculos.pdf
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De: Apoio Licitações <apoiolicitacoes@segurafacil.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Licitações Segura Fácil <licitacoes@segurafacil.com.br>
Data: 25/08/2021 02:27 PM
Assunto: [seic] Contratação de Seguro Veicular

Agradecemos a consulta, porém informamos a impossibilidade em
participarmos da licitação, por não atendermos as exigências do TR em

sua íntegra.

Motivo:  As características do risco estão em desacordo com a nossa
política de aceitação.

Atenciosamente,

As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se podem ver nem
tocar. Elas devem ser sentidas com o coração - Charles Chaplin

Visite nosso Instagram: https://www.instagram.com/segurafacil/?hl=pt-br

Visite nosso Site: https://www.segurafacil.com/contato

=-=-=-=-=- FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO -=-=-=-=-=

Em qua., 25 de ago. de 2021 às 14:24, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para o seguro de ônibus deste TRE-AL.

Encaminhamos o Termo de Referência em anexo, contendo as condições
para a contratação, bem como o certificado de Registro e
Licenciamento do mesmo com as respectivas informações, como modelo,
placa, ano de fabricação e do modelo, números do chassi e do RENAVAN.

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=XK1HV0FXI...

1 of 2 25/08/2021 18:37
E-mail Negativa de proposta (0936523)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 21



Informamos ainda, que o CNPJ deste Tribunal é o nº
06.015.041/0001-38.

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato com o Chefe da Seção de
Veículos, Senhor Fernando Barros, pelo email sapev@tre-al.jus.br.

Atenciosamente,

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt
Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
4k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=XK1HV0FXI...
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De: "Renato F. Rezende" <rfr.rezende@uol.com.br>
Para: <andregomes@tre-al.jus.br>
CC: <administracao@segurosrl.com.br>
Data: 27/08/2021 03:50 PM
Assunto: Contratação de Seguro Veicular

Prezados, boa tarde

Conforme solicitado, apresentamos orçamento da Porto Seguro para o seguro de 01 veículo dessa Administração.

Nos colocamos a disposição.

At.te

Renato Freire Rezende
Rezende & Liefquin
55 11 – 4351-2463 / 21 - 2223-2240 / 11 - 9 8484-7396
www.segurosrl.com.br

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
0k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
3k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: Cotacao Porto Seguro -
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS - 01 item.pdf

Tamanho:
90k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=AFYC19LFQ...
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ORÇAMENTO - PORTO SEGURO AUTO FROTA

Orçamento: 407123577

Início da Vigência: 27/08/2021

Término da Vigência: 27/08/2022 Versão do cálculo: 1

Data do Orçamento: 26/08/2021

Tipo de Emissão: Seguro Novo

Quantidade de Itens: 1 Última Liberação: 27/08/2021

Tarifa: Agosto/2021

Dados do corretor

Nome Telefone Código SUSEP

REZENDE & LIEFQUIN COR DE SEGS S/S LTDA (11) 43512463 LI65XJ

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$ 3.550,94

DANOS MATERIAIS - 1º RISCO R$ 117,19

DANOS CORPORAIS - 1º RISCO R$ 15,20

ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO R$ 420,00

076 - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada R$ 123,89

45V - Assistência 24h Completa - Rede Referenciada R$ 526,76

ACESSÓRIO CARROCERIA R$ 0,00

ACESSÓRIO EQUIPAMENTOS R$ 0,00

ACESSÓRIO SOM R$ 0,00

ACESSÓRIO KIT GÁS R$ 0,00

Os veículos são de propriedade

Empresa (PJ): 1

Prêmio do Seguro

Operação de Negócio: Convencional
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Prêmio Líquido do Seguro: R$ 4.753,98

IOF: 0,00% Prêmio à vista do seguro: R$ 4.753,98

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 25/09/2021

*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$ 4.753,98 R$ 4.753,98

PAGAMENTO: Carnê a 30 d.d.

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

1 0,00% R$ 4.753,98 R$ 4.753,98

PAGAMENTO: Melhor Data Todas Débito C.Corrente

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

1 0,00% R$ 4.753,98 R$ 4.753,98

2 0,00% R$ 2.376,99 R$ 4.753,98

3 0,00% R$ 1.584,66 R$ 4.753,98

4 0,00% R$ 1.188,50 R$ 4.754,00

5 0,00% R$ 950,80 R$ 4.754,00

6 0,00% R$ 792,33 R$ 4.753,98

7 0,00% R$ 679,14 R$ 4.753,98

8 0,00% R$ 594,25 R$ 4.754,00

9 0,00% R$ 528,22 R$ 4.753,98

10 0,00% R$ 475,40 R$ 4.754,00

PAGAMENTO: Frac. 1ª Parcela Carnê

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

2 0,00% R$ 2.376,99 R$ 4.753,98

3 0,00% R$ 1.584,66 R$ 4.753,98

4 0,00% R$ 1.188,50 R$ 4.754,00

5 0,00% R$ 950,80 R$ 4.754,00

6 0,00% R$ 792,33 R$ 4.753,98
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Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

7 0,00% R$ 679,14 R$ 4.753,98

8 0,00% R$ 594,25 R$ 4.754,00

9 0,00% R$ 528,22 R$ 4.753,98

10 0,00% R$ 475,40 R$ 4.754,00

PAGAMENTO: Todas Débito C. Corrente

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

1 0,00% R$ 4.753,98 R$ 4.753,98

2 0,00% R$ 2.376,99 R$ 4.753,98

3 0,00% R$ 1.584,66 R$ 4.753,98

4 0,00% R$ 1.188,50 R$ 4.754,00

5 0,00% R$ 950,80 R$ 4.754,00

6 0,00% R$ 792,33 R$ 4.753,98

7 0,00% R$ 679,14 R$ 4.753,98

8 0,00% R$ 594,25 R$ 4.754,00

9 0,00% R$ 528,22 R$ 4.753,98

10 0,00% R$ 475,40 R$ 4.754,00

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito - Demais Bandeiras

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

1 0,00% R$ 4.753,98 R$ 4.753,98

2 0,00% R$ 2.376,99 R$ 4.753,98

3 0,00% R$ 1.584,66 R$ 4.753,98

4 0,00% R$ 1.188,50 R$ 4.754,00

5 0,00% R$ 950,80 R$ 4.754,00

6 0,00% R$ 792,33 R$ 4.753,98

7 0,00% R$ 679,14 R$ 4.753,98

8 0,00% R$ 594,25 R$ 4.754,00

9 0,00% R$ 528,22 R$ 4.753,98

10 0,00% R$ 475,40 R$ 4.754,00

PAGAMENTO: 1ª Boleto / Demais Carnê

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

2 0,00% R$ 2.376,99 R$ 4.753,98

3 0,00% R$ 1.584,66 R$ 4.753,98

4 0,00% R$ 1.188,50 R$ 4.754,00

5 0,00% R$ 950,80 R$ 4.754,00

6 0,00% R$ 792,33 R$ 4.753,98
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Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

7 0,00% R$ 679,14 R$ 4.753,98

8 0,00% R$ 594,25 R$ 4.754,00

9 0,00% R$ 528,22 R$ 4.753,98

10 0,00% R$ 475,40 R$ 4.754,00

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito Porto Seguro

Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

1 0,00% R$ 4.753,98 R$ 4.753,98

2 0,00% R$ 2.376,99 R$ 4.753,98

3 0,00% R$ 1.584,66 R$ 4.753,98

4 0,00% R$ 1.188,50 R$ 4.754,00

5 0,00% R$ 950,80 R$ 4.754,00

6 0,00% R$ 792,33 R$ 4.753,98

7 0,00% R$ 679,14 R$ 4.753,98

8 0,00% R$ 594,25 R$ 4.754,00

9 0,00% R$ 528,22 R$ 4.753,98

10 0,00% R$ 475,40 R$ 4.754,00

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais CNPJ 61.198.164/0001-60 - Ramo Automóvel (0531) - Código Susep (05886)

Al. Barão de Piracicaba, 618-634 / Torre B - 2º andar São Paulo - SP - CEP: 01216-012

Processo SUSEP VMR e VD nº 15414.900286/2013-63 UPUU
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Relação de Itens Completa - Auto Frota

Orçamento no. : 407123577

Dados do Cliente:

Vigência:

Razão Social:

Atividade:

Data:

Tarifa:

Operação de Negócio:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

JUSTICA

26/08/2021

Agosto/2021

27/08/2021 - 27/08/2022

Convencional

Tipo de Pessoa:CNPJ:

Validade:

Última Liberação:

Quantidade de Itens:

Jurídica06.015.041/0001-38

25/09/2021

27/08/2021

1

Data da impressão: 27/08/2021

O
rçam
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

MODALIDADE: VALOR DETERMINADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - R$ 271.148,00 / FRANQUIA: R$ 22.808,10 R$ 3.550,94
DMT 1R - IS R$ 100.000,00 R$ 117,19
DCT 1R - IS R$ 100.000,00 R$ 15,20
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 420,00
Cls. 45V R$ 526,76
Vidros 076 / IS: R$ 25.000,00 / FRANQUIAS: R$ 123,89
Lanternas/Faróis: R$ 195,00
Retrovisores: R$ 195,00
Parabrisa/Traseiro: R$ 385,00
Laterais: R$ 100,00
TOTAL R$ 4.753,98

1 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - ONIBUS 17.260 OD
4X2
ANO/MODELO: 2014/2014
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: TRANSP. FUNCIONÁRIOS/CLIENTES
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CLASSE BÔNUS:0O
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ento S
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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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Seguros SURA 
Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000 

www.segurossura.com.br 

1 
 

A,  
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

CNPJ: 06.015.041/0001-38 
 

 

Seção de Compras e Licitações  

COTAÇÃO ESTIMATIVA 
 

Apresentamos à V.Sas., a Cotação Estimativa da SEGUROS SURA S/A para contratação de seguro de automóveis frota. 
 

 

 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES FRANQUIA PREMIO 

1 

MODELO: VW EUROBUS ESPECIAL MC.ON 
(micro-ônibus customizado pertencente à 

frota deste Tribunal) 
ANO: 2014/2014 

PLACA OU CHASSI: OXN 8228/ 

25.180,00 16.240,00 

 
 

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 16.240,00 (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS) 
 

SEGURADORA: SEGUROS SURA S/A 

CNPJ: 33.065.699/0001-27 

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA: Avenida das Nações Unidas, 12995 – 4° andar – Brooklin Novo – 04.578.000 – São Paulo – SP 

VIGÊNCIA DO SEGURO: 12 (doze) meses. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar desta data.                     
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Seguros SURA 
Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000 

www.segurossura.com.br 

2 
 

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.  

• Carro reserva tipo básico por até 30 dias, somente para os veículos de passeio. 

• 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. 
 
São Paulo, 30 de agosto de 2021. 
 
Atenciosamente, 

               

         Seguros SURA 
CNPJ: 33.065.699/0001-27 
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São Paulo, 30 de agosto de 2021 
 
 

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 ESPECIFICAÇÕES FRANQUIA PREMIO 

1 

MODELO: VW EUROBUS ESPECIAL MC.ON 
(micro-ônibus customizado pertencente à 

frota deste Tribunal) 
ANO: 2014/2014 

PLACA OU CHASSI: OXN 8228/ 

25.000,00 16.190,00 

 
 

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 16.190,00 (DEZESSEIS MIL E CENTO E NOVENTA 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”. 
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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.   

Carro reserva tipo básico por até 30 dias, para os veículos de passeio. 

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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0931945, 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.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/08/2021, às 19:15, 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
0938089 e o código CRC F492164B.

0005632-68.2021.6.02.8000 0938089v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0938089).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/08/2021, às 23:02, 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
0938126 e o código CRC 9196FD19.

0005632-68.2021.6.02.8000 0938126v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
À SLC, para elaborar a minuta do edital da

licitação, nos termos sugeridos pela SEIC (doc. 0931945).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2021, às 01:06, 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
0938137 e o código CRC 83C18A1B.

0005632-68.2021.6.02.8000 0938137v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

DATA EMISSAO    : 31Ago21                            NUMERO  :
2021ND000518   
UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS             
GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
FAVORECIDO      :                                                             
TAXA CAMBIAL    :                                                             
OBSERVACAO                                                                    
RESERVA DE CRÉDITO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO                                 
SEI 0005632-68.2021.                                                          
                                                                              
                                                                              
EV.   ESF PTRES   FONTE      ND   SB  UGR       PI                   V A L O R
200081 1 167674 0100000000 339039    070277 ADM SEGURO              
24.329,37
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
LANCADO POR : 36514101534 -  QUINTELA          UG : 070011   31Ago21   14:38 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 10/09/2021, às 10:59, 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
0938504 e o código CRC 4C47C4C3.

0005632-68.2021.6.02.8000 0938504v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

ND 518.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 31/08/2021, às 14:48, 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
0938506 e o código CRC 65D6FE46.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.

 

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0938137, encaminho os

presentes autos para elaboração da minuta do instrumento
convocatório, em atendimento do artigo 4º, Inciso IX, da Resolução
TRE/AL nº 15.787/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 31/08/2021, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0938527 e o código CRC 3EBCA502.

0005632-68.2021.6.02.8000 0938527v1
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                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
 

MINUTA  
  

PROCESSO Nº 0005632-68.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX 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 especializada 
visando à cobertura securitária de veículo da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral da 
Alagoas, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 
especializada visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para 
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal,   
de acordo com as  especificações e condições previstas neste 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. 
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                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 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: 

3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

3.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

3.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

3.3.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  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; 
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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 sejam 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. 

4 – DA COMPOSIÇÃO DO SEGURO TOTAL 

4.1.  Vigência da cobertura: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato.  

4.2.         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: 

4.2.1. Acidentes de trânsito; 

4.2.2. Incêndio ou explosão, ainda que resultantes de atos danosos praticados de 
forma isolada e eventual por terceiros; 

4.2.3. Roubo ou furto, incluindo-se os danos causados por terceiros; 

4.2.4. Perda, quebra ou extravio das chaves dos veículos; 

4.2.5. Cobertura total dos vidros; 

4.2.6. Queda acidental em locais elevados ou em declive e de qualquer objeto 
externo sobre o veículo; 

4.2.7. Chuvas, raios e suas conseqüências, submersão total ou parcial do veículo 
em água, represada ouproveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos 
casos de veículos guardados em subsolo. 

4.2.8. RCF-V (Responsabilidade Civil e Facultativa de Veículo) e APP (Acidente com 
morte ou invalidez permanente por passageiro) para o veículo tipo ônibus, 
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228; 
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4.2.9. Entende-se como “RCF-V” a modalidade de seguro que, no caso de dano a 
terceiro, por culpa do TRE/AL e de seus prepostos, o terceiro receba o seguro até o 
valor de cobertura (importância segurada). Não há pagamento de franquia. 

4.2.10. 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. 

4.2.11. No caso de APP, independentemente de quem for o culpado pelo sinistro, 
haverá o pagamento da importância segurada. 

4.2.12. No caso de invalidez, será seguida tabela governamental que disciplina a 
importância para cada graduação de invalidez. 

4.2.13. No caso de acidente fatal ou com invalidez permanente de pessoas 
transportadas nos veículos doTRE/AL ou no caso de danos a terceiros, a 
responsabilidade civil da administração estará acobertada até o limite do valor 
segurado. 

4.2.14. 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$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) 

APP Morte. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

APP Invalidez. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

  

Sem existência de franquia nos casos de perda total por colisão, incêndio e 
roubo, RCF e APP. 

  

4.3.  O contrato deverá contemplar o serviço de assistência 24 horas composta, no 
mínimo, dos seguintes serviços: 

4.3.1. 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. 

4.3.2. Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado; 

4.3.3. Transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo;  

4.3.4. Socorro elétrico ou mecânico emergencial no local; 
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4.3.5. Chaveiro; 

4.3.6. Fornecer a cobertura de vidros, consistindo em reparos ou trocas de vidros, 
faróis, lanternas e lentes de retrovisores. 

4.3.7. A cobertura de vidro de que trata o item 4.3.6 não inclui os faróis, lanternas 
e lentes de retrovisores. 

4.4.  Indenizar integralmente o CONTRATANTE em casos de danos, roubo, furto e 
incêndio observando os valores atualizados da tabela FIPE (mínimo de 100% para o 
veículo segurado). 

 
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. 

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 
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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. 
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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.  
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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 global, 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. 
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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$ 24.329,37 
(vinte e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e sete 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. 
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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.             Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. 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. 

9.11.  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/). 
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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 
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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) 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. 
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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; 

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 
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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. 

10.10.3. Qualificação Técnica:  

10.10.3.1. Para fins de comprovação técnica os interessados deverão 

apresentar 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 Edital. 

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). 
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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. 
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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. 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 
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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   
 

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 gestão do serviço será exercida através da Seção de Gestão de 
Contratos - SEGEC/COSEG/SAD, cabendo a fiscalização à Seção de Administração de 
Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD. 
 
18.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
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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; 

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. 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, e na 
Lei n.º 8.666/1993, observados o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a 
seguir: 

19.2.1. advertência; 

19.2.2. multa; 

19.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração; 
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19.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

 
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. 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 
consequências. 
 
19.5.  A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento 
parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa 
exclusiva da CONTRATADA. 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: 

19.5.1. Leve: falha contratual que, apesar de causar transtorno à execução 
do contrato, não acarreta maiores consequências à sua finalidade, atribuindo-
se 1 (um) ponto para cada infração desse nível. 

19.5.2. 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. 

19.5.3 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. 

19.6.        A autoridade competente poderá utilizar o quadro auxiliar abaixo 
para aplicar as sanções administrativas previstas no item 19.2., 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 19.7: 

19.6.1. de 3 (três) a 5 (cinco) pontos: sanção de advertência; 

19.6.2. de 6 (seis) a 7 (sete) pontos: sanção de multa de 1% (um por cento) 
do valor do contrato; 

19.6.3. de 8 (oito) a 9 (nove) pontos: sanção de multa de 2% (dois por cento) 
do valor do contrato; 

19.6.4. de 10 (dez) a 11 (onze) pontos: sanção de multa de 3% (três por 
cento) do valor do contrato; 

19.6.5. de 12 (doze) a 13 (treze) pontos: sanção de multa de 4% (quatro por 
cento) do valor do contrato; 
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19.6.6. de 14 (quatorze) a 15 (quinze) pontos: sanção de multa de 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato; 

19.6.7. de 16 (dezesseis) a 20 (vinte) pontos: sanção de multa de 6% (seis 
por cento) até 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

19.6.8. acima de 20 (vinte) pontos: a sanção fixada no item 19.6.7, 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. 

19.7.   Tabela de infrações contratuais: 

Nível da 
infração 
contratual 

Descrição da infração contratual 

Pontuação 
atribuída 
para cada 
infração 

Incidência 
da 
Pontuação 

Leve 

Não apresentar a documentação 
necessária para instruir o 
pagamento. 

01 
Por 
ocorrência 

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 
ocorrência 

Média 
Deixar de prestar os serviços 
previstos na assistência 24 horas. 

05 
Por 
ocorrência 

Grave 

Deixar de fornecer a cobertura de 
vidros prevista no item 5.3.6, 
observados o item 5.3.7. 

06 
Por 
ocorrência 

Deixar de indenizar o 
CONTRATANTE no prazo 
estabelecido nas normas vigentes. 

09 Por dia  

19.8.     Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas 
indicadas no item anterior, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA quaisquer das 
sanções listadas no item 19.2, consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem. 

 
19.9.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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19.10. 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. 
 
19.11.  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.  
 
19.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
19.13.  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. 
 
19.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
19.15.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
19.16. 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. 
 

19.16.1. 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. 

 
19.17.  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. 
 
19.18.  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 
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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 
2021, relativos ao PTRES n° 167674 (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) Comunicar à CONTRATADA, tempestivamente, a ocorrência de sinistro e 
outros eventos mencionados no item 5 deste Edital; 

b) Efetuar os pagamentos dos prêmios em favor da CONTRATADA, por meio 
de depósito em conta bancária; 
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c) Promover, por intermédio de servidor a ser designado, lotado na Seção de 
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD, o 
acompanhamento e a fiscalização dos serviços constantes deste Edital. 

 
23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
23.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Prestar os serviços objeto deste Edital, responsabilizando-se integralmente 
pelos mesmos; 

b) Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços ora 
contratados a partir do início da vigência do contrato; 

c) Observar as formalidades legais exigidas neste Edital e na Lei 8.666/93; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, 
sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 

e) Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação exigidas 
na licitação; 

f) 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; 

g) 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 Edital; 

h) Adotar todas as providências necessárias à prestação do seguro e 
efetivação da assistência técnica previstas no subitem 4.3 deste Edital, 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; 

i) Realizar, nas hipóteses de cobertura previstas neste Edital, 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; 

j) 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; 

k) Encaminhar à Seção de Administração de Prédios e Veículos - 
SAPEV/COSEG/SAD do TRE/AL toda a documentação referente ao seguro; 

l) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e 
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fiscais ligadas ao contrato; 

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

n) 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 24.13, 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 – Cópia do CRLV; 
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 2021. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO. 
1.1. Contratação de empresa especializada visando à cobertura securitária de 
veículo da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas. 

2. JUSTIFICATIVA. 

2.1 Garantir a prestação de serviço de seguro para veículo pertencente à 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 o veículo 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 DO VEÍCULO 

3.1 Veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa 
OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia do 
respectivo CRLV, Anexo I-A deste Edital. 

4. GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO. 

4.1. A gestão do serviço será exercida através Seção de Gestão de Contratos - 
SEGEC/COSEG/SAD, cabendo a fiscalização à Seção de Administração de Prédios e 
Veículos - SAPEV/COSEG/SAD. 

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 consequências, submersão total ou parcial do veículo 
em água, represada ou proveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos 
casos de veículos guardados em subsolo. 

5.2.8. RCF-V (Responsabilidade Civil e Facultativa de Veículo) e APP (Acidente com 
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morte ou invalidez permanente por passageiro) para o veículo tipo ônibus, 
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228; 

5.2.10. Entende-se como “RCF-V” a modalidade de seguro que, no caso de dano a 
terceiro, por culpa do TRE/AL 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 doTRE/AL 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$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) 

APP Morte. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

APP Invalidez. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez 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: 

5.3.1. Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente, pane 
mecânica ou elétrica, até aoficina autorizada pelo contratante, 

sem franquia de quilometragem em todo o território nacional. 

5.3.2. Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado; 
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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. A cobertura de vidro de que trata o item 5.3.6 não inclui os faróis, lanternas 
e lentes de retrovisores. 

5.4. Indenizar integralmente o CONTRATANTE em casos de danos, roubo, furto e 
incêndio observando os valores atualizados databela FIPE(mínimo de 100% para o 
veículo segurado). 

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; 

6.9. Realizar, nas hipóteses de cobertura previstas neste Termo de Referência, os 
serviços de reparo emanutenção, 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 
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pelas empresas autorizadas; 

6.11. Encaminhar à Seção de Administração de Prédios e 

Veículos -SAPEV/COSEG/SAD do TRE/AL 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 
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD, 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 SEIC/COMAP/SAD. 

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 contratarcom 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. 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, 
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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 

Leve 

Não apresentar a documentação 
necessária para instruir o 
pagamento. 

01 
Por 
ocorrência 

Entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados 
para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a 

01 
Por 
ocorrência 
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análise da documentação exigida 
para o pagamento. 

Média 
Deixar de prestar os serviços 
previstos na assistência 24 horas. 

05 
Por 
ocorrência 

Grave 

Deixar de fornecer a cobertura de 
vidros prevista no item 5.3.6, 
observados o item 5.3.7. 

06 
Por 
ocorrência 

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 Fica eleito o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de Alagoas, para 
dirimir questões oriundas da interpretação do presente Contrato. 

  

  

  

Minuta de edital (0940345)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 74



 

                                  
                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

ANEXO I-A                                                                                                                                   
 
 

CÓPIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS                                            
 
 

A cópia do CRLV está disponível no endereço eletrônico: https://www.tre-
al.jus.br/transparencia (Gestão de contratações - Licitações - Pregões) 
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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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INFORMAÇÃO Nº 4492 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD
 
Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de
empresa especializada visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus,
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal.
 
Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude da sugestão da SEIC em seu despacho 0931945.
 
Na minuta não constam exigências de qualificação financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua
inclusão, solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser
incluídas.
 
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, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
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“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 02/09/2021, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 02/09/2021, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/09/2021, às 10:53, 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
0940349 e o código CRC 4C891C75.

0005632-68.2021.6.02.8000 0940349v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2021.
Em atenção ao que consta da Informação 4492

(doc. 0940349), chamo o feito à ordem para solicitar à SEGEC
e à SAPEV que reavaliem a proposição à luz da última
contratação de seguro para o veículo em tela, especialmente
quanto a possíveis reflexos dos itens internos e equipamentos
na composição do custo do seguro.

Quanto aos requisitos de habilitação econômico-
financeira, deve-se observar que a minuta do edital, no item
10.5, fixa que a habilitação das licitantes será verificada por
meio do Sicaf (habilitação parcial) e da documentação
complementar especificada. Nesse sentido, as licitantes que
não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf
deverão apresentar documentos que supram tais exigências.

Nesse contexto, efetuada a verificação referente ao
cumprimento das condições de participação no certame, a
habilitação das licitantes será realizada mediante a
apresentação de documentação complementar, entre os quais
poderá ser acrescentada a exigência de comprovação de
patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, quando qualquer dos índices
Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral,
informados pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1.

Com essas ponderações, devolvo os autos, em
paralelo, à SLC para, revisar o capítulo relativo à habilitação
em geral, no sentido de simplificar as regras fixadas,
considerando os efeitos da habilitação parcial aferida no
SICAF. Veja-se, a título de exemplo, a redação da Seção XII do
Edital do Pregão Eletrônico nº 81/2016, do Tribunal de Contas
da União (de objeto semelhante ao destes autos), a seguir
transcrita:
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SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO

1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e
da documentação complementar especificada neste Edital.

2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf
deverão apresentar documentos que supram tais exigências.

3. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual descumprimento
das vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação,
mediante consulta ao:

1. Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;

2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

4. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade
empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio
majoritário.

5. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação
no certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação
da seguinte documentação complementar:

1. comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral,
Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo Sicaf, for igual ou
inferior a 1;

2. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão 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, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440,
de 7 de julho de 2011.

6. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes.

7. Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos
em conjunto com a proposta de preços indicada na Condição 26, em arquivo
único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo
prazo estipulado na mencionada condição.

1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
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encaminhados ao Serviço de Pregão e Cotação Eletrônica do Tribunal de
Contas da União, situado no Setor de Administração Federal Sul – SAFS,
Quadra 04, Lote 1, Anexo I, sala 103, CEP 70042-900, Brasília-DF.

2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em
nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no
cartório de títulos e documentos.

4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados
ou registrados em cartório de títulos e documentos.

5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria
natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento
do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.

1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do
resultado da fase de habilitação.

2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da
administração pública, quando requerida pela licitante, mediante
apresentação de justificativa.

7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

8. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor
atenda a este Edital.

9. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora.

 
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2021, às 00:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940426 e o código CRC F4E33E5A.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
 

MINUTA  
  

PROCESSO Nº 0005632-68.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX 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 especializada 
visando à cobertura securitária de veículo da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral da 
Alagoas, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 
especializada visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para 
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal,   
de acordo com as  especificações e condições previstas neste 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. 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

 3.1.1. 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 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: 

3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

3.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

3.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

3.3.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  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; 
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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 sejam 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. 

4 – DA COMPOSIÇÃO DO SEGURO TOTAL 

4.1.  Vigência da cobertura: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato.  

4.2.         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: 

4.2.1. Acidentes de trânsito; 

4.2.2. Incêndio ou explosão, ainda que resultantes de atos danosos praticados de 
forma isolada e eventual por terceiros; 

4.2.3. Roubo ou furto, incluindo-se os danos causados por terceiros; 

4.2.4. Perda, quebra ou extravio das chaves dos veículos; 

4.2.5. Cobertura total dos vidros; 

4.2.6. Queda acidental em locais elevados ou em declive e de qualquer objeto 
externo sobre o veículo; 

4.2.7. Chuvas, raios e suas conseqüências, submersão total ou parcial do veículo 
em água, represada ouproveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos 
casos de veículos guardados em subsolo. 

4.2.8. RCF-V (Responsabilidade Civil e Facultativa de Veículo) e APP (Acidente com 
morte ou invalidez permanente por passageiro) para o veículo tipo ônibus, 
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228; 
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4.2.9. Entende-se como “RCF-V” a modalidade de seguro que, no caso de dano a 
terceiro, por culpa do TRE/AL e de seus prepostos, o terceiro receba o seguro até o 
valor de cobertura (importância segurada). Não há pagamento de franquia. 

4.2.10. 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. 

4.2.11. No caso de APP, independentemente de quem for o culpado pelo sinistro, 
haverá o pagamento da importância segurada. 

4.2.12. No caso de invalidez, será seguida tabela governamental que disciplina a 
importância para cada graduação de invalidez. 

4.2.13. No caso de acidente fatal ou com invalidez permanente de pessoas 
transportadas nos veículos doTRE/AL ou no caso de danos a terceiros, a 
responsabilidade civil da administração estará acobertada até o limite do valor 
segurado. 

4.2.14. 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$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) 

APP Morte. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

APP Invalidez. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

  

Sem existência de franquia nos casos de perda total por colisão, incêndio e 
roubo, RCF e APP. 

  

4.3.  O contrato deverá contemplar o serviço de assistência 24 horas composta, no 
mínimo, dos seguintes serviços: 

4.3.1. 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. 

4.3.2. Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado; 

4.3.3. Transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo;  

4.3.4. Socorro elétrico ou mecânico emergencial no local; 
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4.3.5. Chaveiro; 

4.3.6. Fornecer a cobertura de vidros, consistindo em reparos ou trocas de vidros, 
faróis, lanternas e lentes de retrovisores. 

4.3.7. A cobertura de vidro de que trata o item 4.3.6 não inclui os faróis, lanternas 
e lentes de retrovisores. 

4.4.  Indenizar integralmente o CONTRATANTE em casos de danos, roubo, furto e 
incêndio observando os valores atualizados da tabela FIPE (mínimo de 100% para o 
veículo segurado). 

 
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. 

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 
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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. 
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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.  
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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 global, 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. 
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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$ 24.329,37 
(vinte e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e sete 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. 
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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.             Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. 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. 

9.11.  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/). 
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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 
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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) 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. 
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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; 

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 
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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. 

10.10.3. Qualificação Econômico-Financeira:  

10.10.3.1. A habilitação das licitantes será realizada mediante a 

apresentação da seguinte documentação complementar: 

a) comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices 
Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo 
Sicaf, for igual ou inferior a 1. 

10.10.4. Qualificação Técnica:  

10.10.4.1. Para fins de comprovação técnica os interessados deverão 

apresentar 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 Edital. 

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. 

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. 
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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. 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. 
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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   
 

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. 
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18 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
18.1. A gestão do serviço será exercida através da Seção de Gestão de 
Contratos - SEGEC/COSEG/SAD, cabendo a fiscalização à Seção de Administração de 
Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD. 
 
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; 

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. 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, e na 
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Lei n.º 8.666/1993, observados o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a 
seguir: 

19.2.1. advertência; 

19.2.2. multa; 

19.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração; 

19.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

 
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. 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 
consequências. 
 
19.5.  A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento 
parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa 
exclusiva da CONTRATADA. 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: 

19.5.1. Leve: falha contratual que, apesar de causar transtorno à execução 
do contrato, não acarreta maiores consequências à sua finalidade, atribuindo-
se 1 (um) ponto para cada infração desse nível. 

19.5.2. 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. 

19.5.3 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. 

19.6.        A autoridade competente poderá utilizar o quadro auxiliar abaixo 
para aplicar as sanções administrativas previstas no item 19.2., 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 19.7: 

19.6.1. de 3 (três) a 5 (cinco) pontos: sanção de advertência; 

19.6.2. de 6 (seis) a 7 (sete) pontos: sanção de multa de 1% (um por cento) 
do valor do contrato; 

Minuta de edital (complementada) (0941629)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 102



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

19.6.3. de 8 (oito) a 9 (nove) pontos: sanção de multa de 2% (dois por cento) 
do valor do contrato; 

19.6.4. de 10 (dez) a 11 (onze) pontos: sanção de multa de 3% (três por 
cento) do valor do contrato; 

19.6.5. de 12 (doze) a 13 (treze) pontos: sanção de multa de 4% (quatro por 
cento) do valor do contrato; 

19.6.6. de 14 (quatorze) a 15 (quinze) pontos: sanção de multa de 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato; 

19.6.7. de 16 (dezesseis) a 20 (vinte) pontos: sanção de multa de 6% (seis 
por cento) até 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

19.6.8. acima de 20 (vinte) pontos: a sanção fixada no item 19.6.7, 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. 

19.7.   Tabela de infrações contratuais: 

Nível da 
infração 
contratual 

Descrição da infração contratual 

Pontuação 
atribuída 
para cada 
infração 

Incidência 
da 
Pontuação 

Leve 

Não apresentar a documentação 
necessária para instruir o 
pagamento. 

01 
Por 
ocorrência 

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 
ocorrência 

Média 
Deixar de prestar os serviços 
previstos na assistência 24 horas. 

05 
Por 
ocorrência 

Grave 

Deixar de fornecer a cobertura de 
vidros prevista no item 5.3.6, 
observados o item 5.3.7. 

06 
Por 
ocorrência 

Deixar de indenizar o 
CONTRATANTE no prazo 
estabelecido nas normas vigentes. 

09 Por dia  

Minuta de edital (complementada) (0941629)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 103



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

19.8.     Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas 
indicadas no item anterior, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA quaisquer das 
sanções listadas no item 19.2, consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem. 

 
19.9.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
19.10. 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. 
 
19.11.  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.  
 
19.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
19.13.  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. 
 
19.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
19.15.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
19.16. 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. 
 

19.16.1. 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. 

 
19.17.  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. 
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19.18.  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 
2021, relativos ao PTRES n° 167674 (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 
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22.1. São obrigações do contratante: 
 

a) Comunicar à CONTRATADA, tempestivamente, a ocorrência de sinistro e 
outros eventos mencionados no item 5 deste Edital; 

b) Efetuar os pagamentos dos prêmios em favor da CONTRATADA, por meio 
de depósito em conta bancária; 

c) Promover, por intermédio de servidor a ser designado, lotado na Seção de 
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD, o 
acompanhamento e a fiscalização dos serviços constantes deste Edital. 

 
23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
23.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Prestar os serviços objeto deste Edital, responsabilizando-se integralmente 
pelos mesmos; 

b) Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços ora 
contratados a partir do início da vigência do contrato; 

c) Observar as formalidades legais exigidas neste Edital e na Lei 8.666/93; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, 
sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 

e) Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação exigidas 
na licitação; 

f) 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; 

g) 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 Edital; 

h) Adotar todas as providências necessárias à prestação do seguro e 
efetivação da assistência técnica previstas no subitem 4.3 deste Edital, 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; 

i) Realizar, nas hipóteses de cobertura previstas neste Edital, 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; 
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j) 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; 

k) Encaminhar à Seção de Administração de Prédios e Veículos - 
SAPEV/COSEG/SAD do TRE/AL toda a documentação referente ao seguro; 

l) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e 
fiscais ligadas ao contrato; 

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

n) 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. 
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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, 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 24.13, 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 – Cópia do CRLV; 
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 2021. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO. 
1.1. Contratação de empresa especializada visando à cobertura securitária de 
veículo da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas. 

2. JUSTIFICATIVA. 

2.1 Garantir a prestação de serviço de seguro para veículo pertencente à 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 o veículo 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 DO VEÍCULO 

3.1 Veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa 
OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia do 
respectivo CRLV, Anexo I-A deste Edital. 

4. GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO. 

4.1. A gestão do serviço será exercida através Seção de Gestão de Contratos - 
SEGEC/COSEG/SAD, cabendo a fiscalização à Seção de Administração de Prédios e 
Veículos - SAPEV/COSEG/SAD. 

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 consequências, submersão total ou parcial do veículo 
em água, represada ou proveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos 
casos de veículos guardados em subsolo. 

5.2.8. RCF-V (Responsabilidade Civil e Facultativa de Veículo) e APP (Acidente com 
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morte ou invalidez permanente por passageiro) para o veículo tipo ônibus, 
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228; 

5.2.10. Entende-se como “RCF-V” a modalidade de seguro que, no caso de dano a 
terceiro, por culpa do TRE/AL 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 doTRE/AL 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$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) 

APP Morte. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

APP Invalidez. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez 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: 

5.3.1. Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente, pane 
mecânica ou elétrica, até aoficina autorizada pelo contratante, 

sem franquia de quilometragem em todo o território nacional. 

5.3.2. Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado; 
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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. A cobertura de vidro de que trata o item 5.3.6 não inclui os faróis, lanternas 
e lentes de retrovisores. 

5.4. Indenizar integralmente o CONTRATANTE em casos de danos, roubo, furto e 
incêndio observando os valores atualizados databela FIPE(mínimo de 100% para o 
veículo segurado). 

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; 

6.9. Realizar, nas hipóteses de cobertura previstas neste Termo de Referência, os 
serviços de reparo emanutenção, 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 
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pelas empresas autorizadas; 

6.11. Encaminhar à Seção de Administração de Prédios e 

Veículos -SAPEV/COSEG/SAD do TRE/AL 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 
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD, 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 SEIC/COMAP/SAD. 

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 contratarcom 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. 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, 
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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 

Leve 

Não apresentar a documentação 
necessária para instruir o 
pagamento. 

01 
Por 
ocorrência 

Entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados 
para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a 

01 
Por 
ocorrência 
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análise da documentação exigida 
para o pagamento. 

Média 
Deixar de prestar os serviços 
previstos na assistência 24 horas. 

05 
Por 
ocorrência 

Grave 

Deixar de fornecer a cobertura de 
vidros prevista no item 5.3.6, 
observados o item 5.3.7. 

06 
Por 
ocorrência 

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 Fica eleito o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de Alagoas, para 
dirimir questões oriundas da interpretação do presente Contrato. 
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ANEXO I-A                                                                                                                                   
 
 

CÓPIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS                                            
 
 

A cópia do CRLV está disponível no endereço eletrônico: https://www.tre-
al.jus.br/transparencia (Gestão de contratações - Licitações - Pregões) 
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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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INFORMAÇÃO Nº 4563 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD
 
Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de
empresa especializada visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus,
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal.
 
Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude da sugestão da SEIC em seu despacho 0931945.
 
Foi incluída na minuta a exigência de qualificação econômico-financeira, em
conformidade com o determinado por Vossa Senhoria no despacho 0940426.
 
Quanto aos demais itens da Habilitação, permaneceram as mesmas
disposições que são utilizadas, de praxe, por esta Seção, seguindo o
modelo da AGU, tudo em conformidade com a orientação do antigo
Assessor Jurídico deste Regional.
 
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
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pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
 
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
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.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 06/09/2021, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 06/09/2021, às 16:43, 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
0941646 e o código CRC 3C4DB072.

0005632-68.2021.6.02.8000 0941646v3
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
À SAPEV
Senhor Chefe,
 
Solicito os bons préstimos de sua Unidade para

informar se há necessidade de reavaliação da proposição à luz
da última contratação de seguro para o veículo em tela,
especialmente quanto a possíveis reflexos dos itens internos e
equipamentos na composição do custo do seguro, conforme
consultado pelo Senhor Secretário de Administração no
Despacho GSAD 0940426.

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 06/09/2021, às 17:15, 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
0941692 e o código CRC 30C8866F.

0005632-68.2021.6.02.8000 0941692v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
Sigam os autos à SAPEV, em atenção ao Despacho

SEGEC 0941692. Nesse sentido, solicito à SLC que colacione
aos autos o último edital da contratação em tela e eventuais
questionamentos appresentados por licitantes à época.

Quanto à minuta, remeto ao Sr. Assessor Jurídico
avaliar a proposição desta Secretaria veiculada no Despacho
GSAD 0940426, posto haver registro de que a SLC segue
orientação já fixada por aquela consultoria (vide Informação
4563 - doc. 0941646).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2021, às 11:07, 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
0941989 e o código CRC 0F138297.

0005632-68.2021.6.02.8000 0941989v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
À SAD,
 
Secretário de Administração,
 
Em atenção ao Despacho GSAD (doc. 0941989),

informa-se que o último edital da
contratação (doc. 0562156) atende ao propósito esperado,
posto que é suficiente para proteger o bem de maior valor. A
inclusão de outros bens no seguro - como aqueles que estão
no interior do veículo, poderá acarretar em custos extras, de
modo a contrariar a lógica do bom manuseio dos recursos
públicos.

Esse é o etendimento desta Unidade.
 
Respeitosamente,
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 08/09/2021, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0942084 e o código CRC D0AD13D2.

0005632-68.2021.6.02.8000 0942084v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
Acuso ciência do Despacho SAPEV 0942084 e

evoluo os autos à análise da AJ-DG, visto já constar dos autos
minuta do edital (doc. 0941629).

Acerca das questões suscitadas pela SLC, reporto-
me ao Despacho GSAD 0941989.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2021, às 18:58, 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
0942572 e o código CRC EA5949CE.
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PROCESSO : 0005632-68.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA PREGÃO ELETRÔNICO - COBERTURA SECURITÁRIA DE VEÍCULO

 

Parecer nº 1083 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito
neste Edital e seu Anexo, objetivando à 
empresa especializada visando à cobertura securitária de
veículo da frota oficial (ônibus, customizado para funcionar
como cartório itinerante, placa OXN 8228) do Tribunal
Regional Eleitoral da Alagoas, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte,
conforme as especificações constantes no Termo de
Referência (0927017).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos:
 

- Documento de Formalização da
Demanda (DFD);
- Termo de Referência SEGEC (0927017);
- Concordância com os termos do TR pelo
Secretário de Administração (0929598);
 - Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(0931945);
- Planilhas de estimativa de preços 
(0931945);
- Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL (0941629), elaborada
pela SLC.

 
Os autos foram encaminhados para pesquisa de

preços, tendo a Seção de Instrução de Contratações se
manifestado, por meio do Despacho SEIC 0931945, no qual
informa a realização de consultas a empresas atuantes no
mercado, elaborando tabela comparativa, bem como
apontando o valor médio global para a contratação estimado
em R$ 12.394,66 (doze mil trezentos e noventa e quatro reais
e sessenta e seis centavos).

 
Ao final, encerrou por sugerir a realização de

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, sem exclusividade para microempresas e
empresas de pequeno porte na competição, considerando-se
as características das empresas do mercado encontradas na
pesquisa de preços, bem como, o lastro financeiro necessário
para suportar um eventual sinistro.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta do edital (0941629), ressaltando
na Informação 4563 (0941646) que não conferiu exclusividade
de participação às pequenas e microempresas, em virtude da
sugestão da SEIC, e que foram divulgados no edital os preços
orçados pela administração, como já fundamentado em outros
procedimentos semelhantes, tudo com base entendimento do
TCU, e em resposta ao apontamento apresentado pelo Senhor
Secretário de Administração, por meio do Despacho
GSAD 0940426, ponderou, quanto aos itens da Habilitação,
permanecem as mesmas disposições que são utilizadas por
aquela Seção, seguindo o modelo da AGU e orientação no
antigo titular da AJ-DG. 

 
Consta dos autos reserva de crédito no motante

suficiente para cobrir a despesa ora pretendida.
 
O Senhor Secretário de Administração encaminhou

os autos para análise desta Assessoria Jurídica (0942572).  
 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que

foram verificadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função

Parecer 1083 (0942757)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 124



administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.
 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0941629).

 
4. 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,
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
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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. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, 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. 14 do Decreto nº 5.450/05; 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. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
Assim, quanto aos questionamentos apresentados

pelo Senhor Secretário de Administração acerca dos
requisitos de habilitação econômico-financeira cosntante do
item 10.5 da minuta do edital, matenho a orientação dada pelo
anterior titular desta AJ-DG, conforme explicitado pela SLC
na Informação 4563 (0941646), sem prejuízo de ser
submetido, posteriormente, tal questionamento ao atual
titular desta unidade, que se encontra em período de
compensação.

 
Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames

legais e regulamentares a participação ampla, sem
exclusividade para microempresas e empresas de pequeno
porte do ramo pertinente ao objeto licitado,  considerando-se
as características das empresas do mercado encontradas na
pesquisa de preços, bem como, o lastro financeiro necessário
para suportar um eventual sinistro, na forma da instrução ora
levada a efeito pela SEIC (Despacho SEIC 0931945).

 
5. 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.

Parecer 1083 (0942757)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 126



 
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.

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
 Em face do que determina a 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 pertinente
lista de verificação, prevista no Anexo I :

 
 

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? SIM 0929598

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém justificativa
da necessidade pública que demanda a
futura contratação?

SIM 0927017

4
O Termo de Referência contém adequada
descrição dos bens e/ou serviços que serão
contratados?

SIM 0927017

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 0927017

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  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com análise de outras soluções de contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

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? SIM 0927017

22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? N/A  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente? SIM 0929598

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0931945

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  
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27 A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante, conforme o caso? SIM 0931945

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? NÃO  

29 Os autos contém justificativa para o afastamento da exclusividade prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e Sociedade Cooperativa? SIM
0940349
0931945

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  

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  

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

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 0941629

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? N/A  

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 0941629

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 0941629

52 A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente recebidos em excesso? NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.

N/A  

54
Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

N/A
Art. 3ª,
§4º, VIII,
LC
123/2006

55 Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a exclusividade? SIM  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e seus anexos pela assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93

 Em curso

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 0938504

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  

    
7. DILIGÊNCIA
 
Para o bom e regular andamento do feito, convém

alterar a minuta do edital, sugerindo, 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.

 
À Secretaria de Adminsitração para

aperfeiçoamento da instrução.
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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.
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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-

Edital nº 05/2020 (último edital de seguro de veículos) (0942985)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 146



Poder 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 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;
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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.
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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

Edital nº 05/2020 (último edital de seguro de veículos) (0942985)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 156



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
À SAD, após juntada do último edital de seguro de veículos elaborado por este
Regional e do único questionamento feito, à época, pela empresa Hemb
Seguros, conforme documento 0942996.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 09/09/2021, às 14:25, 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
0942999 e o código CRC 1987F11F.

0005632-68.2021.6.02.8000 0942999v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2021.
À SLC, para atender à diligência de que trata o item

7 do Parecer 1083, da AJ-DG (doc. 0942757).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2021, às 18:26, 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
0944130 e o código CRC 9C4D00B4.

0005632-68.2021.6.02.8000 0944130v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
 

MINUTA  
  

PROCESSO Nº 0005632-68.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX 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 especializada 
visando à cobertura securitária de veículo da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral da 
Alagoas, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 
especializada visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para 
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal,   
de acordo com as  especificações e condições previstas neste 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. 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

 3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao 

Sistema. 

3.2.   Não poderão participar desta licitação os interessados: 

3.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

3.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

3.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

3.2.6. 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.  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;  
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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 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 sejam 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. 

3.4.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA COMPOSIÇÃO DO SEGURO TOTAL 

4.1.  Vigência da cobertura: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato.  

4.2.         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: 

4.2.1. Acidentes de trânsito; 

4.2.2. Incêndio ou explosão, ainda que resultantes de atos danosos praticados de 
forma isolada e eventual por terceiros; 

4.2.3. Roubo ou furto, incluindo-se os danos causados por terceiros; 

4.2.4. Perda, quebra ou extravio das chaves dos veículos; 

4.2.5. Cobertura total dos vidros; 

4.2.6. Queda acidental em locais elevados ou em declive e de qualquer objeto 
externo sobre o veículo; 

4.2.7. Chuvas, raios e suas conseqüências, submersão total ou parcial do veículo 
em água, represada ouproveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos 
casos de veículos guardados em subsolo. 

4.2.8. RCF-V (Responsabilidade Civil e Facultativa de Veículo) e APP (Acidente com 
morte ou invalidez permanente por passageiro) para o veículo tipo ônibus, 
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228; 

4.2.9. Entende-se como “RCF-V” a modalidade de seguro que, no caso de dano a 
terceiro, por culpa do TRE/AL e de seus prepostos, o terceiro receba o seguro até o 
valor de cobertura (importância segurada). Não há pagamento de franquia. 
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4.2.10. 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. 

4.2.11. No caso de APP, independentemente de quem for o culpado pelo sinistro, 
haverá o pagamento da importância segurada. 

4.2.12. No caso de invalidez, será seguida tabela governamental que disciplina a 
importância para cada graduação de invalidez. 

4.2.13. No caso de acidente fatal ou com invalidez permanente de pessoas 
transportadas nos veículos doTRE/AL ou no caso de danos a terceiros, a 
responsabilidade civil da administração estará acobertada até o limite do valor 
segurado. 

4.2.14. 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$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) 

APP Morte. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

APP Invalidez. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

  

Sem existência de franquia nos casos de perda total por colisão, incêndio e 
roubo, RCF e APP. 

  

4.3.  O contrato deverá contemplar o serviço de assistência 24 horas composta, no 
mínimo, dos seguintes serviços: 

4.3.1. 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. 

4.3.2. Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado; 

4.3.3. Transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo;  

4.3.4. Socorro elétrico ou mecânico emergencial no local; 

4.3.5. Chaveiro; 

4.3.6. Fornecer a cobertura de vidros, consistindo em reparos ou trocas de vidros, 
faróis, lanternas e lentes de retrovisores. 
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4.3.7. A cobertura de vidro de que trata o item 4.3.6 não inclui os faróis, lanternas 
e lentes de retrovisores. 

4.4.  Indenizar integralmente o CONTRATANTE em casos de danos, roubo, furto e 
incêndio observando os valores atualizados da tabela FIPE (mínimo de 100% para o 
veículo segurado). 

 
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. 

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. 
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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.  

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 

Minuta alterada (0945285)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 167



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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.  
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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.  
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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 global, 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.  
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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$ 24.329,37 
(vinte e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e sete 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.  
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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.             Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. 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. 

9.11.  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 
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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. 
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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) 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: 
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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; 

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. 
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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. 

10.10.3. Qualificação Econômico-Financeira:  

10.10.3.1. A habilitação das licitantes será realizada mediante a 

apresentação da seguinte documentação complementar: 

a) comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices 
Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo 
Sicaf, for igual ou inferior a 1. 

10.10.4. Qualificação Técnica:  

10.10.4.1. Para fins de comprovação técnica os interessados deverão 

apresentar 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 Edital. 

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. 
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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.  
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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. 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. 
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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   
 

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 
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18.1. A gestão do serviço será exercida através da Seção de Gestão de 
Contratos - SEGEC/COSEG/SAD, cabendo a fiscalização à Seção de Administração de 
Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD. 
 
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; 

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. 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, e na 
Lei n.º 8.666/1993, observados o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a 
seguir: 

19.2.1. advertência; 
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19.2.2. multa; 

19.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração; 

19.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

 
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. 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 
consequências. 
 
19.5.  A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento 
parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa 
exclusiva da CONTRATADA. 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: 

19.5.1. Leve: falha contratual que, apesar de causar transtorno à execução 
do contrato, não acarreta maiores consequências à sua finalidade, atribuindo-
se 1 (um) ponto para cada infração desse nível. 

19.5.2. 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. 

19.5.3 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. 

19.6.        A autoridade competente poderá utilizar o quadro auxiliar abaixo 
para aplicar as sanções administrativas previstas no item 19.2., 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 19.7: 

19.6.1. de 3 (três) a 5 (cinco) pontos: sanção de advertência; 

19.6.2. de 6 (seis) a 7 (sete) pontos: sanção de multa de 1% (um por cento) 
do valor do contrato; 

19.6.3. de 8 (oito) a 9 (nove) pontos: sanção de multa de 2% (dois por cento) 
do valor do contrato; 

19.6.4. de 10 (dez) a 11 (onze) pontos: sanção de multa de 3% (três por 
cento) do valor do contrato; 

Minuta alterada (0945285)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 181



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

19.6.5. de 12 (doze) a 13 (treze) pontos: sanção de multa de 4% (quatro por 
cento) do valor do contrato; 

19.6.6. de 14 (quatorze) a 15 (quinze) pontos: sanção de multa de 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato; 

19.6.7. de 16 (dezesseis) a 20 (vinte) pontos: sanção de multa de 6% (seis 
por cento) até 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

19.6.8. acima de 20 (vinte) pontos: a sanção fixada no item 19.6.7, 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. 

19.7.   Tabela de infrações contratuais: 

Nível da 
infração 
contratual 

Descrição da infração contratual 

Pontuação 
atribuída 
para cada 
infração 

Incidência 
da 
Pontuação 

Leve 

Não apresentar a documentação 
necessária para instruir o 
pagamento. 

01 
Por 
ocorrência 

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 
ocorrência 

Média 
Deixar de prestar os serviços 
previstos na assistência 24 horas. 

05 
Por 
ocorrência 

Grave 

Deixar de fornecer a cobertura de 
vidros prevista no item 5.3.6, 
observados o item 5.3.7. 

06 
Por 
ocorrência 

Deixar de indenizar o 
CONTRATANTE no prazo 
estabelecido nas normas vigentes. 

09 Por dia  

19.8.     Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas 
indicadas no item anterior, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA quaisquer das 
sanções listadas no item 19.2, consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem. 
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19.9.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
19.10. 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. 
 
19.11.  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.  
 
19.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
19.13.  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. 
 
19.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
19.15.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
19.16. 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. 
 

19.16.1. 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. 

 
19.17.  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. 
 
19.18.  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 
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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 
2021, relativos ao PTRES n° 167674 (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) Comunicar à CONTRATADA, tempestivamente, a ocorrência de sinistro e 
outros eventos mencionados no item 5 deste Edital; 
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b) Efetuar os pagamentos dos prêmios em favor da CONTRATADA, por meio 
de depósito em conta bancária; 

c) Promover, por intermédio de servidor a ser designado, lotado na Seção de 
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD, o 
acompanhamento e a fiscalização dos serviços constantes deste Edital. 

 
23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
23.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Prestar os serviços objeto deste Edital, responsabilizando-se integralmente 
pelos mesmos; 

b) Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços ora 
contratados a partir do início da vigência do contrato; 

c) Observar as formalidades legais exigidas neste Edital e na Lei 8.666/93; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, 
sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 

e) Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação exigidas 
na licitação; 

f) 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; 

g) 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 Edital; 

h) Adotar todas as providências necessárias à prestação do seguro e 
efetivação da assistência técnica previstas no subitem 4.3 deste Edital, 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; 

i) Realizar, nas hipóteses de cobertura previstas neste Edital, 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; 

j) 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; 
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k) Encaminhar à Seção de Administração de Prédios e Veículos - 
SAPEV/COSEG/SAD do TRE/AL toda a documentação referente ao seguro; 

l) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e 
fiscais ligadas ao contrato; 

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

n) 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 24.13, 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 – Cópia do CRLV; 
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 2021. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO. 
1.1. Contratação de empresa especializada visando à cobertura securitária de 
veículo da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas. 

2. JUSTIFICATIVA. 

2.1 Garantir a prestação de serviço de seguro para veículo pertencente à 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 o veículo 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 DO VEÍCULO 

3.1 Veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa 
OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia do 
respectivo CRLV, Anexo I-A deste Edital. 

4. GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO. 

4.1. A gestão do serviço será exercida através Seção de Gestão de Contratos - 
SEGEC/COSEG/SAD, cabendo a fiscalização à Seção de Administração de Prédios e 
Veículos - SAPEV/COSEG/SAD. 

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 consequências, submersão total ou parcial do veículo 
em água, represada ou proveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos 
casos de veículos guardados em subsolo. 

5.2.8. RCF-V (Responsabilidade Civil e Facultativa de Veículo) e APP (Acidente com 
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morte ou invalidez permanente por passageiro) para o veículo tipo ônibus, 
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228; 

5.2.10. Entende-se como “RCF-V” a modalidade de seguro que, no caso de dano a 
terceiro, por culpa do TRE/AL 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 doTRE/AL 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$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) 

APP Morte. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

APP Invalidez. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez 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: 

5.3.1. Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente, pane 
mecânica ou elétrica, até aoficina autorizada pelo contratante, 

sem franquia de quilometragem em todo o território nacional. 

5.3.2. Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado; 
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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. A cobertura de vidro de que trata o item 5.3.6 não inclui os faróis, lanternas 
e lentes de retrovisores. 

5.4. Indenizar integralmente o CONTRATANTE em casos de danos, roubo, furto e 
incêndio observando os valores atualizados databela FIPE(mínimo de 100% para o 
veículo segurado). 

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; 

6.9. Realizar, nas hipóteses de cobertura previstas neste Termo de Referência, os 
serviços de reparo emanutenção, 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 

Minuta alterada (0945285)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 190



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

pelas empresas autorizadas; 

6.11. Encaminhar à Seção de Administração de Prédios e 

Veículos -SAPEV/COSEG/SAD do TRE/AL 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 
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD, 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 SEIC/COMAP/SAD. 

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 contratarcom 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. 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, 
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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 

Leve 

Não apresentar a documentação 
necessária para instruir o 
pagamento. 

01 
Por 
ocorrência 

Entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados 
para sanar as inconsistências ou 
dúvidas suscitadas durante a 

01 
Por 
ocorrência 
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análise da documentação exigida 
para o pagamento. 

Média 
Deixar de prestar os serviços 
previstos na assistência 24 horas. 

05 
Por 
ocorrência 

Grave 

Deixar de fornecer a cobertura de 
vidros prevista no item 5.3.6, 
observados o item 5.3.7. 

06 
Por 
ocorrência 

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 Fica eleito o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de Alagoas, para 
dirimir questões oriundas da interpretação do presente Contrato. 
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ANEXO I-A                                                                                                                                   
 
 

CÓPIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS                                            
 
 

A cópia do CRLV está disponível no endereço eletrônico: https://www.tre-
al.jus.br/transparencia (Gestão de contratações - Licitações - Pregões) 
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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, 14 de setembro de 2021.
À AJ-DG, com a minuta de edital alterada.
Saliento, entretanto, que não há, na referida

minuta, outras referências a Microempresas ou empresas de
Pequeno Porte.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 14/09/2021, às 13:26, 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
0945288 e o código CRC 22527348.

0005632-68.2021.6.02.8000 0945288v1
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PROCESSO : 0005632-68.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA PREGÃO ELETRÔNICO - COBERTURA SECURITÁRIA DE VEÍCULO

 

Parecer nº 1105 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, após o aperfeiçoamento da instrução a cargo da Seção
de Licitações e Contratos, considerando os apontamentos
contidos no Parecer 1083/2021 (0942757).

 
A SLC, retificando o documento outrora

apresentado, anexou nova minuta conforme se observa no
evento SEI nº 0945285.

 
Desta feita, esta AJ-DG aprova, em face de sua

regularidade jurídica, a minuta 0945285 de edital de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito
neste Edital e seu Anexo, objetivando
à contratação de empresa especializada visando à cobertura
securitária de veículo da frota oficial (ônibus, customizado
para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228) do
Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, conforme as especificações constantes no Termo de
Referência (0927017).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 14/09/2021, às 14:13, 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
0945316 e o código CRC FDEF2DE5.

0005632-68.2021.6.02.8000 0945316v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de setembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no
Parecer AJ-DG nº 1105/2021 (0945316), aprovando a nova
minuta de edital (0945285), submeto o feito à superior
consideração de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a
abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de
empresa especializada visando à cobertura securitária de
veículo da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral da
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/09/2021, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945387 e o código CRC 188B3B69.

0005632-68.2021.6.02.8000 0945387v1
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PROCESSO : 0005632-68.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Contratação.Seguro.Veículo.TRE.

Decisão nº 2080 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0945387.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço global,
contratação de empresa especializada visando à cobertura
securitária de veículo da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral
da Alagoas, conforme solicitado pela Secretaria de Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0945285, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1105 (0945316), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/09/2021, às 18:20, 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
0946254 e o código CRC 6259419D.

0005632-68.2021.6.02.8000 0946254v3
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DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2021.
 
À SLC, para a divulgação do instrumento

convocatório do Pregão Eletrônico, nos termos da minuta de
evento SEI 0945285.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 21/09/2021, às 19:15, 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
0947712 e o código CRC 0BDC7433.

0005632-68.2021.6.02.8000 0947712v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  5500//22002211  
 

PROCESSO Nº 0005632-68.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 18 de outubro de 2021 
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 especializada 
visando à cobertura securitária de veículo da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral da 
Alagoas, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 
especializada visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para 
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal,   
de acordo com as  especificações e condições previstas neste 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 
 

Edital com valor retificado (0950929)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 201



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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: 

3.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

3.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

3.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

3.2.6. 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.  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;  
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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 sejam 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. 

3.4.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA COMPOSIÇÃO DO SEGURO TOTAL 

4.1.  Vigência da cobertura: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato.  

4.2.         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: 

4.2.1. Acidentes de trânsito; 

4.2.2. Incêndio ou explosão, ainda que resultantes de atos danosos praticados de 
forma isolada e eventual por terceiros; 

4.2.3. Roubo ou furto, incluindo-se os danos causados por terceiros; 

4.2.4. Perda, quebra ou extravio das chaves dos veículos; 

4.2.5. Cobertura total dos vidros; 

4.2.6. Queda acidental em locais elevados ou em declive e de qualquer objeto 
externo sobre o veículo; 

4.2.7. Chuvas, raios e suas conseqüências, submersão total ou parcial do veículo 
em água, represada ouproveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos 
casos de veículos guardados em subsolo. 

4.2.8. RCF-V (Responsabilidade Civil e Facultativa de Veículo) e APP (Acidente com 
morte ou invalidez permanente por passageiro) para o veículo tipo ônibus, 
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228; 

4.2.9. Entende-se como “RCF-V” a modalidade de seguro que, no caso de dano a 
terceiro, por culpa do TRE/AL e de seus prepostos, o terceiro receba o seguro até o 
valor de cobertura (importância segurada). Não há pagamento de franquia. 

4.2.10. 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. 

4.2.11. No caso de APP, independentemente de quem for o culpado pelo sinistro, 
haverá o pagamento da importância segurada. 
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4.2.12. No caso de invalidez, será seguida tabela governamental que disciplina a 
importância para cada graduação de invalidez. 

4.2.13. No caso de acidente fatal ou com invalidez permanente de pessoas 
transportadas nos veículos doTRE/AL ou no caso de danos a terceiros, a 
responsabilidade civil da administração estará acobertada até o limite do valor 
segurado. 

4.2.14. 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$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) 

APP Morte. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

APP Invalidez. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

  

Sem existência de franquia nos casos de perda total por colisão, incêndio e 
roubo, RCF e APP. 

  

4.3.  O contrato deverá contemplar o serviço de assistência 24 horas composta, no 
mínimo, dos seguintes serviços: 

4.3.1. 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. 

4.3.2. Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado; 

4.3.3. Transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo;  

4.3.4. Socorro elétrico ou mecânico emergencial no local; 

4.3.5. Chaveiro; 

4.3.6. Fornecer a cobertura de vidros, consistindo em reparos ou trocas de vidros, 
faróis, lanternas e lentes de retrovisores. 

4.3.7. A cobertura de vidro de que trata o item 4.3.6 não inclui os faróis, lanternas 
e lentes de retrovisores. 

4.4.  Indenizar integralmente o CONTRATANTE em casos de danos, roubo, furto e 
incêndio observando os valores atualizados da tabela FIPE (mínimo de 100% para o 
veículo segurado). 
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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. 

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. 
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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.  

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 
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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. 
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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 
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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 global, 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. 
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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$ 12.394,66 
(doze mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis 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, 
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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.             Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. 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. 

9.11.  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. 
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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. 
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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 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, 
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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. 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. 

10.10.3. Qualificação Econômico-Financeira:  

10.10.3.1. A habilitação das licitantes será realizada mediante a 

apresentação da seguinte documentação complementar: 
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a) comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices 
Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo 
Sicaf, for igual ou inferior a 1. 

10.10.4. Qualificação Técnica:  

10.10.4.1. Para fins de comprovação técnica os interessados deverão 

apresentar 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 Edital. 

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, 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: 
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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. 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 
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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   
 

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 gestão do serviço será exercida através da Seção de Gestão de 
Contratos - SEGEC/COSEG/SAD, cabendo a fiscalização à Seção de Administração de 
Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD. 
 
18.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
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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; 

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. 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, e na 
Lei n.º 8.666/1993, observados o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a 
seguir: 

19.2.1. advertência; 

19.2.2. multa; 

19.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração; 
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19.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

 
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. 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 
consequências. 
 
19.5.  A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento 
parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa 
exclusiva da CONTRATADA. 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: 

19.5.1. Leve: falha contratual que, apesar de causar transtorno à execução 
do contrato, não acarreta maiores consequências à sua finalidade, atribuindo-
se 1 (um) ponto para cada infração desse nível. 

19.5.2. 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. 

19.5.3 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. 

19.6.        A autoridade competente poderá utilizar o quadro auxiliar abaixo 
para aplicar as sanções administrativas previstas no item 19.2., 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 19.7: 

19.6.1. de 3 (três) a 5 (cinco) pontos: sanção de advertência; 

19.6.2. de 6 (seis) a 7 (sete) pontos: sanção de multa de 1% (um por cento) 
do valor do contrato; 

19.6.3. de 8 (oito) a 9 (nove) pontos: sanção de multa de 2% (dois por cento) 
do valor do contrato; 

19.6.4. de 10 (dez) a 11 (onze) pontos: sanção de multa de 3% (três por 
cento) do valor do contrato; 

19.6.5. de 12 (doze) a 13 (treze) pontos: sanção de multa de 4% (quatro por 
cento) do valor do contrato; 
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19.6.6. de 14 (quatorze) a 15 (quinze) pontos: sanção de multa de 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato; 

19.6.7. de 16 (dezesseis) a 20 (vinte) pontos: sanção de multa de 6% (seis 
por cento) até 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

19.6.8. acima de 20 (vinte) pontos: a sanção fixada no item 19.6.7, 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. 

19.7.   Tabela de infrações contratuais: 

Nível da 
infração 
contratual 

Descrição da infração contratual 

Pontuação 
atribuída 
para cada 
infração 

Incidência 
da 
Pontuação 

Leve 

Não apresentar a documentação 
necessária para instruir o 
pagamento. 

01 
Por 
ocorrência 

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 
ocorrência 

Média 
Deixar de prestar os serviços 
previstos na assistência 24 horas. 

05 
Por 
ocorrência 

Grave 

Deixar de fornecer a cobertura de 
vidros prevista no item 5.3.6, 
observados o item 5.3.7. 

06 
Por 
ocorrência 

Deixar de indenizar o 
CONTRATANTE no prazo 
estabelecido nas normas vigentes. 

09 Por dia  

19.8.     Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas 
indicadas no item anterior, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA quaisquer das 
sanções listadas no item 19.2, consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem. 

 
19.9.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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19.10. 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. 
 
19.11.  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.  
 
19.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
19.13.  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. 
 
19.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
19.15.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
19.16. 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. 
 

19.16.1. 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. 

 
19.17.  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. 
 
19.18.  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 
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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 
2021, relativos ao PTRES n° 167674 (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) Comunicar à CONTRATADA, tempestivamente, a ocorrência de sinistro e 
outros eventos mencionados no item 5 deste Edital; 

b) Efetuar os pagamentos dos prêmios em favor da CONTRATADA, por meio 
de depósito em conta bancária; 
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c) Promover, por intermédio de servidor a ser designado, lotado na Seção de 
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD, o 
acompanhamento e a fiscalização dos serviços constantes deste Edital. 

 
23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
23.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Prestar os serviços objeto deste Edital, responsabilizando-se integralmente 
pelos mesmos; 

b) Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços ora 
contratados a partir do início da vigência do contrato; 

c) Observar as formalidades legais exigidas neste Edital e na Lei 8.666/93; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, 
sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 

e) Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação exigidas 
na licitação; 

f) 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; 

g) 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 Edital; 

h) Adotar todas as providências necessárias à prestação do seguro e 
efetivação da assistência técnica previstas no subitem 4.3 deste Edital, 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; 

i) Realizar, nas hipóteses de cobertura previstas neste Edital, 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; 

j) 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; 

k) Encaminhar à Seção de Administração de Prédios e Veículos - 
SAPEV/COSEG/SAD do TRE/AL toda a documentação referente ao seguro; 

l) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e 
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fiscais ligadas ao contrato; 

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

n) 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. 

 

Edital com valor retificado (0950929)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 225



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 24.13, 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 – Cópia do CRLV; 
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, 28 de setembro de 2021. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  

em substituição 
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                                       ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO. 
1.1. Contratação de empresa especializada visando à cobertura securitária de 
veículo da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas. 

2. JUSTIFICATIVA. 

2.1 Garantir a prestação de serviço de seguro para veículo pertencente à 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 o veículo 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 DO VEÍCULO 

3.1 Veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, 
placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em cópia 
do respectivo CRLV, Anexo I-A deste Edital. 

4. GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO. 

4.1. A gestão do serviço será exercida através Seção de Gestão de Contratos - 
SEGEC/COSEG/SAD, cabendo a fiscalização à Seção de Administração de 
Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD. 

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 consequências, submersão total ou parcial do 
veículo em água, represada ou proveniente de enchentes ou inundações, 
inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo. 

5.2.8. RCF-V (Responsabilidade Civil e Facultativa de Veículo) e APP (Acidente 
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com morte ou invalidez permanente por passageiro) para o veículo tipo ônibus, 
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228; 

5.2.10. Entende-se como “RCF-V” a modalidade de seguro que, no caso de 
dano a terceiro, por culpa do TRE/AL 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 doTRE/AL 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$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) 

APP Morte. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

APP Invalidez. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez 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: 

5.3.1. Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente, pane 
mecânica ou elétrica, até aoficina autorizada pelo contratante, 
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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. A cobertura de vidro de que trata o item 5.3.6 não inclui os faróis, 
lanternas e lentes de retrovisores. 

5.4. Indenizar integralmente o CONTRATANTE em casos de danos, roubo, furto 
e incêndio observando os valores atualizados databela FIPE(mínimo de 100% 
para o veículo segurado). 

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; 

6.9. Realizar, nas hipóteses de cobertura previstas neste Termo de Referência, 
os serviços de reparo emanutenção, o que deverá ser feito sempre em 
estabelecimentos autorizados pelo fabricante, utilizando para esse fim, em 
eventuais reposições, somente peças originais; 
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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 Administração de Prédios e 

Veículos -SAPEV/COSEG/SAD do TRE/AL 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 
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD, 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 SEIC/COMAP/SAD. 

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 contratarcom 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. 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: 
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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 

I
n
c
i
d
ê
n
c
i
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a
 
d
a
 
P
o
n
t
u
a
ç
ã
o 

Leve 

Não apresentar a documentação 
necessária para instruir o pagamento. 

01 

P
o
r
 
o
c
o
r
r
ê
n
c
i
a 

Entregar com atraso os esclarecimentos 
formais solicitados para sanar as 
inconsistências ou dúvidas suscitadas 
durante a análise da documentação 
exigida para o pagamento. 

01 

P
o
r
 
o
c
o
r
r
ê
n
c
i
a 

Média 
Deixar de prestar os serviços previstos na 
assistência 24 horas. 

05 
P
o
r
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o
c
o
r
r
ê
n
c
i
a 

Grave 

Deixar de fornecer a cobertura de vidros 
prevista no item 5.3.6, observados o item 
5.3.7. 

06 

P
o
r
 
o
c
o
r
r
ê
n
c
i
a 

Deixar de indenizar o CONTRATANTE no 
prazo estabelecido nas normas vigentes. 

09 

P
o
r
 
d
i
a
  

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; 
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11. DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS 

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de Alagoas, 
para dirimir questões oriundas da interpretação do presente Contrato. 
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ANEXO I-A                                                                                                                                   
 
 

CÓPIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS                                            
 
 

A cópia do CRLV está disponível no endereço eletrônico: https://www.tre-
al.jus.br/transparencia (Gestão de contratações - Licitações - Pregões) 
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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
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
À AJ-DG, informando que quando da divulgação do

edital surgiu uma dúvida referente ao valor da contratação
disposto no referido instrumento e, por isso, o retifiquei.

Para ciência da alteração efetuada.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 28/09/2021, às 16:07, 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
0950930 e o código CRC 13F7C178.

0005632-68.2021.6.02.8000 0950930v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
Atesto ciência acerca da alteração reportada no

Despacho SLC 0950930, como alí requerido.
 
À Seção de Licitações e Contratos, para

continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 28/09/2021, às 16:33, 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
0950957 e o código CRC 64DA2B65.

0005632-68.2021.6.02.8000 0950957v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 42 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021

 

PROCESSO Nº 0005632-68.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 18 de outubro de 2021

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 especializada
visando à cobertura securitária de veículo da frota oficial do Tribunal Regional
Eleitoral da Alagoas, 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, em
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos), 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
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1.1.                        O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa
especializada visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus,
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal,   de acordo com as  especificações e
condições previstas neste 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:
3.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;

1. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.2.3.  estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
3.2.4.  que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;
3.2.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;
3.2.6.  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
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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.      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 sejam 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.
3.4.                A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
4 – DA COMPOSIÇÃO DO SEGURO TOTAL
4.1.         Vigência da cobertura: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do
contrato. 
4.2.               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:
4.2.1. Acidentes de trânsito;
4.2.2. Incêndio ou explosão, ainda que resultantes de atos danosos praticados
de forma isolada e eventual por terceiros;
4.2.3. Roubo ou furto, incluindo-se os danos causados por terceiros;
4.2.4. Perda, quebra ou extravio das chaves dos veículos;
4.2.5. Cobertura total dos vidros;
4.2.6. Queda acidental em locais elevados ou em declive e de qualquer objeto
externo sobre o veículo;
4.2.7. Chuvas, raios e suas conseqüências, submersão total ou parcial do
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veículo em água, represada ouproveniente de enchentes ou inundações,
inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo.
4.2.8. RCF-V (Responsabilidade Civil e Facultativa de Veículo) e APP (Acidente
com morte ou invalidez permanente por passageiro) para o veículo tipo
ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa
OXN 8228;
4.2.9. Entende-se como “RCF-V” a modalidade de seguro que, no caso de dano
a terceiro, por culpa do TRE/AL e de seus prepostos, o terceiro receba o
seguro até o valor de cobertura (importância segurada). Não há pagamento de
franquia.
4.2.10. 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.
4.2.11. No caso de APP, independentemente de quem for o culpado pelo
sinistro, haverá o pagamento da importância segurada.
4.2.12. No caso de invalidez, será seguida tabela governamental que disciplina
a importância para cada graduação de invalidez.
4.2.13. No caso de acidente fatal ou com invalidez permanente de pessoas
transportadas nos veículos doTRE/AL ou no caso de danos a terceiros, a
responsabilidade civil da administração estará acobertada até o limite do valor
segurado.
4.2.14. 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$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

APP Morte. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais)

APP Invalidez. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais)

 
Sem existência de franquia nos casos de perda total por colisão,
incêndio e roubo, RCF e APP.
 
4.3.            O contrato deverá contemplar o serviço de assistência 24 horas
composta, no mínimo, dos seguintes serviços:
4.3.1. 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.
4.3.2. Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado;
4.3.3. Transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo;

Edital 42 (0952152)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 242



4.3.3. Transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo;
4.3.4. Socorro elétrico ou mecânico emergencial no local;
4.3.5. Chaveiro;
4.3.6. Fornecer a cobertura de vidros, consistindo em reparos ou trocas de
vidros, faróis, lanternas e lentes de retrovisores.
4.3.7. A cobertura de vidro de que trata o item 4.3.6 não inclui os faróis,
lanternas e lentes de retrovisores.
4.4.            Indenizar integralmente o CONTRATANTE em casos de danos,
roubo, furto e incêndio observando os valores atualizados da tabela FIPE
(mínimo de 100% para o veículo segurado).
 
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.            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.
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.
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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.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta
vinculam a Contratada.

7. .                     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.                      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.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos
estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais,
quando participarem de licitações públicas.

8. 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
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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.                      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.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.                      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.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando
o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no
Edital.

8. .                     O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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
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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.          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;

 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.                   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. .                   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. .                   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.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço global,
conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
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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.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.                    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.

9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

10. 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. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

9.                     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.                      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.                     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$ 12.394,66
(doze mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis
centavos), que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

1. 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.                     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.                      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.                     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.

1. 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
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sugerido no ANEXO II.
 
9.8.             Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

9.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.                    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.

9.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital. 
 
10 – DA HABILITAÇÃO.
 

10. 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:

11. SICAF;
12. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.                   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.

11. 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.

12. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

13. 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.                   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
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estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10. .                   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.

11. 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.                   Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.                   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.

 

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.                Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão
encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos
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itens a seguir, para fins de habilitação:

 
10.10.1. Habilitação jurídica:

1.  

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;

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;
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;
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10.10.2.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
 

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

2. . 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.

3. . 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.

4. 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.

10.10.3. Qualificação Econômico-Financeira:

1. A habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da
seguinte documentação complementar:

1. comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez
Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo Sicaf, for
igual ou inferior a 1.

10.10.4. Qualificação Técnica:

1. Para fins de comprovação técnica os interessados deverão apresentar
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 Edital.

10.                Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas
no Edital, o licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

11.                   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:

1. 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
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representante legal.
2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante

vencedor, para fins de pagamento;
3. conter a descrição do serviço ofertado;
4. conter o preço global do item ofertado.

11.                   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.                   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.                   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.                   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.                   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.                   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.                    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.
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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.                   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. 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.                   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.                   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.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a
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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. .                   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.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data
para a realização do certame.

15.                   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.                   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  
 
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.
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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
n o 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 gestão do serviço será exercida através da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC/COSEG/SAD, cabendo a fiscalização à Seção de
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD.
 
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;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.

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;
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19.2.                            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, e na Lei n.º 8.666/1993, observados o
contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:
19.2.1. advertência;
19.2.2. multa;
19.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração;
19.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
 
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.                            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 consequências.
 
19.5.                            A advertência poderá ser aplicada no caso de
descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA. 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:
19.5.1. Leve: falha contratual que, apesar de causar transtorno à execução do
contrato, não acarreta maiores consequências à sua finalidade, atribuindo-se
1 (um) ponto para cada infração desse nível.
19.5.2. 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.
19.5.3 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.
19.6.                          A autoridade competente poderá utilizar o quadro auxiliar
abaixo para aplicar as sanções administrativas previstas no item 19.2., 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 19.7:
19.6.1. de 3 (três) a 5 (cinco) pontos: sanção de advertência;
19.6.2. de 6 (seis) a 7 (sete) pontos: sanção de multa de 1% (um por cento) do
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valor do contrato;
19.6.3. de 8 (oito) a 9 (nove) pontos: sanção de multa de 2% (dois por cento) do
valor do contrato;
19.6.4. de 10 (dez) a 11 (onze) pontos: sanção de multa de 3% (três por cento)
do valor do contrato;
19.6.5. de 12 (doze) a 13 (treze) pontos: sanção de multa de 4% (quatro por
cento) do valor do contrato;
19.6.6. de 14 (quatorze) a 15 (quinze) pontos: sanção de multa de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato;
19.6.7. de 16 (dezesseis) a 20 (vinte) pontos: sanção de multa de 6% (seis por
cento) até 10% (dez por cento) do valor do contrato;
19.6.8. acima de 20 (vinte) pontos: a sanção fixada no item 19.6.7, 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.
19.7.                                 Tabela de infrações contratuais:

Nível da
infração
contratual

Descrição da infração contratual
Pontuação
atribuída
para cada
infração

Incidência
da
Pontuação

Leve

Não apresentar a documentação
necessária para instruir o pagamento. 01 Por

ocorrência

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
ocorrência

Média Deixar de prestar os serviços previstos
na assistência 24 horas. 05 Por

ocorrência

Grave

Deixar de fornecer a cobertura de
vidros prevista no item 5.3.6,
observados o item 5.3.7.

06 Por
ocorrência

Deixar de indenizar o CONTRATANTE
no prazo estabelecido nas normas
vigentes.

09 Por dia 

19.8.                                 Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes
daquelas indicadas no item anterior, a Administração poderá aplicar à
CONTRATADA quaisquer das sanções listadas no item 19.2, consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida e sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.
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19.9.                            O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
19.10.                          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.
 
19.11.                         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.
 
19.12.                    Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
 
19.13.                         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.
 
19.14.                          O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
 
19.15.       O período de atraso será contado em dias corridos.
 
19.16.       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.
 
19.16.1. 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.
 
19.17.                          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.
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19.18.                          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
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21.1.                      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão
à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2021, relativos ao PTRES n° 167674 (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) Comunicar à CONTRATADA, tempestivamente, a ocorrência de sinistro e
outros eventos mencionados no item 5 deste Edital;
b) Efetuar os pagamentos dos prêmios em favor da CONTRATADA, por meio de
depósito em conta bancária;
c) Promover, por intermédio de servidor a ser designado, lotado na Seção de
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV/COSEG/SAD, o acompanhamento
e a fiscalização dos serviços constantes deste Edital.
 
23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
23.1.                           São obrigações da contratada:
 
a) Prestar os serviços objeto deste Edital, responsabilizando-se integralmente
pelos mesmos;
b) Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços ora
contratados a partir do início da vigência do contrato;
c) Observar as formalidades legais exigidas neste Edital e na Lei 8.666/93;
d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente
contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
e) Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as
obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação exigidas
na licitação;
f) 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;
g) 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
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permitam a sua localização imediata em caso de sinistro enquadrado nas
hipóteses de cobertura previstas neste Edital;
h) Adotar todas as providências necessárias à prestação do seguro e
efetivação da assistência técnica previstas no subitem 4.3 deste Edital, 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;
i) Realizar, nas hipóteses de cobertura previstas neste Edital, 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;
j) 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;
k) Encaminhar à Seção de Administração de Prédios e Veículos -
SAPEV/COSEG/SAD do TRE/AL toda a documentação referente ao seguro;
l) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais
ligadas aocontrato;
m) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;
n) Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de
direitopúblico.
 
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.
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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, 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
24.13, 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 – Cópia do CRLV;
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.
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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, 28 de setembro de 2021.
 
 

Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

em substituição
 
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0950929.

Em 30 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 30/09/2021, às 14:40, 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
0952152 e o código CRC 2B0CA52F.

0005632-68.2021.6.02.8000 0952152v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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Nº 186, quinta-feira, 30 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 22/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 22/2021
(Processo Administrativo SEI nº 0003771-24.2021.4.05.7000) - contratação de empresa
especializada para o fornecimento e instalação de cortinas tipo Rolô, para os gabinetes e
demais unidades administrativas do Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
- foi adjudicado e homologado em favor da empresa DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIRELI (CNPJ nº 03.884.308/0001-35), com o preço global de R$ 168.334,22 (cento e
sessenta eoito mil e trezentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 29/09/2021) 090031-00001-2021NE099999

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°22/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: ZÊNITE INFORMAÇÃO
E CONSULTORIA S/A. CNPJ n°86.781.069/0001-15. Objeto: Serviços de consultoria técnica,
por meio das ferramentas Zênite Fácil e Orientação por Escrito em Licitações e Contratos,
para auxiliar as contratações públicas efetuadas no âmbito da Justiça Federal da 5ªRegião.
PAV n°0006764-40.2021.4.05.7000-TRF5ªR. Fundamento Legal: art. 25, inc. II, c/c o art. 13,
inc. III, e ainda, o art. 26, II, III, da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores. Valor: R$
27.355,00 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais). Recursos Orçamentários:
PTRES n°168455; ED n°339035; NE n°505/2021 de 20/09/2021, na modalidade ordinário,
no valor de 27.355,00 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais). Vigência: 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 27/09/2021.
Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião e Hilda
Victoria Dernys Carrasco Chiaretto representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 9/2013

Nº Processo: 0000813-86.2015.6.24.8000. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
ACRE. Contratado: 63.600.449/0001-00 - ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS E
LIMPEZA E CONSE. Objeto: Rescisão amigável do contrato nº 09/2013, em razão da
devolução das chaves do imóvel localizado na avenida antônio da rocha viana, n. 1.389,
bairro isaura parente, rio branco - ac. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 -
Inciso: X. Data de Rescisão: 30/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2021).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2020; Processo SEI nº 0004585-
59.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do
contrato; Partes: União, através do TRE/AL, CNPJ/MF nº 06.015.041/0001-38 e a EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ/MF nº 34.028.316/0004-56; Objeto:
prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses, a partir de
09/10/2021, valor total R$ 219.776,94, sendo R$ 78.000,00 em Despesas Ordinárias e R$
141.776,94, em Pleitos Eleitorais. Assinatura: 27/09/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021

Processo Administrativo SEI nº 0005274-06.2021.6.02.8000
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 28/09/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 39/2021, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de
lixo produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)
contêineres, conforme termo de referência, adjudicado à empresa CONSERVITA GESTÃO E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.874.834/0001-42, no valor total
de R$ 18.300,00, tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 29 de setembro de 2021.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021

Processo Administrativo SEI nº 0000575-69.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 27/09/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 37/2021, que tem por objeto a
aquisição de material permanente - condicionadores de ar, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, adjudicado às empresas: a)FUTURA CLIMATIZAÇÃO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.430.226/0005-17,
vencedora dos itens 1 e 2, pelo melhor lance no valor total para os dois itens de R$ 20.635,00
(vinte mil, seiscentos e trinta e cinco reais); e b) GENIRA DE QUEIROZ REGO, inscrita no CNPJ
nº 37.430.723/0001-30, vencedora dos itens 6 e 7, pelo valor total de R$ 27.896,00 (vinte e
sete mil, oitocentos e noventa e seis reais), ressaltando-se que os itens 3, 4, 5, 8, 9 e 10
foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da
Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 29 de setembro de 2021.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe Substituta da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0005632-68.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada visando à
cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório
itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, de acordo com as
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
30/09/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00050-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 30/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 18/10/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Substituição

(SIASGnet - 29/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2021NE000823, emitida em 23/09/2021. FAVORECIDO:MARZO
VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE. OBJETO: Aquisição de MOBILIARIO
CERTIFICADO, VALOR: R$ 23.633,74. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 11/2021, ARP
nº 40/2021 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
4.4.90.52.42; Ação 02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 0012371732021605800 .

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021

Processo n.º8521/2021. Objeto: visando à aquisição e instalação de climatizadores de
precisão para o DATA CENTER da Nova Sede do TRE, conforme as especificações e
justificativas do Termo de Referência constante no Edital do Pregão Eletrônico N.º 45/2021.
O objeto foi adjudicado à empresa COLDAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR
CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 09.218.036/0001-10. Valor Total: R$ 542.200,00. Homologado
por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 24/09/2021

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 164/2021. PA SEI nº 0007615-55.2021.6.07.8100. Contratada:
Hexagon Assessoria e Consultoria em Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Ltda. (CNPJ: 07.305-943/0001-71); Objeto: Contratação do curso online "Aposentadorias e
Pensões no Serviço Público - A Nova Previdência - EC n.º 103/2019"; Valor: R$ 19.900,00;
Fundamento Legal: artigo 25, inciso II, c/c artigo 13, inciso VI, da Lei nº. 8.666/93; Data e
assinaturas: 24/09/2021; Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-Geral do TRE/DF e
Sr. Wesley Nogueira Amaral.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 - UASG 70015

Nº Processo: 34894120216088000. Objeto: Contratação de prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em sistema de sonorização.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 30/09/2021 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista Parra, 575, Praia do
Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou https://www.gov.br/compras/edital/70015-5-00033-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 30/09/2021 às 12h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 21/10/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do serviço constante
no código SIASG (CATSER) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição
deste último..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 29/09/2021) 70015-00001-2021NE000156

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - UASG 70015

Nº Processo: 34937820216088000. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de
emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional para o
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/09/2021
das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista Parra, 575, Praia do Sua, Praia do Suá -
Vitória/ES ou https://www.gov.br/compras/edital/70015-5-00032-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 30/09/2021 às 12h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 21/10/2021 às 13h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais:
Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do serviço constante no
código SIASG (CATSER) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste
último..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 29/09/2021) 70015-00001-2021NE000156

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 - UASG 70015

Nº Processo: 23055020216088000. Objeto: Fornecimento de telhas metálicas e parafusos
para reforma do telhado do Cartório da 06ª Zona Eleitoral - Colatina/ES.. Total de Itens
Licitados: 7. Edital: 30/09/2021 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista Parra, 575,
Praia do Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou https://www.gov.br/compras/edital/70015-5-
00034-2021. Entrega das Propostas: a partir de 30/09/2021 às 12h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/10/2021 às 13h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre
a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência
(Anexo I), prevalecerá a descrição deste último..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 29/09/2021) 70015-00001-2021NE000156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 070023 - TRE/GO

Número do Contrato: 1/2021.
Nº Processo: 21.0.000006585-1.
Pregão. Nº 48/2020. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 22.463.530/0001-09 - JDR SERVICES LTDA. Objeto: Prorrogar
vigência do contrato TRE-GO n° 1/2021, bem como alterar o valor contratual
em consequência da sua prorrogação por 24 (vinte e quatro) meses. Vigência:
26/01/2022 a 26/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.019.997,84.
Data de Assinatura: 29/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2021).

Publicação do Aviso de Licitação - DOU (0952162)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 270

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


��������������	� 
�������������������������������������������������

���������� !"����#����������!"��!������$�������������#��$�$������#��$��$#������#�������#������#���#�����������������$�����%��& ���

'()*+,-./01/12
3�4����	5��$56!����!5!��!6���

7������6���������8�����������

9:;*<,=->,?<+@<@AB,-C*-*)D+*E@-*ED*FG@HGI@C@-JGE@?C,-K-F,:*+<L+@-E*FL+G<M+G@-C*-J*NFLH,
<GD,-O?G:LEP-FLE<,)GI@C,-D@+@-QL?FG,?@+-F,),-F@+<R+G,-G<G?*+@?<*P-DH@F@-9S'-T11TP
D*+<*?F*?<*-K-Q+,<@-C*E<*-U+G:L?@HP-C*-@F,+C,-F,)-@E-*ED*FGQGF@AV*E-*-F,?CGAV*E-D+*JGE<@E
?,-*CG<@H-*-E*LE-@?*W,EX

Y@H,+-<,<@H-*E<G)@C,=-Z[-21X\]̂P__
,̀FL)*?<,E=

aCG<@H

b?*W,-cdb

eL:HGF@AB,-C,-bJGE,-C*-fGFG<@AB,-?,-̀9g

Publicação do Edital do PE nº 50-2021 - Transparência (0952177)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 271

andreacesar
Realce



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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 30/09/2021, às 14:53, 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
0952179 e o código CRC 33D67E40.

0005632-68.2021.6.02.8000 0952179v1
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01/10/2021 06:59 Gmail - Fwd: [pregoeiro] [slc] TRE-AL EDITAL 50/2021 SEGURO DE VEÍCLOS {01}

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=70877a57ae&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1712366165749216630&simpl=msg-f%3A1712366… 1/1

Weber Bezerra <weberbcmax1@gmail.com>

Fwd: [pregoeiro] [slc] TRE-AL EDITAL 50/2021 SEGURO DE VEÍCLOS {01} 
1 mensagem

Joao Barros <joaoherminio1966@hotmail.com> 30 de setembro de 2021 19:07
Para: Weber Bezerra <weberbcmax1@gmail.com>

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada: 

De: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br> 
Data: 30 de setembro de 2021 19:01:25 BRT 
Para: joaoherminio1966@hotmail.com 
Assunto: [pregoeiro] [slc] TRE-AL EDITAL 50/2021 SEGURO DE VEÍCLOS {01} 
Responder A: joaobarros@tre-al.jus.br 

 
 

From: JALAPAO SEGUROS <ATENDIMENTO@JALAPAOSEGUROS.COM.BR> 
To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br> 
Date: Thu, 30 Sep 2021 07:17:51 -0300 
Subject: [slc] TRE-AL EDITAL 50/2021 SEGURO DE VEÍCLOS {01} 
 
 
,
Sr.  Pregoeiro,
 
                   Solicitamos a gentileza de  confirmar qual será o CNPJ que constará na apólice.
                   Certo de sua atenção,
Mizael
Joao Amarildo Filetti 
JALAPAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 
CNPJ 08.950.781/0001-97 
QUADRA 103 NORTE, AV JK, NR 155,  SALA 07 
PALMAS - TO   CEP 77001-014 
FONE -  63-3028-4565/3322-9006 
            63-98401-4500 WATSAPP 
            63-99981-2813 WATSAPP 
            61-98302-3201 BRASILIA - DF 
            62-99909-0585 GOIANIA - GO 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2021.
Sr. Chefe Seção SAPEV
 
Solicito resposta ao pedido de esclarecimento,

evento sei nº 0952572.
 
Aguardo.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/10/2021, às 07:08, 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
0952572 e o código CRC E05C82DA.

0005632-68.2021.6.02.8000 0952572v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2021.
Sr. Chefe.
 
Retificando nº pedido de esclarecimento, 0952571.
Agradeço antecipadamente e aguardo.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/10/2021, às 07:20, 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
0952582 e o código CRC AE1C47A4.

0005632-68.2021.6.02.8000 0952582v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2021.
Senhor Pregroeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0952582, este

setorial informa o CNPJ 060.150.41/0001-38, que constará na
apolíce.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 01/10/2021, às 08:21, 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
0952604 e o código CRC 4BBC5E95.

0005632-68.2021.6.02.8000 0952604v1
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01/10/2021 12:12 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1271698&Texto=T&prgCod=984135

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1271698&Texto=T&prgCod=984135 1/1

 

 

Esclarecimento 01/10/2021 10:43:20
 
Sr. Pregoeiro, Solicitamos a gentileza de confirmar qual será o CNPJ que constará na apólice. Certo de sua atenção, Mizael
Joao Amarildo Filetti JALAPAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ 08.950.781/0001-97 QUADRA 103 NORTE, AV JK, N

 
Fechar
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Resposta 01/10/2021 10:43:20
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSIGNADA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE CERTAME. ´Senhor Pregroeiro, Em atenção ao Despacho PREG
0952582, este setorial informa o CNPJ 060.150.41/0001-38, que constará na apolíce. Atenciosamente,"

 
Fechar
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De: Ingrid <ingrid_breda@hotmail.com>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 13/10/2021 01:54 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 50/2021 Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL {01}

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Ingrid Brêda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Data: 13 de outubro de 2021 11:18:31 BRT
Para: ingrid_breda@hotmail.com
Assunto: [slc] Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 50/2021 Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL {01}
Responder A: ingridpereira@tre-al.jus.br

E-mail SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO EMPRESA (0958604)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 281



À
Comissão de Licitações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL
Pregão Eletrônico nº 50/2021
Objeto: O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada visando 
securitária de veículo �po ônibus, customizado para funcionar como cartório i�nerante, plac
pertencente à frota deste Tribunal, de acordo com as especificações e condições previstas n
seus anexos.
 
Prezado (a) Pregoeiro (a),  boa tarde.
 
Solicitamos a V.Sas., a gen�leza de providenciarem as respostas aos nossos ques�onamento
abaixo, pois temos grande interesse em par�cipar deste certame, onde diante destas respos
condições de apresentar-lhes melhores condições comerciais e atender na íntegra as solicita
em referência e seus anexos:
 
QUESTIONAMENTO 01
CONTRATÇÃO DE SEGURO PARA ÔNIBUS NA MODALIDADE VALOR DETERMINADO
100% do valor do veículo constante na Tabela FIPE
- Favor informar  o valores DETERMINADOS dos seguintes ônibus, Itens: 01, que não possue
mercado divulgada pela FIPE. Quando o veículo não tem cotação de mercado divulgado pela
contratação do seguro é feita por VALOR DETERMINADO, para caso de indenização integral.
Esclarecemos que sem estas informações, dificilmente haverá alguma empresa par�cipante
poderá apresentar-lhes valores aleatórios e que poderão ir em desencontro aos interesses d
pública para segurar estes bens.
 
No aguardo, agradecemos e havendo dúvidas, gen�leza manter contato.
 
Gen�leza confirmar recebimento.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
Senhor Chefe da SAPEV,
 
A empresa HEMB Seguros, solicita os

esclarecimentos contidos no evento 0958604.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/10/2021, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958605 e o código CRC A226B182.

0005632-68.2021.6.02.8000 0958605v1

Despacho PREG 0958605         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 284



De: Ingrid <ingrid_breda@hotmail.com>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 13/10/2021 01:54 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 50/2021 Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL {01}

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Ingrid Brêda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Data: 13 de outubro de 2021 11:18:31 BRT
Para: ingrid_breda@hotmail.com
Assunto: [slc] Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 50/2021 Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL {01}
Responder A: ingridpereira@tre-al.jus.br

E-mail SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO EMPRESA (CORRETO) (0958614)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 285



À
Comissão de Licitações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL
Pregão Eletrônico nº 50/2021
Objeto: O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada visando à cobertura
securitária de veículo �po ônibus, customizado para funcionar como cartório i�nerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal, de acordo com as especificações e condições previstas neste edital e
seus anexos.
 
Prezado (a) Pregoeiro (a),  boa tarde.
 
Solicitamos a V.Sas., a gen�leza de providenciarem as respostas aos nossos ques�onamentos descritos
abaixo, pois temos grande interesse em par�cipar deste certame, onde diante destas respostas teremos
condições de apresentar-lhes melhores condições comerciais e atender na íntegra as solicitações do
Edital em referência e seus anexos:
 
QUESTIONAMENTO 01
CONTRATÇÃO DE SEGURO PARA ÔNIBUS NA MODALIDADE VALOR DETERMINADO
100% do valor do veículo constante na Tabela FIPE
- Favor informar  o valores DETERMINADOS dos seguintes ônibus, Itens: 01, que não possuem cotação
de mercado divulgada pela FIPE. Quando o veículo não tem cotação de mercado divulgado pela Tabela
FIPE, a contratação do seguro é feita por VALOR DETERMINADO, para caso de indenização integral.
Esclarecemos que sem estas informações, dificilmente haverá alguma empresa par�cipante e caso haja,
esta poderá apresentar-lhes valores aleatórios e que poderão ir em desencontro aos interesses da
administração pública para segurar estes bens.
 
No aguardo, agradecemos e havendo dúvidas, gen�leza manter contato.
 
Gen�leza confirmar recebimento.
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De: Ingrid <ingrid_breda@hotmail.com>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 13/10/2021 01:56 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] ESCLARECIMENTOS SOBRE O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021 {01}

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Ingrid Brêda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Data: 11 de outubro de 2021 19:46:29 BRT
Para: ingrid_breda@hotmail.com
Assunto: [slc] ESCLARECIMENTOS SOBRE O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021 {01}
Responder A: ingridpereira@tre-al.jus.br

Prezados, Boa NOITE, 

Solicito algumas informações referente a esta conta, segue abaixo os meus questionamentos:

Os veículos deste processo licitatório  possuem seguro ? 
Se sim, qual seguradora?
Qual o valor do Prêmio pago, para segurar estes veículos?
Teve algum sinistro de PT (perda total) nos últimos 5 anos?
No último ano teve alguma cobertura de seguro acionada em função de sinistro para estes veículos ?
Se sim, qual foi a cobertura acionada?
Se sim, qual o valor da indenização ?
Os motoristas em caso de culpa por negligência, imprudência e imperícia, participam do pagamento da franquia ?
As multas e pontuação sofridas  são repassadas ao motorista ?
Este  veículo costuma circular fora do Estado?
Qual KM média mensal de rodagem ?

Aguardo seu retorno

Desde já agradeço pela atenção

-- 
Qualquer dúvida estou à disposição

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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
Senhor Chefe da SAPEV,
 
A empresa EL SHADAI Corretora de Seguros, solicita os

esclarecimentos contidos no evento 0958620.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/10/2021, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958623 e o código CRC 46BF5F2C.

0005632-68.2021.6.02.8000 0958623v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
À
PREG,
 
Senhor Pregroeiro,
 
Em atenção à solicitação contida no Despacho PREG 0958605,

informo que, em conformidade com contratações anteriores, utlizamos como
referência  o código FIPE 515131-7.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 13/10/2021, às 14:52, 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
0958653 e o código CRC 9BEB27AA.

0005632-68.2021.6.02.8000 0958653v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
À
PREG,
 
Senhor Pregroeiro,
 
Em atenção à solicitação contida no Despacho PREG 0958623,

informo que, 
Os veículos deste processo licitatório possuem seguro (NÃO),

Qual o valor do Prêmio pago, para segurar estes veículos apólice anterior
(0556772),  Teve algum sinistro de PT (NÃO), nos últimos 5 anos (NÃO), No
último ano teve alguma cobertura de seguro acionada em função de sinistro
para estes veículos (NÃO), Os motoristas em caso de culpa por negligência,
imprudência e imperícia, participam do pagamento da franquia (NÃO) As
multas e pontuação sofridas são repassadas ao motorista (SIM)  Este veículo
costuma circular fora do Estado (NÃO) Qual KM média mensal de rodagem o
veículo é mais utilizado na epoca de eleições, fazendo uma média de 100 KM
mês.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 13/10/2021, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958727 e o código CRC BA4FFB9B.

0005632-68.2021.6.02.8000 0958727v1
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Esclarecimento 13/10/2021 17:47:32
 
A empresa HEMB Seguros, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Solicitamos a V.Sas., a gentileza de providenciarem as
respostas aos nossos questionamentos descritos abaixo, pois temos grande interesse em participar deste certame, onde
diante destas respostas teremos condições de apresentar-lhes melhores condições comerciais e atender na íntegra as
solicitações do Edital em referência e seus anexos: QUESTIONAMENTO 01 CONTRATÇÃO DE SEGURO PARA ÔNIBUS NA
MODALIDADE VALOR DETERMINADO 100% do valor do veículo constante na Tabela FIPE - Favor informar o valores
DETERMINADOS dos seguintes ônibus, Itens: 01, que não possuem cotação de mercado divulgada pela FIPE. Quando o
veículo não tem cotação de mercado divulgado pela Tabela FIPE, a contratação do seguro é feita por VALOR DETERMINADO,
para caso de indenização integral. Esclarecemos que sem estas informações, dificilmente haverá alguma empresa
participante e caso haja, esta poderá apresentar-lhes valores aleatórios e que poderão ir em desencontro aos interesses da
administração pública para segurar estes bens. ..."

 
Fechar

Certidão PUBLICAÇÃO ESCLARECIMENTOS EMPRESA HEMB SEGUROS (0958957)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 292



 

 

Resposta 13/10/2021 17:47:32
 
Resposta da unidade responsável pela elaboração do Termo de Referência: ...´Em atenção à solicitação contida no Despacho
PREG 0958605, informo que, em conformidade com contratações anteriores, utlizamos como referência o código FIPE
515131-7. ..."

 
Fechar

Certidão PUBLICAÇÃO RESPOSTA ESCLARECIMENTOS EMPRESA HEMB (0958960)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 293



 

 

Esclarecimento 13/10/2021 17:49:53
 
A Empresa El Shadai Corretora de Seguros, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Solicito algumas informações referente
a esta conta, segue abaixo os meus questionamentos: Os veículos deste processo licitatório possuem seguro ? Se sim, qual
seguradora? Qual o valor do Prêmio pago, para segurar estes veículos? Teve algum sinistro de PT (perda total) nos últimos 5
anos? No último ano teve alguma cobertura de seguro acionada em função de sinistro para estes veículos ? Se sim, qual foi
a cobertura acionada? Se sim, qual o valor da indenização ? Os motoristas em caso de culpa por negligência, imprudência e
imperícia, participam do pagamento da franquia ? As multas e pontuação sofridas são repassadas ao motorista ? Este
veículo costuma circular fora do Estado? Qual KM média mensal de rodagem ? ..."

 
Fechar

Certidão PUBLICAÇÃO ESCLARECIMENTOS EMPRESA EL SHADAI (0958962)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 294



 

 

Resposta 13/10/2021 17:49:53
 
Resposta da unidade responsável pela elaboração do Termo de Referência: ...´Os veículos deste processo licitatório
possuem seguro (NÃO), Qual o valor do Prêmio pago, para segurar estes veículos apólice anterior (0556772), Teve algum
sinistro de PT (NÃO), nos últimos 5 anos (NÃO), No último ano teve alguma cobertura de seguro acionada em função de
sinistro para estes veículos (NÃO), Os motoristas em caso de culpa por negligência, imprudência e imperícia, participam do
pagamento da franquia (NÃO) As multas e pontuação sofridas são repassadas ao motorista (SIM) Este veículo costuma
circular fora do Estado (NÃO) Qual KM média mensal de rodagem o veículo é mais utilizado na epoca de eleições, fazendo
uma média de 100 KM mês. ..."

 
Fechar
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: "pregoeiro Mailing List" <pregoeiro@tre-al.jus.br>, "Weber Bezerra Cavalcanti"
<webercavalcanti@tre-al.jus.br>, "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 13/10/2021 06:40 PM
Assunto: Fwd: [slc] ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 50/2021 {01}

 
 
 
 

From: Vinícius Alencastro <vinicius@corretoraelshadai.com.br>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 13 Oct 2021 17:16:46 -0300
 Subject: [slc] ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 50/2021 {01}

  
Prezados, Boa tarde
 
constatamos uma contradição entre os itens 4.3.6 e 4.3.7, pois em um é solicitada a cobertura para vidros, e no
outro não. Gostaríamos de saber qual é o pedido de vocês, e qual item devemos desconsiderar?
 
Outra questão, é a cerca da quilometragem da assistência 24hs, não há nenhuma informação sobre a quilometragem
desejada, e este fator repete-se em relação ao Táxi (transporte de passageiros)
 
Terceiro questionamento: Devido ao fato do veículo segurado ser transformado, ele não possui código FIPE, e isto
inviabiliza a garantia de 100% do casco. Por este motivo, solicitamos o valor que vocês desejam assegurar de modo
determinado, informando o valor de aquisição e adaptação deste ônibus.
 
E agora para finalizar, não encontramos no edital, qual é a franquia que vocês querem contratar para os casos de
perda parcial, obrigatória, ou reduzida? Querem estipular o valor?
 
Aguardamos retorno dos nossos questionamentos
 
 
--
Qualquer dúvida estou à disposição
 
Att,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
Senhor Chefe da SAPEV,
 
A empresa EL SHADAI Corretora de Seguros, solicita os

esclarecimentos contidos no evento 0959059.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/10/2021, às 18:45, 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
0959060 e o código CRC 81236E1E.

0005632-68.2021.6.02.8000 0959060v1
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Maceió, 18 de outubro de 2021 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021 
PROCESSO Nº 0005632-68.2021.6.02.8000 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando à cobertura securitária de veículo da frota oficial do Tribunal Regional 
Eleitoral da Alagoas. 
 

RAZÃO SOCIAL DA SEGURADORA SEGUROS SURA S/A. 

ENDEREÇO SEDE 
Avenida das Nações Unidas, 12995 – 4° andar – Brooklin Novo – 
04.578.000 – São Paulo – SP; 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: N° 33.065.699/0001-27     /     N° 148.415.559.112 

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

FORMA DE PAGAMENTO em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Apólice 

VIGÊNCIA 12 (doze) meses. 

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência: 1912-7 Conta Corrente: 108143-8 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE 
CONTRATO (PROCURADOR) 

Marcelo Pozzi Pestana, brasileiro, casado, portador da carteira de 
identidade n° 28.011.836-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 
295.882.928-67;  

CONTATO 

 
Tel.: (31) 3073-7300 / Fax: (31) 3073-7300 / Cel.: (31) 9.9931-1277 
E-mail: apoiocomercial@hembseguros.com.br   
 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL  

1 
Veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota 

deste Tribunal, conforme consta em cópia do respectivo CRLV, Anexo I-A deste Edital. 
R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 

 
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 1.350,00 (Um mil, trezentos e cinquenta reais) 
 
COBERTURAS 

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$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

APP Morte. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

APP Invalidez. (por pessoa) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
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DECLARAÇÕES: 
 
DECLARO: expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital 
e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento 
de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos. 
 
DECLARO: que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos 
e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, 
embalagens e outros necessários ao cumprimento do objeto deste Edital e seus Anexos.   
 
 

Atenciosamente, 

 
SEGUROS SURA. 

  CNPJ Nº 33.065.699/0001-27 
IVAN LUCIO DOS SANTOS 

  R.G: MG 9.301.246 
CPF: 062.986.866-22 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98701812181418500665-1; Data: 18/12/2018 14:19:53

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHX54820-K0CC;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/12/2020 16:25:39 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 98701712181107430459-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfc92d0b66fe83de7640939edcdb226960f9e42b9866dd0bc19dec50d44dc405fbac821b2d5593d5b0a43c67ff2bf8ae5e6

4c9ec33f19c7de745bd6b6d1a7a86e  
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98701712181106380991-1; Data: 17/12/2018 11:07:56

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHX51886-YG8E;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/12/2020 16:26:49 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 98701712181106380991-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330928-1; Data: 21/05/2019 13:18:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04702-L74K;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330928-2; Data: 21/05/2019 13:18:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04701-41M3;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330928-3; Data: 21/05/2019 13:18:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04700-Y4R6;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330928-4; Data: 21/05/2019 13:18:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04699-3SS3;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330928-5; Data: 21/05/2019 13:18:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04698-B3IF;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330928-6; Data: 21/05/2019 13:18:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04697-TOA3;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular

Proposta E ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (0961184)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 309

https://azevedobastos.not.br/documento/98702105191314330928


Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330928-7; Data: 21/05/2019 13:18:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04696-L8MQ;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330928-8; Data: 21/05/2019 13:18:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04695-ZUNN;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330871-1; Data: 21/05/2019 13:17:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04676-FEYU;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330871-2; Data: 21/05/2019 13:17:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04675-JZT0;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330871-3; Data: 21/05/2019 13:17:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04674-HI2Y;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330871-4; Data: 21/05/2019 13:17:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04673-6S80;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330871-5; Data: 21/05/2019 13:17:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04672-E8XB;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702105191314330871-6; Data: 21/05/2019 13:17:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO04671-H9EW;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SEGUROS SURA S.A.

01/01/2020 a 31/12/2020 33.065.699/0001-27

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 428

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 1.462.780.155,83R$ 1.358.001.556,66

 CIRCULANTE R$ 1.106.607.487,00R$ 922.335.522,92

  DISPONÍVEL R$ 13.959.411,38R$ 17.334.223,147

      CAIXA E BANCOS R$ 13.959.411,38R$ 17.334.223,14

  APLICAÇÕES R$ 262.177.850,30R$ 238.757.620,088

  CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM
SEGUROS E RESSEGUROS

R$ 352.397.482,84R$ 319.346.114,039

   PRÊMIOS A RECEBER R$ 320.510.157,41R$ 296.009.300,45

   OPERAÇÕES COM SEGURADORAS R$ 4.353.903,40R$ 1.626.769,56

   OPERAÇÕES COM RESSEGURADORAS R$ 27.533.422,03R$ 21.710.044,02

  OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS R$ 39.803,79R$ 400.000,00

  ATIVOS DE RESSEGURO - PROVISÕES
TÉCNICAS

R$ 360.463.325,97R$ 238.277.173,1210

  TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER R$ 3.361.722,69R$ 2.417.300,27

   TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER R$ 18.006,54R$ 17.734,17

   CRÉDITOS TRIBUT. E PREVIDENCIÁRIOS R$ 2.822.661,43R$ 1.518.225,3511.a

   OUTROS CRÉDITOS R$ 521.054,72R$ 881.340,75

  OUTROS VALORES E BENS R$ 12.312.266,50R$ 9.327.721,71

   BENS A VENDA R$ 12.144.145,10R$ 9.129.330,3112.a

   OUTROS VALORES R$ 168.121,40R$ 198.391,40

  EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS
COMPULSÓRIOS

R$ 742.901,46R$ 740.891,99

  DESPESAS ANTECIPADAS R$ 62.354,78R$ 51.942,72

  CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS R$ 101.090.367,29R$ 95.682.535,86

   SEGUROS R$ 101.090.367,29R$ 95.682.535,8617.b

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 356.172.668,83R$ 435.666.033,74

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 331.273.381,28R$ 409.579.701,19

   APLICAÇÕES R$ 26.073.298,32R$ 56.284.388,018

   CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM
SEGUROS E RESSEGUROS

R$ 9.823.223,61R$ 4.218.753,359

    PRÊMIOS A RECEBER R$ 9.823.223,61R$ 4.218.753,35

   ATIVOS DE RESSEGURO E
RETROCESSÃO - PROVISÕES TÉCNICAS

R$ 4.783.296,50R$ 7.512.857,9510

   TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER R$ 251.067.807,42R$ 317.442.836,91

       CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E
PREVIDENCIÁRIOS

R$ 4.953.211,75R$ 72.777.705,9711.a

       DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS R$ 246.114.595,67R$ 244.665.130,9419 / 5.6

   EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS
COMPULSÓRIOS

R$ 1.368.903,56R$ 1.368.903,56

   CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS R$ 38.156.851,87R$ 22.751.961,41

       SEGUROS R$ 38.156.851,87R$ 22.751.961,4117.b

  IMOBILIZADO R$ 3.816.416,07R$ 3.884.290,5613

      IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO R$ (0,00)R$ 61.920,23

      BENS MÓVEIS R$ 3.726.425,27R$ 3.705.393,60

      OUTRAS IMOBILIZAÇÕES R$ 89.990,80R$ 116.976,73

  INTANGÍVEL R$ 21.082.871,48R$ 22.202.041,9914

      OUTROS INTANGÍVEIS R$ 21.082.871,48R$ 22.202.041,99

PASSIVO R$ 1.462.780.155,83R$ 1.358.001.556,66

 CIRCULANTE R$ 986.653.973,24R$ 817.989.207,14

  CONTAS A PAGAR R$ 74.664.862,06R$ 74.010.920,305.6

      OBRIGAÇÕES A PAGAR R$ 35.839.077,44R$ 36.988.861,9315

      IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A
RECOLHER

R$ 18.701.059,41R$ 19.052.775,18

      ENCARGOS TRABALHISTAS R$ 5.513.495,85R$ 5.674.589,31

      IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 2.778.171,99R$ 3.347.749,70

      OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 11.833.057,37R$ 8.946.944,18

  DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM
SEGUROS E RESSEGUROS

R$ 286.291.834,54R$ 214.453.558,30

      PRÊMIOS A RESTITUIR R$ 2.146.444,12R$ 2.176.975,40

      OPERAÇÕES COM SEGURADORAS R$ 10.200.577,95R$ 3.476.996,82

      OPERAÇÕES COM
RESSEGURADORAS

R$ 202.685.526,60R$ 126.479.884,8616.b

      CORRETORES DE SEGUROS E
RESSEGUROS

R$ 71.259.285,87R$ 82.319.701,2216.a

  DEPÓSITOS DE TERCEIROS R$ 8.680.744,52R$ 11.523.778,5616.c /5.6

  PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS E
RESSEGUROS

R$ 617.016.532,12R$ 518.000.949,9817.a

   DANOS R$ 617.016.532,12R$ 518.000.949,98

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 360.405.627,26R$ 332.155.965,10

  CONTAS A PAGAR R$ 8.950.824,63R$ 12.081.991,4815 / 5.6

      OBRIGAÇÕES A PAGAR R$ 9.203.314,23R$ 10.075.775,27

      TRIBUTOS DIFERIDOS R$ (252.489,60)R$ 2.006.216,21

  PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS E
RESSEGUROS

R$ 156.420.139,46R$ 127.477.330,6517.a

   DANOS R$ 156.420.139,46R$ 127.477.330,65

  OUTROS DÉBITOS R$ 195.034.663,17R$ 192.596.642,9719

   PROVISÕES JUDICIAIS R$ 184.522.249,17R$ 183.706.828,97

   OUTROS DÉBITOS R$ 10.512.414,00R$ 8.889.814,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 115.720.555,33R$ 207.856.384,4221

  CAPITAL SOCIAL R$ 232.032.941,75R$ 232.032.941,75

  AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R$ (378.734,40)R$ 3.009.324,32

  (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (115.933.652,02)R$ (27.185.881,65)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 1Página 1 de
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado:

SEGUROS SURA S.A.

01/01/2020 a 31/12/2020 33.065.699/0001-27

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 428

Histórico
Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Total  (R$)
CAPITAL SOCIAL (R$) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R$) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)

Saldo Inicial em 01.01.2020 232.032.941,75 3.009.324,32 (-)27.185.881,65 207.856.384,42
Fato Contábil 20306 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL (-)3.388.058,72 (-)3.388.058,72

Fato Contábil 20308 - PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)88.747.770,37 (-)88.747.770,37
Saldo Final em 31.12.2020 232.032.941,75 (-)378.734,40 (-)115.933.652,02 115.720.555,33
Notas

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SEGUROS SURA S.A.

01/01/2020 a 31/12/2020 33.065.699/0001-27

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 428

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      PRÊMIOS EMITIDOS R$ 817.033.111,62R$ 792.902.687,94

      (-) VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS
DE PRÊMIOS R$ (74.189.707,54)R$ (52.901.885,49)

    PRÊMIOS  GANHOS R$ 742.843.404,0822 R$ 740.000.802,45

    (-) SINISTROS OCORRIDOS R$ (404.928.409,75)22 R$ (346.724.318,36)

    (-) CUSTOS DE AQUISIÇÃO R$ (209.012.783,73)22 R$ (238.124.531,59)

    (-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
OPERACIONAIS R$ (5.246.228,06)23.a R$ (2.379.570,60)

    (-) RESULTADO COM RESSEGURO R$ (13.595.155,57)23.b R$ (31.599.257,29)

      RECEITA COM RESSEGURO R$ 259.166.932,69R$ 171.069.106,92

      (-) DESPESA COM RESSEGURO R$ (272.762.088,26)R$ (202.668.364,21)

    (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (142.831.446,29)23.c R$ (143.857.443,29)

    (-) DESPESAS COM TRIBUTOS R$ (22.463.691,85)23.d R$ (24.376.861,29)

    RESULTADO FINANCEIRO R$ 33.873.434,4223.e R$ 38.499.907,40

    GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO
CORRENTES R$ 84.983,07R$ 236.631,73

  (-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS R$ (21.275.893,68)24 R$ (8.324.640,84)

  (-) IMPOSTO DE RENDA R$ (45.822.580,56)24 R$ 116.277,86

  (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (21.649.296,13)24 R$ 472.800,57

(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO R$ (88.747.770,37)R$ (7.735.562,41)
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

33.065.699/0001-27

01/01/2020 a 31/12/2020

SEGUROS SURA S.A.

Versão: 8.0.5SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

35300355458

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL
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Diário Geral  428
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QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL
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SILVA:17471200812
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2

17/05/2021 a
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862916134131988338
5
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Este recibo comprova a autenticação.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SEGUROS SURA S.A.

01/01/2020 a 31/12/2020 33.065.699/0001-27

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 428

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SEGUROS SURA S.A.

NIRE 35300355458

CNPJ 33.065.699/0001-27

Número de Ordem 428

Natureza do Livro Diário Geral

Município São Paulo

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

03/11/2005

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

3059829
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Data de término 31/12/2020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
76.A6.6D.EC.C4.B8.0C.C8.9B.7E.66.50.96.2B.6D.77.82.FC.A7.70-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Certidão BALANÇO PATRIMONIAL (0961191)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 322



Sumário 

Caderno Empresarial 2

BALANÇO

2BCAPITAL S.A .............................................................................. 41

ARTERIS S.A. .................................................................................... 3

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. .................................. 33

COLUMBUS HOLDINGS SA ............................................................ 39

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ...................... 28

PORTO SEGURO S/A ...................................................................... 13

SEGUROS SURA S.A. ...................................................................... 22

Diário Oficial
Estado de São Paulo

Empresarial 2

Volume 131 • Número 38 Página 22

São Paulo, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

WWW.SEGUROSSURA.COM.BRWWW.SEGUROSSURA.COM.BR

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,

Em conformidade com as disposições regulatórias vigentes e as normas estabelecidas 
em nosso Estatuto Social, submetemos à apreciação dos Senhores as demonstrações 
financeiras da Seguros SURA S/A, do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
acompanhadas de relatório do auditor externo (Ernest & Young Auditores Independentes).

A Seguros SURA atua no Brasil desde 2016 e está presente hoje em 9 países da América 
Latina: Brasil, México, Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile, Panamá, República 
Dominicana e El Salvador e conta com mais de 21 mil funcionários e administra mais de 
17 milhões de clientes na região. Sua estratégia visa entregar bem-estar e competitividade 
sustentáveis aos clientes, a partir da gestão de tendências e riscos e o talento humano, o 
que permite ampliar a visibilidade dos clientes para antecipar riscos e aproveitar as 
oportunidades do entorno.

A Seguros SURA, tem mais de 70 anos de experiência, é um dos maiores grupos 
seguradores da América Latina, e é uma das subsidiárias do Grupo SURA que possui 
investimentos em diversos setores.

No Brasil a Seguros SURA atua com foco em seguros para pessoas e empresas, que são 
vendidos através de dois principais canais: Corretores e Afinidades. A empresa atua com 
produtos de Bens pessoais, Transportes, Frotas de Automóveis, Vida em Grupo, 
Empresarial, Responsabilidade Civil e, além de, Seguro de Bicicletas e Objetos de 
Mobilidade, Seguro Residencial, e o Seguro para Automóveis com valor acima de  
R$180 mil. Recentemente foram lançados também produtos de proteção digital para 
pessoas e empresas.

Ao todo, são mais de 350 funcionários distribuídos nas cidades de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, 
Fortaleza, Jundiaí, Bauru e Goiânia, que atendem todo o território nacional. A companhia 
adota uma série de práticas de gestão de pessoas que refletem no dia a dia da empresa 
e possui cultura corporativa orientada para Clientes, Pessoas e Inovação.

Principais números de 2020

Em 31 de dezembro de 2020, a Seguros SURA produziu R$ 817 milhões em prêmios 
emitidos líquidos e os prêmios ganhos brutos totalizaram R$ 743 milhões, sendo os 
seguros de Transportes, Frota de Automóveis e Afinidades os principais segmentos de 
atuação da Seguros SURA no Brasil.
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As carteiras de investimentos vinculadas constituíram um saldo de R$ 288 milhões e as 
reservas técnicas de cobertura totalizaram R$ 262 milhões no exercício. Apesar da 
relação de cobertura apresentada ser suficiente, é importante ressaltar que o ano de 2020 
trouxe dificuldades de recuperação de carteira devido à crise gerada pela pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-19) e uma baixa da taxa de juros que afetou a rentabilidade da 
carteira de investimentos. A seguir está demonstrado em gráfico da carteira de 
investimentos/reservas técnicas de cobertura:
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A seguradora apresentou um prejuízo de R$ 89 milhões no exercício. Este prejuízo é 
justificado por dois principais motivadores:

1) A redução dos ativos de créditos tributários de prejuízo fiscal e diferenças temporárias, 
em conformidade com a Circular 517 artigos 146 ao 148 e alterações posteriores, o qual 
agravou em R$ 68 milhões no resultado da Companhia no exercício.

2) A crise gerada pela pandemia do Covid-19, que resultou em aumento de sinistralidade 
em algumas carteiras, crescimento abaixo do plano e impacto no setor de varejo, afetando 
fortemente a carteira de Afinidades. Além disso, para apoiar a competitividade da Seguros 
SURA e de seus clientes frente à situação, foram realizados investimentos em novas 
soluções, melhorias nas principais carteiras, além de iniciativas com foco em 
competitividade empresarial, como Empresas SURA.
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Recuperação e retomada dos negócios

Aumento de capital

Com o objetivo de recuperar os bons resultados e impulsionar o novo direcionamento nas 
ações executadas pela Seguros SURA Brasil, foi aprovado no Conselho de Administração 
da Suramericana S.A., em 21 janeiro de 2021, o aporte de capital de USD 25 milhões para 
os próximos três anos, sendo USD 10 milhões em 2021 e o restante em 2022 e 2023. 
Nesse contexto, conforme Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 22 de 
janeiro de 2021, foi aprovado o aumento de capital de R$ 58 milhões a ser integralizado 
em 2021. Sendo assim, com os prejuízos ocorridos em 2020, a Seguradora ficou insolvente 
em 31 de dezembro 2020 no montante de R$13 milhões, conforme demonstrado em nota 
explicativa nº 5.7.

Nova estrutura de liderança
Para impulsionar o novo direcionamento necessário para a Seguros SURA Brasil, foi 
anunciada a alteração da composição do Comitê executivo da Companhia. Com esta 
mudança, a partir do dia 13 de novembro de 2020, Jorge Andrés Mejía foi nomeado como 
Presidente da SURA Brasil juntamente com Daniel Betancur como Vice-Presidente 
Financeiro e Juan David Guerra Maya como vice-presidente de Talentos Humanos da 
operação no Brasil.
Ainda, como parte desta reestruturação, as Vice-presidências de Vendas, Canais e 
Subscrição e a Vice-presidência de Soluções e Resseguros foram integradas, dando 
origem à Vice-presidência de Seguros, liderada por Gabriel Bugallo, que vinha atuando 
como Vice-presidente de Soluções e Resseguros.
Estas relevantes mudanças na estrutura da operação foram realizadas dada a importância 
do Brasil no contexto latino-americano e as grandes possibilidades para que a Seguros 
SURA desenvolva uma proposta de valor cada vez mais sólida, para contribuir com o bem-
estar das pessoas e a competitividade das empresas brasileiras.
Plano de retomada dos negócios
As ações da nova liderança têm como objetivo uma mudança fundamental na gestão da 
operação, e a busca por uma maior produtividade através de diversas ferramentas como: 
o modelo de maturidade do negócio, a ressignificação de funções, o redesenho dos 
acessos e a eficiência operacional e tecnológica.
O portfólio de negócios da Seguros SURA Brasil buscará materializar a diversificação por 
meio da entrega de capacidades, onde a Companhia já vem reestruturando papéis que 
respondam à estratégia, e em desenvolvimento de negócios que serão viabilizadores de 
expansão das atividades no país, como por exemplo, o seguro Garantia.
Além da revisão de portfólio e busca por melhorias, a Seguros SURA Brasil irá integrar-se 
ao ecossistema digital do país e, a partir daí, realizar novas alianças que potencializem o 
negócio. A Companhia investirá também na expansão regional, garantindo maior 
proximidade com seus canais de vendas e clientes, e a geração de valor para a operação 
a médio e longo prazo.
Em relação ao seu modelo operativo, serão priorizados os macroprocessos no sistema de 
valor, fundamentais para a transformação necessária, tais como a gestão do ambiente, a 
gestão de acessos e canais, a concepção e desenvolvimento do portfólio e gestão de 
mercado e segmentos. Dentro deste modelo, a tecnologia terá um papel vital que se dará 
através da automação de processos que gerem facilidades operacionais e autonomia ao 
canal. Além disso, a disponibilidade de informações e conectividade serão fundamentais 
para a gestão de clientes, soluções e serviços.
Resultados Gerais 2020
Soluções de Seguros
Todas as soluções comercializadas pela Seguros SURA Brasil tiveram ações e melhorias 
durante o ano de 2020, com foco em apoio ao segurado pela crise causada pelo Covid-19.
A carteira de Transportes apresentou crescimento de 2,8% em prêmios emitidos, em 
relação ao ano anterior, superando as adversidades do ano. Nesta carteira a Seguros 
SURA se posiciona como uma das principais seguradoras do mercado brasileiro, sendo 
referência no seguro para Embarcadores (Nacional e Internacional), considerando prêmio 
emitido, e uma das líderes de mercado com inovações, processos operacionais e oferta 
de seguros para vários segmentos no setor de transporte e logística. A companhia atua 
com uma proposta de valor bem posicionada, equipe especializada em sinistros 
complexos, amplas coberturas para transportes em viagem nacional e internacional e 
excelência no gerenciamento de riscos.
O ramo de Frotas de Automóveis apresentou crescimento de 6,5%, solução que faz parte 
do seguimento de Mobilidade que apresentou crescimento total de 8% em prêmios 
emitidos brutos, comparados com o ano anterior. O resultado positivo neste segmento é 
reflexo de um produto diferenciado, uma apurada política de subscrição, ampla variedade 
de assistências e de redes credenciadas, atendimento ágil e equipe com profissionais 
altamente especializados que entendem e priorizam as necessidades dos clientes.
No ramo de seguros Patrimoniais, a Seguros SURA Brasil apresentou crescimento de 
3,8% em prêmios emitidos brutos. Nos últimos anos a Companhia vem investindo em 
tecnologia modernizando as ferramentas de cotação online com emissões na ponta para 
o uso do corretor, assim gerando mais valor para o mesmo. Ao longo de 2020 houve um 
aumento do portfólio, buscando atender a novas demandas das empresas que surgiram 
durante a crise causada pela pandemia, com ampliação de coberturas, limites, 
desenvolvendo novos produtos e ações de apoio ao segurado. A Companhia investiu 
também na atualização de novas assistências como o Help Desk, cobertura adicional em 
reforço ao seu Seguro Residencial e Empresarial, e desenvolveu soluções em seguros e 
serviços de assistências específicos para diferentes segmentos dos setores do Comércio 
e de Serviços como educacional, hotelaria e outros.
A carteira de Seguros de Pessoas, Vida em Grupo e Acidentes Pessoais retraiu em 0,3% 
em prêmios emitidos brutos, contudo, manteve o foco no segmento de pequenas e médias 
empresas e nichos de mercado que necessitam de uma solução diferenciada. Em função 
da crise gerada pelo Covid-19, a companhia renunciou à cláusula que exclui a cobertura 
para pandemias e/ou epidemias no caso específico de falecimentos em função do vírus. 
Mesmo com vários setores parados, como por exemplo os eventos que não tiveram 
contratação de seguro, a carteira conseguiu se manter e ao longo do ano, recebeu 
investimentos na contratação de profissionais e na criação de novos produtos e coberturas, 
com o objetivo de aumento da rentabilidade e diversificação da carteira.
A Seguros SURA lançou no segundo semestre de 2020 o Seguro de Proteção Digital para 
Pessoas e Empresas. A solução, que conta com coberturas básicas e adicionais visando 
danos próprios e danos contra terceiros, assistências tecnológicas, apresenta coberturas 
que podem ser personalizadas de acordo com a necessidade e os hábitos de conectividade 
de cada família ou empresa. Foram desenvolvidas assistência com foco nas novas 
necessidades dos consumidores, como serviços de proteção para a Identidade Digital, 
Redes Sociais, Relatório de Presença na Internet, Armazenamento de Dados na Nuvem, 
Suporte Office e Assistência Tecnológica 24h por dia e 7 dias por semana.
O canal Corretor apresentou crescimento total de 4,5% no exercício de 2020 em 
comparação com o ano anterior, atingindo R$ 560 milhões em prêmios emitidos, se 
mantendo como o principal modelo de distribuição da Seguros SURA no Brasil.
O canal de Afinidades atingiu R$ 161 milhões em prêmios emitidos e teve uma redução de 
25,6% comparado com o ano anterior, motivada principalmente pelo fechamento de 
determinados canais de distribuição durante as fases mais críticas da pandemia. Sua 
participação nos resultados da Companhia, representa 20% do total de prêmios emitidos, 
mantendo uma importante posição em vendas de seguros massificados. A Companhia 
segue com foco no estabelecimento de uma governança sólida de gestão de performance 
com o objetivo de garantir que o portfólio atual gere a rentabilidade esperada, aliado a 
uma estratégia voltada para a diversificação de portfólio em novos negócios através de 
novas soluções e canais alternativos de distribuição.
Soluções de Sinistros
A Seguros SURA seguiu com investimentos em melhorias sistêmicas e de processos de 
Sinistros para proporcionar maior agilidade no atendimento a clientes e corretores, além 
de constante capacitação de profissionais, estando sempre alinhada às necessidades de 
negócios. As equipes de Sinistros e Soluções atuam de forma conjunta e participam 
ativamente em negociações com oferta de soluções personalizadas para segurados e 
parceiros de acordo com a necessidade e perfil de cada cliente. Também nesse exercício, 
a Seguros SURA intensificou a estandardização e digitalização dos processos de sinistros, 
priorizou a realização de vistorias por imagem, garantindo uma melhoria em eficiência 
operacional. Uma das medidas criadas para facilitar e acelerar o processo em meio a 
pandemia foi a aceitação de documentos de forma digitalizada, sendo agora recebidos por 
e-mail e pelo portal da Seguros SURA, deixando que o corretor envie a original 
posteriormente (se necessário).
Operação
A Seguros SURA vem transformando seu modelo operacional para se tornar cada vez 
mais uma Companhia gestora de tendências e riscos, gerando mais afinidade e relevância 
para clientes e seus parceiros de negócios, por isso, ao longo de 2020 foram revistos os 
processos da Companhia para ganho de eficiência, gerando espaço para fazer coisas 
novas. Neste sentido, a prestação de serviços continuou a ser um diferencial da nossa 
empresa, com níveis de serviços elevados na emissão, movimentação de apólices e na 

cobrança. Em nenhum momento a companhia deixou de atender os seus clientes ou 
reduziu o tempo de resposta. Apesar da pandemia, a qualidade da entrega se manteve no 
mesmo patamar, mesmo quando alguns parceiros demonstraram dificuldade para 
suportar a demanda.
A empresa investiu em iniciativas de automatização do atendimento, principalmente na 
assistência, com opções de solicitação de serviços diretamente pelo cliente, mas ao 
mesmo tempo com a preocupação de dar opção para que os clientes acionassem um 
atendente a qualquer momento, quando necessário. A adesão a este tipo de atendimento 
autônomo superou as expectativas da Companhia. As assistências, incluindo os serviços 
para Frotas, Residências e Empresas, mantiveram indicadores de satisfação altos (NPS 
médio de 72%), e os volumes de reclamação continuaram muito baixos, em 0,4% ano.
Ao longo de 2020, a Seguros SURA manteve os investimentos no desenvolvimento de 
soluções como o Auto Único, conectando bases cadastrais para melhorar a informação 
do risco e, consequentemente, entregar uma precificação mais apurada. Para a solução 
de Frotas de Automóvel, a Companhia manteve os investimentos para aumentar a 
capacidade de movimentar grandes apólices em menos tempo. O sistema de gestão 
de Resseguros foi atualizado, incluindo a reconstrução de todas as interfaces com os 
sistemas transacionais e financeiros. Neste sentido, também foi iniciada a revisão dos 
quadros estatísticos da Companhia em busca da excelência na geração de informações 
para o regulador.
Para garantir a competitividade do negócio durante a crise gerada pela pandemia do 
Covid-19, foram feitas em tempo recorde compras de notebooks para todos os funcionários, 
assim como ampliação dos links de rede e Internet, e aumento da capacidade de acesso 
remoto, com mais servidores de VPN e redundância nos serviços de TI. Em virtude do 
aumento de conectividade, foi realizado investimento em segurança cibernética, com 
novas soluções de monitoramento do ambiente, bloqueio de acessos indevidos, além da 
revisão do código nas aplicações de negócio. Foi também criado um plano de defesa 
cibernética com ações permanentes e diversas outras iniciativas para prevenir, proteger e 
responder aos ataques.
Em Afinidades, para suportar o momento de dificuldade das empresas parcerias 
principalmente do segmento de varejo, a Seguros SURA investiu em melhorias 
operacionais, como sistemas mais ágeis de emissão, API´s para diversos produtos 
permitindo maior diversidade para o canal, além da otimização de processos de sinistros, 
com acompanhamento integral dos impactos que a pandemia poderia levar a nossos 
clientes relacionados a cadeia logística do país.
Na frente de Talento Humano, o ano de 2020 trouxe a possibilidade da Seguros SURA se 
reinventar. Em função da pandemia, a Seguros SURA colocou 100% dos colaboradores 
em home office e criou um novo canal de comunicação com os funcionários. Além disso, 
foram realizadas diversas ações com foco em gestão emocional e desenvolvimento dos 
líderes por meio de formações que potencializam as suas competências e auxiliam na 
gestão de suas equipes, principalmente frente as incertezas.
Foram criadas também novas maneiras de impulsionar o desenvolvimento das pessoas e 
demonstrar proximidade apesar da distância imposta pelo isolamento social. O primeiro 
passo foi a criação de um Comitê de Incidentes que tratou de assuntos fundamentais: 
segurança dos colaboradores, sustentabilidade do negócio, trabalho remoto, saúde 
emocional e acompanhamento direto de quem foi acometido pela Covid-19.
A Companhia procurou exercer um papel vital no cuidado do talento humano com 
outras iniciativas como: novos benefícios de saúde emocional extensivos a familiares, 
transferência do ticket refeição para o ticket alimentação, lembrança de férias, festa 
junina virtual com kits entregues na casa de cada colaborador, SURA tem talento, ações 
de reconhecimento, lives semanais do programa de qualidade de vida no Instagram, 
podcasts e rodas de conversas que extrapolaram o mundo virtual e mantiveram as 
pessoas próximas.
Todas essas realizações colocaram em evidência a importância das pessoas para a 
operação da Seguros SURA Brasil.
Comunicação
Do ponto de vista de Comunicação com o mercado, foi realizada uma grande transformação 
no modelo operacional, para garantir uma comunicação ainda mais ágil e assertiva com 
parceiros e clientes. Ao longo do ano foram realizadas diversas comunicações com 
clientes e parceiros sobre as ações prestadas pela Seguros SURA de apoio ao corretor e 
cliente. Como parte do posicionamento de marca, foram realizadas comunicações de 
orientação e apoio relacionadas ao combate ao Covid-19 com forte atuação na imprensa, 
que gerou mais de 700 inserções positivas sobre a Seguros SURA Brasil.
A área de Marketing & Comunicação intensificou também ações com objetivo de 
orientar e capacitar parceiros e clientes realizando o lançamento da série de eventos 
“SURA Talks” em que executivos da Seguros SURA receberam, de forma 100% virtual, 
convidados para debaterem temas de interesse de empresários e corretores. A companhia 
anunciou também o lançamento de seu portal de conhecimento e capacidades, parte 
da iniciativa Empresas SURA, com diversos cursos e conteúdos gratuitos, focados em 
desenvolvimento sustentável.
A Empresas SURA, iniciativa que materializa a cultura da SURA de entregar bem-estar e 
competitividade sustentável para pessoas e empresas, fortaleceu o seu escopo e se 
transformou rapidamente para atender às novas demandas das empresas de forma 100% 
remota e digital. Além do portal com conteúdos exclusivos e os eventos digitais, foram 
realizadas mentorias personalizadas com diversos empreendedores e criadas alianças 
para oferta de valor aos micros, pequenos e médios empresários. Ao longo de 2020 foram 
impactadas mais de 300 empresas no Brasil.
O modelo de “Seguro Sob Demanda”, foi anunciado ao mercado. O modelo de negócios, 
que está em fase avançada de desenvolvimento, oferecerá ao consumidor a possibilidade 
de comprar um seguro a qualquer momento, de qualquer lugar, de forma digital, flexível e 
pelo tempo que ele quiser. A oferta será realizada através de canais de distribuição.
Governança
Alinhada à estrutura de Governança Corporativa, a Seguros SURA se mantém com foco 
no plano de continuidade às operações transparentes, desenvolvendo ações para 
disseminação da cultura Ética e de Compliance, gerindo os controles internos vinculados 
aos temas de conformidade por meio das Políticas de Governança local e do Grupo, tais 
como (mas não se limitando a): Anticorrupção e Antisuborno, Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, Conflito de Interesses, Gestão 
Normativa e Regulatória, Hospitalidade e Cortesias, Programa de Estrutura Ética e de 
Conformidade, assegurando que as atividades e processos relacionados aos produtos, 
serviços e rotinas de trabalho estejam em conformidade com o ambiente regulatório e 
seus requerimentos decorrentes - leis, normativos e demais regras internas do Grupo.
A Companhia também desenvolve continuamente capacidades internas para identificar, 
valorizar, supervisionar, monitorar e informar os riscos a curto, médio e longo prazos, que 
podem afetar o desenvolvimento estratégico da Companhia. No período da Pandemia 
todas as normas e leis com relação a Covid-19 foram constantemente avaliadas pela 
área de Compliance da Seguros SURA Brasil, incluindo reporte diário de todas as filiais 
do país.
Do ponto de vista financeiro, a política de distribuição de lucros e dividendos leva em 
consideração os resultados auferidos pela Seguradora, obedecidas às regras previstas na 
atual legislação.
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São Paulo, 25 de fevereiro de 2021

BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota  
explicativa 31/12/2020 31/12/2019

Ativo
Circulante 1.106.608 922.336
Disponível 7 13.959 17.334
 Caixa e bancos 13.959 17.334
Aplicações 8 262.178 238.758
Créditos das operações com seguros e resseguros 9 352.397 319.346
 Prêmios a receber 320.510 296.009
 Operações com seguradoras 4.354 1.627
 Operações com resseguradoras 27.533 21.710
Outros créditos operacionais 40 400
Ativos de resseguro - provisões técnicas 10 360.463 238.277
Títulos e créditos a receber 3.362 2.417
 Títulos e créditos a receber 18 18
 Créditos tributários e previdenciários 11.a 2.823 1.518
 Outros créditos 521 881
Outros valores e bens 5.6 12.312 9.328
 Bens à venda 12.a 12.144 9.129
 Outros valores 12.b 168 199
Empréstimos e depósitos compulsórios 744 741
Despesas Antecipadas 63 52
Custo de aquisição diferida 101.090 95.683
 Seguros 17.b 101.090 95.683
Ativo não circulante 356.172 435.665
Realizável a longo prazo 331.273 409.579
Aplicações 8 26.073 56.284
Créditos das operações com seguros e resseguros 9 9.823 4.219
 Prêmios a receber 9.823 4.219
Ativos de resseguro - provisões técnicas 10 4.783 7.513
Títulos e créditos a receber 251.068 317.442
 Créditos tributários e previdenciários 4.953 72.777
 Depósitos judiciais e fiscais 19/5.6 246.115 244.665
Empréstimos e depósitos compulsórios 1.369 1.369
Custo de aquisição diferida 38.157 22.752
 Seguros 17.b 38.157 22.752
Imobilizado 13 3.816 3.884
 Imóveis de uso próprio – 62
 Bens móveis 3.726 3.705
 Outras imobilizações 90 117
Intangível 14 21.083 22.202
 Outros intangíveis 21.083 22.202
Total do ativo 1.462.780 1.358.001

Nota  
explicativa 31/12/2020 31/12/2019

Passivo

Circulante 986.654 817.988

Contas a pagar 5.6 74.664 74.010

 Obrigações a pagar 15 35.839 36.989

 Impostos e encargos sociais a recolher 15 18.701 19.053

 Encargos trabalhistas 5.513 5.673

 Impostos e contribuições 2.778 3.348

 Outras contas a pagar 11.833 8.947

Débitos de operações com seguros e resseguros 5.6 286.292 214.453

 Prêmios a restituir 2.146 2.177

 Operações com seguradoras 10.201 3.477

 Operações com resseguradoras 16.b 202.686 126.479

 Corretores de seguros e resseguros 16.a 71.259 82.320

Depósitos de terceiros 16.c/5.6 8.681 11.524

Provisões técnicas - seguros e resseguros 17.a 617.017 518.001

 Danos 592.430 494.006

 Pessoas 24.587 23.995

Passivo não circulante 360.406 332.157

Contas a pagar 8.951 12.082

 Outras obrigações a pagar 15/5.6 8.951 12.082

Provisões técnicas - seguros e resseguros 17.a 156.420 127.478

 Danos 153.123 124.062

 Pessoas 3.297 3.416

Outros débitos 19 195.035 192.597

 Provisões judiciais 184.522 183.707

 Provisões atuarial - benefício pós emprego 20 10.513 8.890

Patrimônio líquido 21 115.720 207.856

 Capital social 232.033 232.033

 Ajustes de títulos valores mobiliários – 2.723

 Ajustes de avaliação patrimonial (379) 286

 Prejuízos acumulados (115.934) (27.186)

Total do passivo e patrimônio líquido 1.462.780 1.358.001
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de reais, exceto o resultado por ação e quantidades de ações)

Nota 
explicativa 31/12/2020 31/12/2019

Prêmios emitidos 817.033 792.903

Variações das provisões técnicas de prêmios (74.190) (52.902)

Prêmios ganhos 22 742.843 740.001

Sinistros ocorridos 22 (404.928) (346.724)

Custos de aquisição 22 (209.013) (238.125)

Outras receitas e despesas operacionais 23.a (5.246) (2.380)

Resultado com resseguro 23.b (13.595) (31.599)

Receita com resseguro 259.167 171.069

Despesa com resseguro (272.762) (202.668)

Despesas administrativas 23.c (142.831) (143.857)

Despesas com tributos 23.d (22.464) (24.377)

Resultado financeiro 23.e 33.873 38.500

Resultado operacional (21.361) (8.561)

Ganhos ou perdas com ativos não correntes 23.f 85 237

Resultado antes dos impostos (21.276) (8.324)

Imposto de renda 24 (45.823) 116

Contribuição social 24 (21.649) 473

Prejuízo no exercício (88.748) (7.735)

Quantidade de ações 20.a 19.215.923 19.215.923

Prejuízo por ação (4,62) (0,40)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de reais)

31/12/2020 31/12/2019

Prejuízo no exercício (88.748) (7.735)

Ajustes com títulos e valores mobiliários (4.539) 4.539

Efeitos de reavaliação provisão atuarial plano médico (1.108) 1.606

Efeitos tributários sobre resultado abrangente 2.259 (2.458)

Resultados abrangentes no exercício (92.136) (4.048)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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SEGUROS SURA S.A.
CNPJ 33.065.699/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de reais)

31/12/2020 31/12/2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo no exercício (88.748) (7.735)
Ajustes para:
 Depreciação e amortizações 9.372 9.839
 Perda na alienação de investimento, imobilizado e intangível (85) (237)
 Provisão redução ao valor recuperável 1.161 (2.797)
Prejuízo ajustado (78.300) (930)
Variação nas contas patrimoniais:
 Ativos financeiros 6.791 (4.913)
 Ajustes com títulos e valores mobiliários (2.723) 2.723
 Créditos das operações de seguros e resseguros (39.817) (27.365)
 Ativos de resseguro (119.458) (44.479)
 Títulos e créditos a receber 65.431 (5.369)
 Custos de Aquisição Diferidos (20.813) (23.404)
 Despesas antecipadas (10) 427
 Outros ativos (2.564) (3.726)
 Outras contas a pagar (2.477) 10.590
 Débitos de operações com seguros e resseguros 71.838 27.522
 Depósitos de terceiros (2.843) (2.374)
 Provisões técnicas - seguros 127.958 88.514
 Provisões judiciais 815 (3.513)
 Outros Passivos (benef pós emprego) 1.623 181
Caixa Consumido nas Atividades Operacionais 5.451 13.884
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimento pela Venda:
 Imobilizado 157 421
Pagamento pela Compra:
 Imobilizado (1.340) (821)
 Intangível (6.978) (8.922)
Caixa Consumido nas Atividades de Investimento (8.161) (9.322)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 Aumento de Capital – –
 Dividendos e juros sobre capital próprio pagos – –
 Outros (Benef pós emprego) (665) 964
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento (665) 964
Aumento/(Redução) líquido(a) de Caixa
 e Equivalentes de Caixa (3.375) 5.526
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 17.334 11.808
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 13.959 17.334

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Seguros SURA S.A. (“Seguradora” e/ou “Companhia”), faz parte do Grupo SURA 
(Colômbia) e tem por objetivo social a exploração das operações de seguros dos ramos 
elementares e vida, em quaisquer das suas modalidades, tal como definido na legislação 
em vigor, operando através de sucursais nos principais centros econômicos do país.  
O controlador em última instância é o Grupo de Inversiones Suramericana, com sede 
em Medelín, Colômbia, com mais de 70 anos de existência. Essa aquisição de controle 
do grupo colombiano se deu em 2016, e portanto, desde então, a Seguradora vem  
num processo de maturação de seus negócios e plano de crescimento junto ao seu 
novo controlador. Mudanças importantes no corpo diretivo e estratégia de negócios vem  
sendo fatores importantes, que consequentemente tem se demonstrado nas operações 
da Seguradora.
No exercício de 2020, a Seguradora manteve seu posicionamento de mercado no Brasil 
atuando em quatro pilares estratégicos: Transportes, Automóvel Frotas, Seguros para 
Pequenas e Médias Empresas e Afinidades.
A Seguradora é uma sociedade anônima de capital fechado e possui sede e escritório 
principal localizado na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, Brooklin Novo, cidade de 
São Paulo, SP - Brasil.
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Diretoria da Seguradora 
em 25 de fevereiro de 2021.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Declaração de conformidade e base de mensuração
As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo com os pronunciamentos e 
interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC referendados 
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Na elaboração das presentes demonstrações financeiras, foi observado o modelo de 
publicação contido na Circular SUSEP n° 517/15 e suas alterações posteriores.
Os ativos e passivos estão avaliados, pelo custo histórico, com exceção:
i. De certos ativos financeiros e bens a venda que são mensurados pelo valor justo por 

meio do resultado;
ii. De certos ativos financeiros, classificados como “disponíveis para venda” mensurados 

pelo valor justo em contrapartida do patrimônio líquido;
iii. Das provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações do CNSP e da 

SUSEP; e
iv. De provisões judiciais, reconhecidas com base em estimativa conforme descrito na 

nota 3.11.
2.2. Comparabilidade
O balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 está sendo apresentado 
comparativamente com o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2019 conforme 
disposições do CPC 26 (R1) - Demonstrações Contábeis, emitido pelo comitê de 
pronunciamentos contábeis e da circular SUSEP 517/15 e suas alterações posteriores.
2.3. Moeda funcional e de apresentação
A moeda funcional da Seguradora é o Real, exceto quando indicado, as informações estão 
apresentadas em milhares de reais (R$(000)) e arredondadas para o milhar mais próximo.
2.4. Moeda estrangeira
As transações denominadas em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional utilizando-se as taxas de câmbio da data das transações. Ganhos ou perdas de 
conversão de saldos denominados em moeda estrangeira resultantes da liquidação de 
tais transações e da conversão de saldos na data de fechamento de balanço são 
reconhecidos em contrapartida no resultado financeiro.
2.5. Continuidade
A Administração avaliou a habilidade da Seguradora em continuar operando normalmente 
e está convencida de que a Seguradora possui recursos para dar continuidade aos seus 
negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma 
incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de 
continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram preparadas com base 
nesse princípio.
2.6. Segregação entre circulante e não circulante
A Seguradora efetuou a segregação de itens patrimoniais em circulante quando atendem 
às seguintes premissas:
• Espera-se que seja realizado ou liquidado, ou pretende-se que seja vendido ou 
consumido no decurso normal do ciclo operacional (12 meses) da Seguradora; e
• Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 . Caixa e equivalente de caixa
São representados por disponibilidades em moeda nacional e estrangeira, caixa e 
depósitos bancários, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação 
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor 
justo, e são utilizados pela Seguradora para o gerenciamento de seus compromissos 
de curto prazo.
3.2. Definições, classificação e mensuração dos instrumentos financeiros - aplicações
a) Ativos financeiros
Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias específicas: mensurado 
ao valor justo por meio do resultado, mantidos até o vencimento, disponíveis para venda e 
empréstimos e recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos 
financeiros e é determinada na data do reconhecimento inicial.
b) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado quando a 
Seguradora gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseada em 
seus valores justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos.
c) Determinação do valor justo
O valor das aplicações em fundos de investimentos foi obtido a partir dos valores das 
quotas divulgadas pelas instituições financeiras administradoras desses fundos. Os títulos 
de renda fixa públicos tiveram seu valor justo obtido a partir das tabelas de referência 
divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais - ANBIMA.
As aplicações financeiras são custodiadas, registradas e negociadas na BM&F Bovespa, 
na SELIC-Sistema Especial de Liquidação e Custódia, B3-Brasil Bolsa Balcão e na  
CBLC-Central Brasileira de Liquidação e Custódia.
d) Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem aos ativos financeiros não 
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de vencimento fixa que a 
Seguradora tem a intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Após o 
reconhecimento inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são mensurados ao 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzido de eventual perda por 
redução ao valor recuperável.
e) Ativos financeiros disponíveis para venda
Os ativos financeiros disponíveis para venda correspondem a ativos financeiros não 
derivativos designados como disponíveis para venda e não são classificados como: (a) 
empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento, ou (c) ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado.
As variações no valor contábil dos ativos financeiros disponíveis para venda relacionadas 
às receitas de juros calculadas utilizando o método de juros efetivos são reconhecidos no 
resultado. Os ajustes a valor de mercado dos títulos classificados nesta categoria são 
reconhecidos no patrimônio líquido, líquido de impostos.
f) Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis e que não são cotados em um mercado ativo, que estão representados 
principalmente por créditos das operações com seguros e resseguros. Os recebíveis são 
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, 
deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável.
a) Redução ao valor recuperável (Impairment)
• Redução do valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”)
Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são 
avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável na data do balanço. As perdas 
por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência 
objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais 
eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de 
caixa futuros estimados desse ativo.
A Seguradora constitui redução do valor recuperável de prêmios a receber através de 
estudo técnico baseado em histórico de cancelamentos de prêmios por inadimplência, 
com base no período decorrido do vencimento dos prêmios e vigência dos contratos 
expirados. A seguradora constitui a redução ao valor recuperável para prêmios de 
cosseguros aceitos e sinistros cosseguros cedidos através de estudo técnico baseado em 
histórico de recebimentos por congêneres. Para operações com resseguradoras, constitui 
redução ao valor recuperável para os sinistros pendentes acima de 180 dias.
• Redução do valor recuperável de ativos não financeiros (“impairment”)
É efetuada análise anual quanto à capacidade de recuperação dos valores, com o objetivo 
de assegurar que a perda por não recuperação desses ativos é registrada como resultado 
de decisões para descontinuar as atividades relativas a referidos ativos ou quando há 
evidência de que os resultados das operações não serão suficientes para assegurar a 
realização de referidos ativos.
3.3. Custos de aquisição diferidos
Os custos de aquisição compreendem os custos diretos na obtenção e processamento de 
novos negócios/contratos de seguros. Esses custos são capitalizados, reconhecidos 
como ativo e amortizados pelo prazo de reconhecimento dos prêmios de seguros, de 
acordo com o prazo de vigência dos contratos, onde a vigência média de diferimento é de 
335 dias para Danos e de 235 dias para seguros de Pessoas.
3.4. Outros valores e bens
• Bens à venda - salvados
Referem-se a ativos recuperados e registrados após a regulação do sinistro. Estão 
estimados ao valor de realização, deduzidos os custos diretamente relacionados à sua 
venda, e necessários para que a titularidade do ativo seja transferida para terceiros em 
condições de funcionamento. Os salvados são mensurados através do percentual médio 
de venda nos últimos 12 meses, aplicados ao valor de indenização e valor de mercado 
para os contratos de seguros com valor determinado. Trimestralmente é avaliado o valor 

médio de venda nos últimos 12 meses, e havendo alteração neste percentual, os valores 
são respectivamente ajustados.
• Outros valores
A rubrica Outros Valores se refere a produtos eletrônicos de seguro de afinidades, cuja a 
finalidade é a reposição de bens quando avisado o sinistro pelo segurado. São 
reconhecidos como ativo pelo custo histórico no momento da aquisição do bem, e baixado 
quando é transferido o bem para o segurado, baixando simultaneamente a reserva de 
sinistro envolvida.
3.5. Demais ativos circulantes e ativos realizáveis a longo prazo
Os demais ativos são demonstrados ao custo, incluindo os rendimentos e as variações 
monetárias auferidas e, quando aplicável, o efeito do ajuste desses ativos para o valor 
justo ou de realização.
Os ativos de resseguro são representados por valores de operações realizadas junto a 
resseguradores, considerando o prazo esperado de realização (ou recebimento).  
Os ativos de resseguro são avaliados consistentemente com os saldos associados com os 
passivos de seguro que foram objeto de resseguro e conforme os termos e condições de 
cada contrato.
Os passivos a serem pagos a resseguradores são compostos substancialmente por 
prêmios devidos por contratos de resseguro.
3.6. Imobilizado
O ativo imobilizado de uso próprio compreende imóveis de uso próprio, equipamentos, 
móveis e utensílios, veículos e equipamentos de informática utilizados para a condução 
dos negócios da Seguradora em sua atividade operacional.
A Seguradora utiliza o método de depreciação linear, utilizando-se os seguintes 
períodos correntes:
Imobilizado Tempo
Imóveis 25 anos
Utensílios 10 anos
Máquinas e equipamentos 10 anos
Equipamentos de informática 5 anos
Veículos 5 anos
Benfeitorias em imóveis de terceiros 5 anos
Custos subsequentes são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos 
como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios econômicos 
associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável.  
O saldo residual do item substituído é baixado. Demais reparos e manutenções são 
reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos.
3.7. Intangível
Os saldos do intangível referem-se a:
• Desenvolvimento de sistemas reconhecido como ativo quando é possível demonstrar 
sua intenção e capacidade de concluir o desenvolvimento, mensurando seu custo de 
modo que gere benefícios econômicos futuros. Os custos capitalizados são deduzidos da 
amortização acumulada gerada durante a vida útil.
• Outros ativos intangíveis referem-se a investimentos efetuados com canais de distribuição 
de terceiros para fins de negociação do produto de seguro de afinidade, sendo 
demonstrado pelo custo, deduzido das respectivas amortizações calculadas pelo método 
linear ou da forma em que se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam 
consumidos através do prêmio ganho realizado pelo canal.
• Mensalmente a seguradora acompanha a evolução dos canais para certificar que a 
produção real está em conformidade com o plano de negócio, bem como análise dos 
canais para identificação de possíveis redução de valor recuperável de ativos.
Intangível Tempo
Despesas de desenvolvimento de sistemas (software) 5 anos
Direito de uso de bases de clientes de terceiros
 (produto de seguro “Afinidades”) 5 anos/prêmio ganho pelo canal
3.8. Provisões técnicas de seguros e resseguros
• Provisão de prêmios não ganhos - PPNG
Conforme determinam a Resolução CNSP nº 321/2015 e a Circular SUSEP nº 517/2015, 
a PPNG tem por objetivo garantir a cobertura dos sinistros e das despesas a ocorrer 
durante a vigência dos riscos assumidos, com base no valor do prêmio comercial, em 
moeda nacional, incluindo as operações de cosseguro aceito, bruto das operações de 
resseguro e líquido das operações de cosseguro cedido. Para os riscos vigentes e já 
emitidos na data-base, é constituída a PPNG-RVNE, cuja apuração deve ser feita à base 
“pró-rata die”, considerando a data-base do cálculo e as datas de início e fim de vigência 
dos respectivos riscos. Já para os riscos vigentes, mas não emitidos até a data-base, é 
constituída a PPNG-RVNE (PPNG para Riscos Vigentes mas Não Emitidos), apurada 
conforme metodologia estabelecida em Nota Técnica Atuarial.
• Sinistros a liquidar - PSL e ajustes de IBNeR
Conforme determinam a Resolução CNSP nº 321/2015 e a Circular SUSEP nº 517/2015, 
a PSL tem por objetivo garantir a cobertura dos valores esperados a liquidar referentes a 
sinistros avisados e registrados pela companhia até a data-base de apuração, incluindo as 
operações de cosseguro aceito, brutos das operações de resseguro e líquidos das 
operações de cosseguro cedido. Adicionalmente a companhia possui uma política de 
sinistros que objetiva garantir a efetividade dos riscos gerenciados, abordando os sinistros 
e respectivos salvados e ressarcidos. Com base na experiência da companhia, é 
necessário apurar o Ajuste IBNeR, que corresponde às variações que os sinistros 
provisionados em PSL sofrerão ao longo do processo de regulação, sejam elas positivas 
ou negativas. A apuração do IBNeR é feita com base em metodologia estabelecida em 
Nota Técnica Atuarial.
• Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados - IBNR
Conforme determinam a Resolução CNSP nº 321/2015 e a Circular SUSEP nº 517/2015, 
o IBNR tem por objetivo garantir a cobertura dos valores esperados a liquidar referentes a 
sinistros ocorridos mas ainda não registrados pela companhia até a data-base de 
apuração, incluindo as operações de cosseguro aceito, brutos das operações de resseguro 
e líquidos das operações de cosseguro cedido. A apuração do IBNR é feita com base em 
metodologia estabelecida em Nota Técnica Atuarial com base histórica de 11 anos, que 
contempla ainda estimativas de despesas, recuperações de salvados e ressarcimentos.
• Provisão de Despesas Relacionadas - PDR
Conforme determinam a Resolução CNSP nº 321/2015 e a Circular SUSEP nº 517/2015, 
a PDR tem por objetivo garantir a cobertura dos valores esperados a liquidar referentes às 
despesas de regulação de sinistros, estejam eles ainda pendentes de pagamento 
(sinistros provisionados em PSL) ou ainda não registrados (sinistros provisionados em 
IBNR). A PDR é, portanto, apurada de forma segregada, como parte da PSL, do Ajuste 
IBNeR e do IBNR, com base nas metodologias estabelecidas nas respectivas Notas 
Técnicas Atuariais.
• Teste de Adequação de Passivos - TAP e a Provisão Complementar de Carteira - PCC
Conforme determinam a Resolução CNSP nº 321/2015 e a Circular SUSEP nº 517/2015, 
e requerido pelo CPC 11, o TAP deve ser realizado semestralmente para avaliar as 
obrigações decorrentes dos contratos e certificados de seguro vigentes na data de sua 
elaboração, utilizando métodos estatísticos e atuariais com base em considerações 
realistas. Os contratos vigentes foram segmentados por regime financeiro, tipos de 
produtos (Seguro de Danos e Seguro de Pessoas) e prêmios registrados e não registrados, 
tendo sido aplicada compensação entre déficits e superávits dentro de cada segmentação. 
Em caso de déficit em qualquer segmentação, será constituída a PCC pelo valor do déficit. 
Os fluxos de caixa projetam os sinistros a ocorrer e as despesas administrativas e 
relacionadas aos sinistros. As principais premissas utilizadas são:
• Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) livre de risco definida pela SUSEP, para a 
data-base do teste, para a apuração do valor presente dos fluxos de caixa projetados;
• Melhor estimativa de sinistralidade da série histórica observando-se períodos 
compreendidos entre os 12 meses anteriores à data-base, para a projeção dos sinistros 
a ocorrer;
• Despesas administrativas estimadas para manutenção dos contratos vigentes até o fim 
de vigência, excluindo, portanto, as despesas para desenvolvimento de novos negócios;
• Fluxos de caixa projetados brutos de resseguro;
• Os percentuais de sinistralidade utilizados no estudo foram de: Automóvel: 65,18%, 
Afinidades 17,56%, Patrimonial: 81,14%, Responsabilidade Civil: 70,54%, Transporte: 
46,99%, Pessoas Coletivo: 52,32%.
• Os procedimentos e premissas adotados estão registrados no Relatório do Teste de 
Adequação de Passivos, elaborado e assinado pelo Atuário Técnico;
Em 31 de dezembro de 2020, o TAP não gerou necessidade de constituição de PCC.
3.9. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 
10% sobre a parcela do lucro tributável excedente a R$120 no exercício. A contribuição 
social sobre o lucro líquido é calculada considerando a alíquota de 15%. A despesa com 
imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e 
diferidos. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito 
legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a imposto de 
renda e contribuição social lançado pela mesma autoridade tributária sobre a entidade 
sujeita à tributação. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados 
a cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja 
provável. A seguradora registra a redução ao valor recuperável referente a crédito tributário 
com a finalidade de não aumentar saldo da referida rubrica. A expectativa de realização 
dos créditos tributários é baseada no plano de negócio elaborado anualmente pela 
administração.
3.10. Ativos contingentes, provisões judiciais e obrigações legais (fiscais e 
previdenciárias)
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e 
obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados da seguinte forma:
• Ativos contingentes - não são reconhecidos, exceto quando da existência de evidências 
que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos;
• Provisões judiciais - são reconhecidas quando, com base na opinião de assessores 
jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação 
judicial ou administrativa, e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis e 
remotas pelos assessores jurídicos são divulgados em notas explicativas ou reconhecidos 
contabilmente como provisões judiciais para a parcela que houver expectativa de saída de 
caixa e perda provável, conforme o pronunciamento técnico CPC 25. As provisões judiciais 
relacionadas a Sinistro a Liquidar são avaliados para provisão de perda de acordo com a 
política da seguradora, independente do pronunciamento técnico CPC 25, reconhece 
contabilmente 100% para perda provável, 65% perda possível e 15% perda remota do 
valor em risco, com base na opinião de assessores jurídicos e da Administração;

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Em milhares de reais)

Capital  
social

Aumento de  
Capital em  
aprovação

Ganhos e perdas não  
realizados benefício  

pós emprego

Ajustes com  
títulos e valores  

mobiliários
Prejuízos  

acumulados Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 231.209 823 (678) – (18.569) 212.785
Aumento de capital (AGE 22/01/2019 processo SUSEP 15414.600396/2019-13) 823 (823) – – – –
Efeitos benefício pós-emprego – – 1.606 – (882) 724
Títulos e valores mobiliários – – – 4.539 – 4.539
Efeitos tributários sobre resultado abrangente – – (642) (1.816) – (2.458)
Prejuízo no exercício – – – – (7.735) (7.735)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 232.033 – 286 2.723 (27.186) 207.856
Efeitos benefício pós-emprego – – (1.108) – – (1.108)
Reversão de títulos e valores mobiliários – – – (4.539) – (4.539)
Efeitos tributários sobre resultado abrangente – – 443 1.816 – 2.259
Prejuízo no exercício – – – – (88.748) (88.748)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 232.033 – (379) – (115.934) 115.720

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

• Obrigações legais (fiscais e previdenciárias) - referem-se a demandas judiciais em que 
estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e 
contribuições. Os montantes discutidos são integralmente registrados nas demonstrações 
financeiras e atualizados de acordo com a legislação vigente.
3.11. Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:
• O reconhecimento dos prêmios emitidos de liderança, dos prêmios de cosseguro aceito 
e das cessões em cosseguros, no resultado, deduzidos de cancelamentos e restituições, 
ocorre quando da emissão das respectivas apólices ou pelo início de vigência do risco, o 
que ocorrer primeiro. E são apropriados, em bases lineares, no decorrer do prazo de 
vigência das apólices;
• Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios de seguros são apropriados como 
“receitas financeiras” em base “pro rata” dia, ao longo do período de pagamento das 
parcelas dos prêmios;
• As despesas da seguradora são reconhecidas pelo regime de competência.

4. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

Na preparação destas demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC, a 
Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das 
políticas contábeis da Seguradora e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e 
premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das 
políticas contábeis que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações financeiras, bem como as informações sobre as incertezas relacionadas 
a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste 
material no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 estão incluídas nas seguintes 
notas explicativas:
• Avaliação do valor justo das aplicações financeiras (Nota Explicativa nº 8);
• Reconhecimento e avaliação de impostos diferidos (Nota Explicativa nº 11);
• Ativo imobilizado (Nota Explicativa nº 13);
• Perdas de valor recuperável sobre determinados ativos não financeiros (incluindo ativos 
intangíveis);
• Provisões judiciais (Nota Explicativa nº 19);
• Provisões técnicas e custos de aquisição diferida (Nota Explicativa nº 17);
• Perda de valor recuperável sobre operações com seguradoras (Nota Explicativa nº 9).

5. GERENCIAMENTO DE RISCOS

A Administração da Seguradora tem a responsabilidade para o estabelecimento e 
supervisão da estrutura de gerenciamento de risco. A Administração estabeleceu o 
Comitê de Risco, que é responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das 
políticas de gerenciamento de risco da Seguradora. O Comitê reporta regularmente a 
Administração sobre suas atividades.
As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e analisar os 
riscos aos quais a Seguradora está exposta, para definir limites de riscos e controles 
apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de 
gerenciamento de risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças 
nas condições de mercado e nas atividades da Seguradora. A Seguradora, através de 
suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, busca manter um 
ambiente de disciplina e controle no qual todos os funcionários tenham consciência de 
suas atribuições e obrigações.
A área de Risco do Grupo supervisiona como a administração monitora a aderência às 
políticas e procedimentos de gerenciamento de risco, e revisa a adequação da estrutura 
de gerenciamento de risco em relação aos riscos aos quais a Seguradora está exposta.
Os principais riscos decorrentes dos negócios da Seguradora são os riscos de seguros 
(subscrição), operacional, legal, mercado, crédito e de liquidez.
5.1. Risco de seguros (subscrição)
Definição de contrato de seguros
De acordo com o CPC 11, contrato de seguro é um contrato segundo o qual uma parte  
(a Seguradora) aceita um risco de seguro significativo de outra parte (o segurado), 
aceitando indenizar o segurado no caso de um evento específico, futuro e incerto (evento 
segurado) afetar adversamente o segurado.
Risco de seguro significativo define-se como a possibilidade de pagar benefícios adicionais 
significativos aos segurados na ocorrência de um evento de seguro (com substância 
comercial) que são maiores do que os benefícios pagos caso o evento segurado não 
ocorra.
Os principais riscos aos quais a Seguradora está exposta são a precificação, a aceitação 
e o gerenciamento de riscos de seus clientes. Ao aceitar riscos, a Seguradora se 
compromete com o pagamento de sinistros e, portanto, esses riscos devem ser entendidos 
e controlados. Os fatores críticos para o gerenciamento do negócio são: uma subscrição 
disciplinada, avaliação abrangente dos riscos, processo estruturado de gerenciamento de 
riscos, precificação e controle de exposição. A Seguradora gerencia esses riscos através 
da sua estratégia de subscrição, reduzindo sua exposição através de contratos de 
resseguro e cosseguro. Para as carteiras de propriedade, engenharia (run-off) e automóvel 
existe uma gestão preventiva de análise dos riscos, já para a carteira de transporte existe 
a administração preventiva de sinistros através de recursos tecnológicos e escolta da 
carga segurada transportada.
A estratégia de subscrição busca assegurar que os riscos assumidos estão diversificados 
em termos de tipo, montante de riscos, indústria e geografia.
A precificação de seguros geralmente se baseia no histórico de frequências e severidade 
média dos sinistros, ajustados pela inflação e tendências futuras a fim de reconhecer 
antecipadamente as mudanças nos padrões de sinistros. Como as liquidações de sinistros 
continuam sendo o principal custo da Seguradora, ela cria subsídios nos procedimentos 
de precificação para despesas de aquisição, despesas de administração, custo de 
resseguro que cubram adequadamente o custo do capital de exposição aos riscos.
Os contratos de resseguros são também classificados como “Contratos de Seguro”, pois 
pressupõem a transferência de um risco de seguro significativo, sendo reconhecidos nos 
mesmos critérios das operações de seguros.
A cessão de seguros por meio de cosseguros e resseguros é efetuada no curso normal 
das atividades com o propósito de limitar sua perda potencial, por meio da diversificação 
de riscos, como mencionado acima.
Contratos de resseguro existentes incluem cláusulas de excesso de danos, limite de 
perdas e cobertura de catástrofes. O efeito de tais negócios de resseguro e cosseguro é 
que a Seguradora não sofre as perdas totais das liquidações dos sinistros limitando-se à 
parcela do risco retido.
A Seguradora está exposta a riscos de crédito relacionados a seus contratos de resseguros 
e a recuperação de sinistros de resseguros em decorrência destes contratos, devido à 
possibilidade de restrição da capacidade financeira, inadimplência e descumprimento de 
contratos. Como o objetivo de mitigar este risco na seleção dos resseguradores, com os 
quais a Seguradora opera, a estratégia é buscar resseguradores com a melhor combinação 
de solidez financeira, preço e capacidade técnica.
A Seguradora permanece responsável como Seguradora direta de todos os riscos 
ressegurados, apesar da resseguradora ficar responsável pela extensão do risco cedido.
Os produtos e suas respectivas coberturas são previamente autorizados pelo órgão 
regulador (SUSEP).
Concentração de riscos dos contratos de seguro
A concentração de risco dos contratos de seguro para as várias modalidades é 
determinada com base nos prêmios emitidos antes do resseguro levando-se em conta sua 
distribuição geográfica e linha de negócios, conforme demonstrado no quadro abaixo:
a) Bruto de resseguro

31 de dezembro de 2020
Sudeste/ Nordeste/

Modalidade Centro-Oeste Sul Norte Total %
Transportes 205.398 52.539 3.103 261.040 32%
Patrimonial 217.811 9.552 335 227.698 28%
Automóvel 204.751 33.030 2.794 240.575 29%
Pessoas 69.067 3.753 1.532 74.352 9%
Outros 12.328 993 47 13.368 2%

709.355 99.867 7.811 817.033 100%
31 de dezembro de 2019

Sudeste/ Nordeste/
Modalidade Centro-Oeste Sul Norte Total %
Transportes 199.051 41.730 3.094 243.875 31%
Patrimonial 201.811 6.263 349 208.423 26%
Automóvel 197.555 24.805 2.315 224.675 28%
Pessoas 100.702 5.567 1.667 107.936 14%
Outros 7.606 328 60 7.994 1%

706.725 78.693 7.485 792.903 100%
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b) Líquido de resseguro

A exposição aos riscos varia por região geográfica e pode mudar ao longo do tempo.
31 de dezembro de 2020

Sudeste/ Nordeste/
Modalidade Centro-Oeste Sul Norte Total %
Transportes 135.066 29.913 1.849 166.828 31%
Patrimonial 173.062 3.799 251 177.112 33%
Automóvel 104.461 20.026 1.626 126.113 23%
Pessoas 63.071 3.596 1.530 68.197 13%
Outros 5.657 336 28 6.021 1%

481.317 57.670 5.284 544.271 100%
31 de dezembro de 2019

Sudeste/ Nordeste/
Modalidade Centro-Oeste Sul Norte Total %
Transportes 134.572 27.350 1.875 163.797 28%
Patrimonial 166.710 1.168 237 168.115 28%
Automóvel 131.552 19.267 1.342 152.161 26%
Pessoas 95.963 5.354 1.653 102.970 17%
Outros 2.939 204 47 3.190 1%

531.736 53.343 5.154 590.233 100%
5.2. Risco operacional
Riscos operacionais são os riscos de perdas diretas e indiretas resultantes de fatores humanos, eventos externos, processos internos e 
falhas nos sistemas. Os riscos operacionais são inerentes às operações da Seguradora e são típicos de qualquer empresa. As principais 
fontes de risco incluem confiabilidade dos processos operacionais, segurança da informação, terceirização de operações, dependência 
de fornecedores chave, implementação de mudanças estratégicas, fraudes, baixa qualidade de serviço aos clientes, continuidade de 
negócios, recrutamento, treinamento e retenção de pessoas e impactos sociais.
A Seguradora gerencia os riscos operacionais utilizando uma variedade de técnicas e ferramentas para identificar, monitorar e mitigar 
os riscos operacionais de acordo com sua disposição ao risco. Estas ferramentas incluem auto-avaliação de riscos, indicadores de riscos 
chave (por exemplo, indicadores de fraudes e de serviço), análises de cenário e relatórios de perdas. Além disso, a Seguradora 
desenvolveu alguns planos de contingência tecnológica, incluindo gestão de incidentes e planos de continuidade de negócios.
5.3. Risco legal
No curso normal de suas atividades, a Seguradora é envolvida em processos judiciais ou de arbitragem com relação às suas obrigações, 
principalmente àquelas relacionadas ao pagamento de sinistros.
O desfecho dessas questões legais/judiciais se altera ao longo do tempo, e consequentemente, o montante das obrigações da 
Seguradora também se altera, podendo assim afetar negativamente o resultado da Seguradora.
A Seguradora por meio de seu departamento jurídico acompanha periodicamente o andamento de suas ações judiciais de forma a 
mitigar os riscos legais/judiciais e reduzir eventuais desembolsos financeiros.
5.4. Risco de mercado
Risco de mercado é o risco de que haja alterações nos preços de mercado - tais como as taxas de câmbio e taxas de juros - que irão 
afetar os resultados da Seguradora ou o valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco 
de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar 
o retorno.
Taxas de juros

O risco de taxa de juros advém de a possibilidade da Seguradora estar sujeita a alterações nas taxas de juros que possam trazer 
impactos ao valor presente do portfólio de investimentos.
A Seguradora possui contrato de gestão de investimento com instituição financeira, o qual leva em consideração diversos aspectos, tais 
como: oportunidades de investimentos, limites de investimentos e aspectos de liquidez. A Seguradora em 31 de dezembro de 2020 
contabiliza seus ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado.
O principal objetivo da estratégia de investimento da Seguradora é maximizar o retorno dos investimentos para principalmente manter 
os ativos garantidores em montante suficiente para cobertura das provisões técnicas e para melhorar seus retornos de forma geral. Em 
relação a isso, a Administração é auxiliada por instituição financeira externa. Todos os investimentos novos ou reaplicações são avaliados 
individualmente e submetida à aprovação da Administração.
Taxas de câmbio de operações em moeda estrangeira

Os valores em moeda estrangeira, representados também por ativos e passivos decorrentes das transações usuais da Seguradora, 
foram convertidos para reais com base na taxa de câmbio vigente na data de liquidação das transações ou na data das demonstrações 
financeiras, quando pendentes de liquidação. Nesse caso os ativos e os passivos são convertidos pela cotação do dólar comercial 
divulgado pelo Banco Central do Brasil. Os resultados de variação cambial, positivos ou negativos, são registrados em conta de 
resultado.
5.5. Risco de crédito
O risco de crédito advém de a possibilidade da Seguradora não receber os valores decorrentes dos créditos relativos às aplicações 
financeiras junto às instituições financeiras e dos créditos a receber de seguros emitidos e resseguros/cosseguros cedidos.
No tocante à exposição ao risco de crédito relativo às aplicações financeiras a política adotada pela Administração da Seguradora 
estabelece as instituições financeiras com as quais se podem operar os limites de alocação de recursos e os objetivos.
A Seguradora adota o critério de aplicar seus recursos em instituições sólidas, cuja classificação de risco seja entre “AAA” até “BB-”, ou 
seja, bancos que apresentam solidez financeira de excepcional até adequada, através da compra direta de ativos financeiros, como 
títulos públicos e privados e quotas de fundos de investimentos, buscando uma rentabilidade próxima à variação do CDI ou taxa SELIC, 
em investimentos com alta liquidez e segurança.
A tabela a seguir demonstra os saldos da exposição de risco de crédito por “Rating” de crédito das agências para as aplicações 
financeiras:

31 de dezembro de 2020
Rating de crédito

BB- BBB AAA AA+ A AA- Sem Rating Saldo Total
Ativos Financeiros - títulos ao valor justo
 por meio do resultado 278.779 1.064 4.644 1.122 934 688 1.020 288.251
Total 278.779 1.064 4.644 1.122 934 688 1.020 288.251

31 de dezembro de 2019
Rating de crédito

BB- BBB AAA AA+ A AA- Sem Rating Saldo Total
Ativos Financeiros - títulos ao valor justo
 por meio do resultado 238.758 – – – – – – 238.758
Títulos disponíveis para venda 56.284 – – – – – – 56.284
Total 295.042 – – – – – – 295.042
Fonte: https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home.
A Seguradora não possui derivativos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 e não realizou durante os respectivos 
períodos operações com derivativos.
Com relação ao risco de recebimento dos prêmios a receber, a política de crédito considera as peculiaridades das operações de seguros 
e é orientada de forma a manter a flexibilidade exigida pelas condições de mercado e pelas necessidades dos clientes.
A Seguradora mantém um plano de alçadas para as operações de aceitação dos riscos e emissão das respectivas apólices de seguros, 
que contemplam também a análise do histórico de crédito do cliente e a exposição ao risco de cada operação.
A Seguradora registra uma provisão para perda que representa sua estimativa de perdas incorridas referentes a ‘Prêmios a receber’.
Em 31 de dezembro de 2020 a exposição estimada ao risco de crédito para ‘Prêmios a receber’ está demonstrada na Nota  
Explicativa nº 9.
Na avaliação da Seguradora os montantes que não sofreram perda por redução ao valor recuperável que estão vencidos há mais de 30 
dias são cobráveis integralmente, com base em histórico de comportamento de pagamento e em análises dos principais clientes, 
incluindo as avaliações de crédito desses clientes, quando disponível.
Ferramentas utilizadas para redução do risco

Resseguradoras Rating Agências
MAPFRE Re do Brasil Companhia de Resseguros Sem rating
Markel Resseguradora do Brasil S.A. sem rating
Munich Re do Brasil Resseguradora S.A. sem rating
Swiss Re Brasil Resseguros S.A. sem rating
Xl Resseguros Brasil S.A. sem rating
Allianz Global Corporate & Specialty Resseguros Brasil S.A. AA Standard & Poor’s/FITCH
Allianz Global Corporate & Specialty SE AA Standard & Poor’s/FITCH
Austral Resseguradora S.A. AAA Standard & Poor’s GLOBAL
Everest Reinsurance Company A+ Standard & Poor’s/FITCH
General Reinsurance AG A++ A. M. Best Company
Hannover Rück SE A+ A. M. Best Company
IRB Brasil Resseguros S/A A- A. M. Best Company
Liberty Mutual Insurance Company A+ A. M. Best Company
Odyssey Reinsurance Company A A. M. Best Company
Royal & Sun Alliance Insurance PLC A Standard & Poor’s/FITCH
Scor Brasil Resseguros S.A. AA- Standard & Poor’s GLOBAL
Transatlantic Reinsurance Company A+ A. M. Best Company
XL Re Latin America Ltd. A Standard & Poor’s/FITCH
http://fenaber.org.br/index.php/pt/resseguradoras-autorizadas/resseguradoras-no-brasil
https://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF?articleId=2291601&type=NEWS&subType=RATING_ACTION
https://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF?articleId=2290993&type=NEWS&subType=RATING_ACTION
https://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF?articleId=2579255&type=COMMENTS&subType=REGULATORY
5.6. Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que a Seguradora irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos 
financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Seguradora na administração 
da liquidez é de garantir, na medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, 
tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Seguradora.
A Seguradora monitora suas exigências através de projeções de fluxo de caixa e na otimização de seu retorno de caixa sobre 
investimentos, bem como através de projeções de ativos garantidores para cobertura de provisões técnicas de acordo com o requerido 
pela SUSEP.
A Seguradora busca manter o nível de seus investimentos altamente negociáveis em um montante superior às saídas de caixa para 
liquidação de passivos financeiros para os próximos 90 dias.
A Seguradora monitora também o nível esperado de entradas de fluxos de caixa proveniente do ‘Contas a receber de clientes’ em 
conjunto com as saídas esperadas de caixa relacionadas a ‘Pagamentos de comissões e sinistro, fornecedores e outras contas a pagar’.

Expectativa de Realização

31 de dezembro de 2020 Total
0 a 3  

meses
3 a 6  

meses
6 a 12  

meses
Acima de  
12 meses

Sem vencimento  
determinado

Ativo
Caixa e bancos 13.959 13.959 – – – –
Aplicações 288.251 258.818 1.481 1.879 26.073 –
Créditos das Operações com seguros e resseguros 362.220 170.552 61.160 32.709 9.823 87.976
Outros créditos operacionais 40 – – – – 40
Ativos de Resseguro 211.087 99.391 35.642 19.061 3.754 53.239
Títulos e créditos a receber 18 – – – 18
Outros valores e bens - Bens à venda 12.312 – – – – 12.312
Empréstimos e depósitos compulsórios 2.113 – – – – 2.113
Depósitos judiciais e fiscais 246.115 – – – – 246.115
Total Ativo 1.136.115 542.720 98.283 53.649 39.650 401.813
Passivo
Contas a pagar 83.615 24.513 5.685 8.113 8.951 36.353
Débitos de operações com seguros e resseguros 286.292 155.702 15.484 9.751 – 105.355
Depósitos de terceiros 8.681 – – – – 8.681
Provisões de sinistros a liquidar e PDR 347.462 163.602 58.669 31.376 – 93.815
Provisões judiciais 184.522 – – – – 184.522
Total Passivo 910.572 343.817 79.838 49.240 8.951 428.726
Suficiência 225.543 198.903 18.445 4.409 30.681 (26.913)
(*) As faixas de vencimentos que apresentam insuficiência de 6 e de 12 meses são equilibrados pela suficiência da faixa de 3 meses.
5.7. Risco regulatório e de capital
A Seguradora executa suas atividades de gestão de risco de capital através de um modelo de gestão centralizado com o objetivo 
primário de atender aos requerimentos de capital mínimo regulatório para o segmento de seguro e para o segmento financeiro segundo 
critérios de exigibilidade de capital emitidos pela SUSEP.
A estratégia e modelo utilizado pela Administração consideram ambos “capital regulatório” e “capital econômico” segundo a visão de 
gestão de risco de capital adotada pela Seguradora.
A estratégia de gestão de risco de capital é de continuar a maximizar o valor do capital da Seguradora através da otimização tanto do 
nível como diversificação das fontes de capital disponíveis. As decisões sobre a alocação dos recursos de capital são conduzidas como 
parte da revisão do planejamento estratégico periódico da Seguradora.
Os principais objetivos da Seguradora em sua gestão de capital são: (i) manter níveis de capital suficientes para atender requerimentos 
regulatórios mínimos determinados pela SUSEP; (ii) otimizar retornos sobre capital para os acionistas.
Nos termos da Resolução CNSP nº 343/2016, as sociedades supervisionadas deverão apresentar Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 
igual ou superior ao Capital Mínimo Requerido (CMR) e liquidez em relação ao Capital de Risco (CR). CMR é equivalente ou maior valor 
entre o capital base e o capital de risco.

31/12/2020 31/12/2019
Patrimônio líquido 115.720 207.856
Ajustes contábeis (20.377) (69.532)
Despesas antecipadas (62) (52)
Créditos tributários – (47.238)
Créditos tributários de diferenças temporárias que excederem 15% do CMR (–) – (994)
Ativos intangíveis (21.083) (22.202)
Menor valor entre 50% ref. a contratos de ponto de venda, até 15% do CMR 768 954
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) - subtotal 95.343 138.324
Ajustes associados à variação dos valores econômicos – –
Patrimônio Líquido Ajustado total 95.343 138.324
Capital base (II) 15.000 15.000
Capital de risco (III) 108.233 124.371
Capital adicional - Risco de subscrição 93.121 107.793
Capital adicional - Risco de crédito 15.949 15.072
Capital adicional - Risco operacional 4.662 4.971
Capital adicional - Risco de mercado 5.282 10.862
Efeito da correlação entre os riscos (10.781) (14.327)
Capital Mínimo Requerido - CMR (maior entre (I), (II) e (III)) 108.233 124.371
Suficiência (Insuficiência) de capital (12.891) 13.953
Suficiência (Insuficiência) de capital % (12%) 11%
Suficiência de ativos garantidores 26.390 35.162
20% do Capital Mínimo Requerido - CMR 21.653 24.881
(=) Liquidez em relação ao CMR 4.737 10.281
A insuficiência de capital de R$ 12.891, ocorreu devido a dois principais fatores, sendo:
• Redução de ativos de créditos tributários de prejuízo fiscal e os temporários, em conformidade com a Circular 517 artigos 146 ao 148, 
o qual agravou em R$ 68 milhões os resultados da Companhia no período, conforme nota explicativa nº 11;
• Efeitos da COVID-19 através do aumento da sinistralidade em algumas carteiras ocorrida no segundo semestre de 2020, crescimento 
de prêmios abaixo do plano e impacto nos seguros voltados para o setor de varejo.
A suficiência mínima de ativos líquidos requerida pela Resolução CNSP 343/2016 é de 20% do capital de risco deduzido o superávit de 
fluxo de prêmios/contribuições não registrados apurado no TAP, limitado ao efeito no CR da parcela de risco de mercado relativa aos 
fluxos de prêmios e contribuições não registradas, que equivale a R$ 22.591. Em 31 de dezembro de 2020 a suficiência apurada é de 
R$ 26.390 (Nota Explicativa nº 18).
5.8. Análise de sensibilidade
Sensibilidade a riscos de seguros - sinistralidade (risco de seguros)

A despesa de sinistros ocorridos pode ser afetada pela frequência e/ou severidade dos sinistros em seu portfólio a partir da influência 
de diversos fatores. As mudanças climáticas ocorrendo no mundo atualmente, comportamento dos motoristas e estados de conservação 
das vias rodoviárias, mudanças na situação econômica do país afetando simultaneamente a criminalidade e por consequência os 
índices de roubo. Os sinistros são devidos à medida que ocorridos. A seguradora deve efetuar a indenização de todos os eventos 
cobertos ocorridos durante a vigência da apólice, mesmo que a perda seja descoberta após o término da vigência desta. Como 
resultado, os sinistros são avisados ao longo de um período e parte significativa destes sinistros está relacionada à Provisão de Sinistros 
Ocorridos, mas Não Avisados (IBNR), sendo complementada pelo IBNeR. O custo estimado de sinistro inclui despesas diretas a serem 
incorridas na sua liquidação.
A tabela abaixo simula a sensibilidade no resultado do exercício (bruto do efeito de impostos), caso a sinistralidade varie em 1pp ponto 
percentual em relação ao prêmio ganho como resultado do aumento ou diminuição na frequência e severidade destes:

Bruto de resseguro Líquido de resseguro
Premissas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Aumento da sinistralidade (sinistro retido/prêmio ganho) 7.428 (7.400) 4.701 (5.373)
Diminuição da sinistralidade (sinistro retido/prêmio ganho) (7.428) 7.400 (4.701) 5.373
Análise de sensibilidade de variações das taxas de juros (risco de mercado)

As flutuações das taxas de juros, como por exemplo o CDI, podem afetar positiva ou adversamente as demonstrações financeiras em 
decorrência de aumento ou redução no rendimento das aplicações financeiras.
Análise de sensibilidade de variações das taxas de juros (risco de mercado)

Se as taxas de juros de CDI fossem 1% mais altas ou mais baixas e todas as outras variáveis se mantivessem constantes o resultado 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 aumentaria ou diminuiria, conforme tabela abaixo:

Impactos no resultado e no patrimônio líquido - 1%
Ativos financeiros 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 % 31/12/2019 %
Pré-fixado 7.947 – (79) 0,0% (980) 0,0%
Pós-fixado 50.003 5.033 (500) (0,2%) (117) 0,0%
Inflação 230.301 290.009 (2.303) (0,8%) (1.762) (1,0%)
Total 288.251 295.042 (2.803) (1,0%) (2.859) (1,0%)

6.  NORMAS, ALTERAÇÕES E INTERPRETAÇÕES DE NORMAS EXISTENTES QUE AINDA NÃO ESTÃO EM VIGOR E NÃO FORAM 
ADOTADAS ANTECIPADAMENTE PELA SEGURADORA

IFRS 9 – Instrumentos financeiros: emitido em novembro de 2009, é o primeiro passo no processo para substituir o IAS 39 “Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”. A IFRS 9 inclui novos modelos para a classificação e mensuração de instrumentos 
financeiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também novos requisitos sobre 
a contabilização de hedge. A norma foi efetivada para exercício iniciado a partir de 01 de janeiro de 2018, mas ainda não foi aprovado 
pela SUSEP.
IFRS 16 Arrendamentos: A nova norma requer que as Companhias tragam a maioria dos seus arrendamentos para o balanço patrimonial, 
reconhecendo novos ativos e passivos. O CPC convergiu este novo pronunciamento no CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento 
Mercantil, divulgado em dezembro de 2017. A norma iniciou sua vigência em 1º de janeiro de 2019, porém não foi homologada pela 
SUSEP a segunda revisão (R2). Nesse contexto, conforme Circular Susep 615 de 22 de setembro de 2020, aplicam-se integralmente 
as disposições e os critérios estabelecidos no Pronunciamento CPC 06 (R2), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, com 
adoção a partir de 04 de janeiro de 2021. A seguradora possui contratos de aluguel de imóveis sendo apropriado os gastos como 
despesas de aluguel. Com a adoção da norma IFRS 16 CPC 06 (R2), para os contratos de aluguel existentes juntamente com as suas 
respectivas vigências foram identificados ativos por direito de uso e uma obrigação de contratos por arrendamento, cujo valor apurado 
foi de aproximadamente de R$ 5 milhões.
O IFRS 17 “Contratos de Seguros” (emitido em maio de 2017): estabelece princípios para reconhecimento, mensuração e apresentação 
e divulgação de contratos de seguros emitidos. Também requer princípios similares a serem aplicados aos contratos de resseguro 
detidos e contratos de investimento com características de participação discricionária emitidos. O objetivo é garantir que as entidades 
forneçam informações relevantes de forma a que fielmente represente esses contratos. O IFRS 17 é aplicável a partir de 1° janeiro de 
2023, sendo permitida a aplicação antecipada. Os impactos estão sendo avaliados pela seguradora.
Não há outras normas IFRS ou interpretações que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre a 
Seguradora.

7. DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA)
31/12/2020 31/12/2019

Caixa 17 16
Valores em Trânsito – (926)
Bancos 13.942 18.244
Total 13.959 17.334
Bancos 31/12/2020 31/12/2019
Banco do Brasil 473 394
Bradesco 870 286
Caixa Econômica Federal 849 34
Itaú 11.635 17.393
Santander 115 137
Total 13.942 18.244

8. APLICAÇÕES

A composição das aplicações está distribuída da seguinte forma:
31/12/2020 31/12/2019

Nível
Custo  

atualizado
Valor  
justo %

Ajuste a  
valor justo

Custo  
atualizado

Valor  
justo %

Ajuste a  
valor justo

Títulos ao valor justo por meio do resultado
Cotas de fundos de investimento -
 não exclusivos (a) 2 254.337 254.337 88% – 216.441 216.441 73% –
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 2 2.690 2.690 1% – 22.196 22.196 8% –
Notas do Tesouro Nacional - NTN 1 21.740 21.740 8% – – – – –
Debêntures 2 934 934 0% – – – – –
Letras Financeiras - LF 2 6.466 6.466 2% – – – – –
Outras aplicações 2 2.084 2.084 1% – – – – –
CDB – – – – 121 121 0% –
Total ao valor justo por meio do resultado 288.251 288.251 100% 238.758 238.758 81%
Títulos disponíveis para venda
Notas do Tesouro Nacional - NTN 2 – – – – 49.128 53.667 18% 4.539
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 2 – – – – 2.617 2.617 1% –
Total de disponíveis para venda – – – – 51.745 56.284 19% 4.539
Total de aplicações 288.251 288.251 100% – 290.503 295.042 100%
Circulante 262.178 238.758
Não circulante 26.073 56.284
A custódia das cotas e respectivos ativos financeiros dos fundos de investimento são mantidos diretamente pelos respectivos 
administradores.
Mensuração do valor justo reconhecido no balanço patrimonial

Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Seguradora usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os 
valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de 
avaliação da seguinte forma:
• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos;
• Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços);
• Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).
Movimentação

O valor justo por vencimento está distribuído da seguinte forma:
31/12/2020 31/12/2019

Saldo inicial 295.042 290.129
(+) Aplicações 674.277 609.840
(–) Resgates (696.767) (637.815)
(+/–) Rendimentos 20.238 28.349
(+/–) Ajuste ao valor justo (4.539) 4.539
Saldo final 288.251 295.042
Carteira de aplicações por vencimentos:

31/12/2020
Sem vencimento  

definido
De 1 até  
3 meses

De 4 até  
6 meses

De 6 até  
12 meses

Acima de  
1 ano (*) Total

Cotas de fundos de investimento - não exclusivos – 254.371 – – – 254.371
Notas do Tesouro Nacional - NTN (b) – – – – 21.733 21.733
Letras Financeiras - LF – 1.757 1.481 1.879 1.322 6.439
Letras Financeiras do Tesouro - LFT – 2.690 – – – 2.690
CDB – – – – – –
Debêntures – – – – 934 934
Outras aplicações – – – – 2.084 2.084
Total ao valor justo por meio do resultado – 258.818 1.481 1.879 26.073 288.251
Total aplicações financeiras – 258.818 1.481 1.879 26.073 288.251

31/12/2019
Sem vencimento  

definido
De 1 até  
3 meses

De 4 até  
6 meses

De 6 até  
12 meses

Acima de  
1 ano (*) Total

Títulos ao valor justo por meio do resultado
Cotas de fundos de investimento - não exclusivos 216.441 – – – – 216.441
Letras Financeiras do Tesouro - LFT – 4.293 – 17.904 – 22.196
CDB – 121 – – 121
Total de títulos ao valor justo por meio do resultado 216.441 4.293 121 17.904 – 238.758
Títulos disponíveis para venda
Notas do Tesouro Nacional - NTN 4.539 – – – 49128 53.667
Letras Financeiras do Tesouro - LFT – – – – 2.617 2.617
Total de disponíveis para venda 4.539 – – – 51.745 56.284
Total aplicações financeiras 220.980 4.293 121 17.904 51.745 295.042
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9. CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS

A composição em 31 de dezembro de 2020 e de 31 dezembro de 2019 da conta “Créditos das operações com seguros e resseguros” 
por idade de vencimento está demonstrada a seguir:

31/12/2020
Vencidas

A vencer
Até 60 

dias
De 61 a 

120 dias
Acima de 
120 dias

Provisão para redução  
ao valor recuperável Total

Prêmios a receber 317.867 10.327 1.588 2.979 (2.428) 330.333
Operações com seguradoras 2.410 832 847 3.977 (3.712) 4.354
Operações com resseguradoras 137 16.692 7.462 3.525 (283) 27.533
Total dos créditos das operações 320.414 27.851 9.897 10.481 (6.423) 362.220

31/12/2019
Vencidas

A vencer
Até 60  

dias
De 61 a  

120 dias
Acima de  
120 dias

Provisão para redução  
ao valor recuperável Total

Prêmios a receber 274.929 20.851 3.489 5.200 (4.241) 300.228
Operações com seguradoras 850 (260) 305 2.133 (1.401) 1.627
Operações com resseguradoras 79 11.066 4.867 5.864 (166) 21.710
Total dos créditos das operações 275.858 31.657 8.661 13.197 (5.808) 323.565
As movimentações do exercício de 2020 e 2019 da conta “Prêmios a receber” está demonstrada a seguir:

MOVIMENTAÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
Prêmios pendentes no início do exercício 300.228 273.091
(+) Prêmios emitidos/RVNE 1.943.737 1.045.248
(–) Recebimentos (912.051) (884.428)
(–) Baixas/Cancelamentos* (1.003.395) (138.613)
(+/–) Variação da provisão de riscos de créditos 1.814 4.930
Prêmios pendentes no final do exercício 330.333 300.228

(*) Tivemos um número expressivo de cancelamentos no grupo de transportes devido problemas internos de emissão que levou a 
seguradora efetuar o cancelamento destas apólices.

O prazo médio de parcelamento conforme o saldo pendente da conta “Prêmios a receber” é de 109 dias para seguros de Danos e 63 
dias para seguros de Pessoas.

10. ATIVOS DE RESSEGURO - PROVISÕES TÉCNICAS

a) Composição dos ativos de resseguro - provisões técnicas

31/12/2020
Provisões Técnicas

Provisão de  
prêmios não ganhos

Sinistros  
a liquidar

Sinistros ocorridos  
mas não avisados RVNE Total

Transportes 9.940 34.458 4.379 9.722 58.499
Automóvel 66.720 33.126 7.398 4.801 112.045
Patrimonial 10.304 126.576 8.929 24.508 170.317
Marítimos 618 – – – 618
Responsabilidades 2.378 14.882 1.502 1.448 20.210
Pessoas 305 2.045 1.119 88 3.557
Total 90.265 211.087 23.327 40.567 365.246

31/12/2019
Provisões Técnicas

Provisão de  
prêmios não ganhos

Sinistros  
a liquidar

Sinistros ocorridos  
mas não avisados RVNE Total

Transportes 9.601 34.776 2.778 1.687 48.842
Automóvel 41.800 18.982 4.756 3.930 69.468
Patrimonial 11.660 76.597 6.986 2.821 98.064
Marítimos 618 – – – 618
Responsabilidades 1.605 21.329 1.880 424 25.237
Pessoas Coletivo 316 2.312 871 61 3.560
Outros – – – – –
Total 65.600 153.996 17.271 8.922 245.790
b) Movimentação dos ativos de resseguro - provisões técnicas

Provisões técnicas
Provisão de  

prêmios não ganhos
Sinistros  
a liquidar

Sinistros ocorridos  
mas não avisados RVNE Total

Saldo 31 de dezembro 2018 58.041 124.058 10.042 9.170 201.311
Constituições 30.998 140.224 9.018 7.906 188.146
Amortizações/reversões (23.439) (6.527) (1.789) (8.154) (39.908)
Pagamentos – (108.754) – – (108.754)
Atualização e oscilação cambial – 4.995 – – 4.995
Saldo 31 de dezembro 2019 65.600 153.996 17.271 8.922 245.790
Constituições 35.810 212.960 9.257 35.200 293.227
Amortizações/reversões (11.145) (3.892) (3.201) (3.555) (21.793)
Pagamentos – (172.224) – – (172.224)
Atualização e oscilação cambial – 20.247 – – 20.247
Saldo 31 de dezembro 2020 90.265 211.087 23.327 40.567 365.246

11. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

a) Circulante

Referem-se a impostos e contribuições antecipadas, a compensar e tributos retidos na fonte, no montante de R$ 2.823 (dezembro 
2019 - R$ 1.518).

b) Realizável a longo prazo

Referem-se aos créditos tributários de Imposto de Renda e Contribuição Social decorrentes de prejuízo fiscal e diferenças temporárias. 
Os efeitos da COVID-19 no mercado segurador afetaram a companhia através do aumento da sinistralidade em algumas carteiras 
ocorrida no segundo semestre de 2020, o crescimento de prêmios ganhos foi abaixo do esperado, e os seguros voltados para o setor 
de varejo também sofreram impactos considerados. Em detrimento a estes fatores, o cenário do segundo semestre de 2020 foi diferente 
de junho de 2020 que apresentou lucro contábil e fiscal, passando para prejuízo contábil e fiscal no segundo semestre 2020. Devido a 
estes fatores, em congruência com os artigos 146 e 148 da Circular SUSEP 517/2015, em virtude da seguradora não ter obtido lucro 
fiscal nos últimos 3 anos (2018, 2019 e 2020), bem como a perspectiva de gerar lucro fiscal ser somente a partir de 2024, a Seguradora 
constituiu “impairment” no exercício no valor de R$ 67.853, apresentando um saldo zero em dezembro 2020 (dezembro 2019 - 
R$ 65.213).

Adicionalmente, a Seguradora constitui créditos tributários de PIS e COFINS, no montante de R$ 5.206 (dezembro 2019 - R$ 5.558), 
decorrentes de diferenças temporárias sobre a provisão de sinistros a liquidar, que serão deduzidos da base de cálculo de PIS e 
COFINS quando do seu efetivo pagamento.

c) Movimentação dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

31/12/2020 31/12/2019
Imposto  

de Renda
Contribuição  

Social Total
Imposto  

de Renda
Contribuição  

Social Total
Saldo inicial 44.410 20.803 65.213 45.315 21.315 66.630
(+) Constituição de créditos 7.565 4.538 12.103 2.542 5.504 8.046
(–) Realização de créditos – – – – – –
(–) Redução valor recuperável (51.975) (25.341) (77.316) (3.447) (6.016) (9.463)
Saldo final – – – 44.410 20.803 65.213
d) Composição dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferido:

31/12/2020 31/12/2019
Imposto  

de Renda
Contribuição  

Social Total
Imposto 

de Renda
Contribuição  

Social Total
Diferido
Provisões judiciais 46.131 27.678 73.809 45.927 27.556 73.483
(–) Passivo fiscal diferido (33.163) (19.898) (53.061) (32.379) (19.426) (51.805)
Benefício a empregados 2.628 1.577 4.205 2.222 1.333 3.556
Prov. de participações nos lucros 801 480 1.281 934 560 1.494
Provisão para riscos de crédito 1.461 877 2.338 1.171 703 1.874
(–) Red. valor recup. temporal (16.714) (10.028) (26.742) – – –
PIS/COFINS diferido (1.301) (781) (2.082) (1.390) (834) (2.223)
Outros* 157 95 252 (119) (71) (190)
MTM* – – – (1.135) (681) (1.816)
Prejuízo fiscal/base negativa
Prejuízo fiscal/base negativa 41.129 29.647 70.776 35.831 26.468 62.299
(–) Red. valor recup. PF/BN (41.129) (29.647) (70.776) (6.653) (14.806) (21.458)
Total – – – 44.410 20.803 65.213
(*) Os impostos diferidos MTM e Outros são oriundos dos efeitos tributários sobre resultado abrangente, no montante de R$ 252 
(dezembro 2019 - R$ 2.006).

12. OUTROS VALORES E BENS

a) Bens à venda - Salvados e imóveis
A composição por idade do saldo de salvados e imóvel a venda está demonstrada a seguir:

31/12/2020 31/12/2019

Ramos de atuação
Até  

30 dias
31 a  

60 dias
61 a  

180 dias
Acima de  
180 dias Total Total

Transportes 565 – 2.881 3.685 7.131 5.260
Automóveis 1.185 807 1.450 1.480 4.922 3.856
Patrimoniais 1 2 – 3 6 9
Outros – – 23 1 24 4
Total salvados 1.751 809 4.354 5.169 12.083 9.129
Imóveis – – – 61 61 –
Total Imóveis – – – 61 61 –
Total 1.751 809 4.354 5.230 12.144 9.129

(*) A composição do valor de R$ 61 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 0 em 31 de dezembro de 2019) se refere a imóveis à venda, 
classificado como ativo não circulante mantido para venda.
b) Outros valores
A composição do valor de R$ 168 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 199 em 31 de dezembro de 2019) é referente a produtos eletrônicos 
de seguro de afinidade. Estes bens têm como finalidade a reposição de bens quando avisado pelo segurado e realizado quando 
efetuado a baixa do sinistro envolvido.

13. IMOBILIZADO

a) Composição

31/12/2020 31/12/2019

Custo
Depreciação 

acumulada Total Custo
Depreciação 

acumulada Total
Edificações – – – 11 (7) 4
Terrenos – – – 58 – 58
Equipamentos 5.768 (4.407) 1.361 4.822 (3.878) 944
Móveis, máquinas e utensílios 3.315 (2.220) 1.095 3.315 (1.895) 1.420
Veículos 1.930 (660) 1.270 1.855 (514) 1.341
Benfeitoria em imóveis de terceiros 3.230 (3.140) 90 3.230 (3.113) 117
Total 14.243 (10.427) 3.816 13.291 (9.407) 3.884

b) Movimentação dos saldos

Equipamento
Benfeitorias em  

imóveis de terceiros Veículos Outros Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.279 618 1.318 1.811 5.026
Adições 125 116 580 – 821
Baixas (1) – (184) – (185)
Despesas de depreciação (459) (617) (373) (329) (1.778)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 944 117 1.341 1.482 3.884
Adições 946 – 394 – 1.340
Baixas/transferência – – (72) (61) (133)
Despesas de depreciação (529) (27) (393) (326) (1.275)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.361 90 1.270 1.095 3.816

14. INTANGÍVEL

a) Composição
31/12/2020 31/12/2019

Custo Amortização Total Custo Amortização Total
Despesas de desenvolvimento de sistemas e direitos de
 uso de software, líquidas de amortizações acumuladas 68.140 (48.593) 19.547 61.162 (40.868) 20.294
Direito de uso de bases de clientes de terceiros
 para fins de negociação do produto de seguro “Afinidades”,
  líquido de amortizações acumuladas 29.652 (28.116) 1.536 29.652 (27.744) 1.908
Total 97.792 (76.709) 21.083 90.814 (68.612) 22.202
b) Movimentação dos saldos

Despesas de desenvolvimento  
de sistemas

Direito de uso de bases  
de clientes Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 18.751 2.590 21.341
Adições 8.372 550 8.922
Baixas – – –
Despesas de amortização (6.829) (1.232) (8.061)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 20.294 1.908 22.202
Adições 6.978 – 6.978
Baixas – – –
Despesas de amortização (7.725) (372) (8.097)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 19.547 1.536 21.083

15. COMPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES A PAGAR E IMPOSTOS A RECOLHER

Abaixo segue a composição das obrigações a pagar e impostos a recolher:
31/12/2020 31/12/2019

Obrigações prestação de serviços 28.772 24.532
Participação nos lucros 6.552 11.788
Honorários/outros 515 669
Outras obrigações a pagar 9.203 10.076
Outros pagamentos (252) 2.006
Total obrigações a pagar 44.790 49.071
Impostos retidos (renda e serviços) 2.353 1.905
Imposto de operações financeiras 15.147 15.905
Contribuições previdenciárias e FGTS 1.201 1.243
Total Impostos a recolher 18.701 19.053
Total 63.491 68.124

16. DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS

a) Corretores de seguros e resseguros
Referem-se a comissões a pagar aos corretores por ocasião da cobrança de títulos e as recuperações relativas aos prêmios restituídos.
Ramos de atuação 31/12/2020 31/12/2019
Automóvel 17.272 14.731
Patrimonial 23.002 33.112
Pessoas 4.722 10.004
Responsabilidades 894 452
Transportes 25.369 24.021
Total 71.259 82.320
b) Operações com resseguradoras
É composto por prêmio de resseguro líquido de comissão, juntamente com as obrigações a pagar para os resseguradores. Segue a 
composição das operações com resseguradoras por tipo de ressegurador:

Resseguradoras
Local Admitido Total

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Riscos emitidos 69.856 104.894 7.507 9.239 77.363 114.133
Riscos a liquidar 124.623 11.759 700 587 125.323 12.346
Total 194.479 116.653 8.207 9.826 202.686 126.479
c) Depósito de terceiros
Referente a depósito de terceiros, segue abaixo a evolução dos valores:

31/12/2020 31/12/2019
Até 30 dias 4.433 9.431
De 31 a 60 dias 711 1.035
De 61 a 120 dias 1.472 600
De 121 a 180 dias 1.505 179
De 181 a 365 dias 424 279
Superior a 365 dias 136 –
Total 8.681 11.524

17. PROVISÕES TÉCNICAS E CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS

a) Composição das provisões técnicas de seguros e custos de aquisição diferidos
31/12/2020

Provisões técnicas

Principais classes de negócios

Custos de  
aquisição  
diferidos

Provisão  
de prêmios  
não ganhos

Provisão de  
sinistros  

a liquidar

Provisão de  
despesas  

relacionadas

Provisão de sinistros  
ocorridos mas  

não avisados

Total de  
provisões  

técnicas
Transportes 17.178 72.419 67.808 6.464 6.450 153.141
Automóveis 26.751 134.193 60.173 10.505 8.727 213.598
Patrimoniais 91.212 175.958 145.479 4.863 8.496 334.796
Responsabilidades 930 6.193 33.928 640 3.257 44.018
Pessoas 3.176 5.784 14.980 2.621 4.499 27.884
Total 139.247 394.547 322.368 25.093 31.429 773.437

31/12/2019
Provisões técnicas

Principais classes de negócios

Custos de  
aquisição  
diferidos

Provisão  
de prêmios  
não ganhos

Provisão de  
sinistros  

a liquidar

Provisão de  
despesas  

relacionadas

Provisão de sinistros  
ocorridos mas  

não avisados

Total de  
provisões  

técnicas
Transportes 13.101 50.161 61.855 9.017 7.270 128.304
Automóveis 24.259 120.269 55.547 5.498 11.335 192.649
Patrimoniais 76.602 141.182 96.203 4.566 6.866 248.817
Responsabilidades 742 3.934 39.476 798 4.090 48.298
Outros – – – – – –
Pessoas 3.729 6.489 15.044 3.952 1.926 27.411
Total 118.435 322.035 268.126 23.831 31.487 645.479
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, devido a suficiência apurada no teste de adequação de passivo não houve constituição de provisão 
complementar de cobertura (PCC).
b) Movimentação das provisões técnicas
As movimentações de Provisão de prêmios não ganhos e Custos de aquisição diferidos são considerados pelos riscos vigentes na data 
base referida.

Custos de  
aquisição  
diferidos

Provisão  
de prêmios  
não ganhos

Sinistros a  
liquidar (*)

Provisão  
de despesas  
relacionadas

Provisão de sinistros  
ocorridos mas  

não avisados
Saldo em 31 de dezembro de 2018 95.030 269.271 238.810 19.890 28.993
Constituições 103.802 295.585 457.879 36.447 31.487
Amortizações/reversões (80.398) (242.821) (95.309) (992) (28.993)
Pagamentos – – (334.703) (31.515) –
Atualização e oscilação cambial – – 1.449 – –
Saldo em 31 de dezembro de 2019 118.435 322.035 268.126 23.831 31.487
Constituições 139.164 395.110 556.153 255.483 31.429
Amortizações/reversões (118.327) (321.697) (133.174) (221.857) (31.487)
Pagamentos – – (380.822) (32.364) –
Atualização e oscilação cambial (25) (901) 12.085 – –
Saldo em 31 de dezembro de 2020 139.247 394.547 322.368 25.093 31.429
(*) Em 31 de dezembro de 2020, a Seguradora possui processos de sinistros em demanda judicial em diversos estágios processuais, 
registrados nessa rubrica, no montante de R$ 96.189 (R$ 90.885 em 31 de dezembro de 2019), com a seguinte classificação de risco:
c) Composição e movimentação de sinistros a liquidar judicial

31/12/2020 31/12/2019
Risco de perda Quantidade Reclamado Provisionado* % Quantidade Reclamado Provisionado* %
Perda provável 145 70.450 55.276 78% 196 15.183 12.970 85%
Perda possível 1.066 33.862 23.956 71% 1.349 125.198 67.585 53%
Perda remota 376 125.875 16.957 13% 432 66.970 10.330 15%
Total 1.587 230.187 96.189 1.977 207.351 90.885

31/12/2020 31/12/2019
Saldo inicial 90.885 95.042
Total pago (15.020) (19.571)
Constituições 2.912 4.581
Alterações de provisões 6.756 9.534
Atualização monetária, oscilação cambial e outros 10.656 1.299
Saldo final 96.189 90.885
(*) O saldo da PSL judicial provisionado está líquido de cosseguro cedido e o valor reclamado está bruto de cosseguro cedido.
d) Tabela de desenvolvimento de sinistros
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente às reservas de sinistros, comparando os 
sinistros pagos com as suas respectivas provisões.
Esses quadros se referem exclusivamente ao desenvolvimento de sinistros, dessa forma não são considerados os valores relativos às 
despesas, salvados e ressarcimentos.
O triângulo superior do quadro apresenta o valor estimado para os sinistros avisados, por ano de ocorrência (colunas), bem como as 
variações das estimativas iniciais em anos subsequentes (linhas). Assim, o total deste quadro indica os valores estimados de sinistros 
que a companhia registrou no período apresentado.
A parte inferior do quadro demonstra as quantias pagas distribuídas no quadro conforme correspondência com o quadro superior, de 
modo que é possível comparar os dois quadros, célula por célula.
As linhas “PSL + IBNR” contemplam os saldos brutos e líquidos de resseguro, respectivamente, da Provisão de Sinistros a Liquidar e 
Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados em 31/12/2020.
Adicionalmente aos valores apresentados na linha “PSL + IBNR” das tabelas acima, possui R$ 72.039 mil e R$ 9.062 mil de saldo de 
provisões, brutos e líquidos de resseguro respectivamente, referente a ocorrências de anos anteriores a 2010.
Os valores de despesas e salvados e ressarcimentos estão apresentados nas linhas “PSL + IBNR - DESP” e “PSL + IBNR -  
SALV_RESS” respectivamente. Essa inclusão tem como objetivo a conciliação com a nota 17)b .
Foram considerados os valores de salvados e ressarcidos indenizados e não indenizados na presente nota. Na nota 17)b são 
considerados apenas os salvados e ressarcidos indenizados.
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SEGUROS SURA S.A.
CNPJ 33.065.699/0001-27

Bruto de Resseguro Ano de Ocorrência
Ano de Ocorrência Anos Anteriores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sinistros Incorridos
Até a data base 207.643 253.490 262.958 279.280 292.427 265.195 284.246 305.902 303.342 345.201 440.210
1 ano depois 218.673 267.567 292.062 306.617 267.142 265.428 272.725 289.250 331.926 349.294
2 ano depois 217.830 269.619 308.447 314.078 273.161 267.086 269.200 287.733 323.987
3 ano depois 218.019 274.639 311.214 308.869 274.407 265.779 266.030 284.177
4 ano depois 219.159 275.296 323.506 323.139 275.223 267.049 265.642
5 ano depois 221.428 275.149 325.757 322.859 278.436 267.421
6 ano depois 223.796 276.292 327.524 324.656 274.386
7 ano depois 222.408 275.971 325.845 321.739
8 ano depois 222.291 276.357 325.933
9 ano depois 221.721 277.492
10 anos depois 221.910

Sinistros Pagos
Até a data base 133.876 166.761 158.904 163.648 158.953 157.007 178.804 177.648 183.796 224.624 255.333
1 ano depois 190.580 239.717 272.900 280.758 234.553 244.639 249.577 262.870 266.992 319.695
2 ano depois 205.069 252.784 283.408 291.429 246.553 254.287 256.540 273.642 283.665
3 ano depois 206.931 261.499 287.242 294.413 248.827 256.846 258.280 275.652
4 ano depois 212.130 265.278 292.054 306.959 252.390 259.763 260.315
5 ano depois 213.646 268.635 316.355 313.162 256.035 261.013
6 ano depois 214.059 269.429 319.466 314.728 256.853
7 ano depois 214.671 270.771 321.401 315.235
8 ano depois 216.077 271.822 321.869
9 ano depois 216.942 272.080
10 anos depois 217.119

Sobra ou falta  (14.267) (24.002) (62.975) (42.458) 18.041 (2.226) 18.605 21.724 (20.645) (4.093)  Total

** PSL + IBNR 72.039 4.791 5.412 4.065 6.504 17.533 6.407 5.327 8.525 36.425 29.599 184.877 381.504

PSL + IBNR - DESP 3.780 277 93 919 359 404 292 915 1.210 3.171 2.286 11.388 25.094

** PSL+ IBNR -SALV_RESS – – – (37) (40) (597) (244) (543) (812) (1.622) (5.920) (29.975) (39.790)

Pagamentos 2020 2.326 177 258 468 507 818 1.250 2.034 2.010 20.570 95.071 255.333 380.822

(**) Os valores de despesas e salvados e ressarcimentos estão apresentados nas linhas “PSL + IBNR - DESP” e “PSL + IBNR - SALV_RESS” respectivamente. Essa inclusão tem como objetivo a conciliação com a nota 17) b.
Foram considerados os valores de salvados e ressarcidos indenizados e não indenizados na presente nota. Na nota 17) b são considerados apenas os salvados e ressarcidos indenizados.
Líquido de Resseguro Ano de Ocorrência
Ano de Ocorrência Anos Anteriores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sinistros Incorridos
Até a data base 200.186 243.883 256.598 227.833 257.485 227.666 251.055 257.984 215.172 233.382 218.171
1 ano depois 212.651 255.789 275.197 248.959 232.126 228.567 245.276 251.359 212.887 232.234
2 ano depois 209.743 248.004 279.189 253.983 231.807 231.814 245.506 252.887 212.875
3 ano depois 206.626 254.028 282.255 252.172 234.921 233.715 248.128 254.585
4 ano depois 209.934 251.934 282.355 252.221 234.520 233.842 247.649
5 ano depois 211.090 252.323 284.222 252.956 236.553 234.834
6 ano depois 213.045 253.548 285.096 254.310 238.766
7 ano depois 212.123 252.701 284.241 251.979
8 ano depois 210.757 252.773 283.563
9 ano depois 211.030 254.030
10 anos depois 210.210

Sinistros Pagos
Até a data base 129.563 165.262 157.785 144.737 147.120 147.462 171.751 169.805 145.217 154.141 144.396
1 ano depois 185.152 234.954 268.567 230.404 209.691 215.060 233.576 240.733 203.157 219.982
2 ano depois 199.497 246.008 273.286 234.926 217.398 224.074 239.653 245.468 206.796
3 ano depois 201.391 243.565 272.262 237.775 219.574 226.457 241.551 247.106
4 ano depois 202.081 244.701 273.072 241.384 223.356 227.553 242.552
5 ano depois 204.240 245.239 275.117 243.027 226.385 228.727
6 ano depois 204.657 245.692 276.907 244.415 227.178
7 ano depois 206.268 246.929 279.353 244.925
8 ano depois 206.654 247.980 279.626
9 ano depois 207.519 248.238
10 anos depois  207.696           

Sobra ou falta  (10.027) (10.147) (26.964) (24.146) 18.719 (7.168) 3.405 3.399 2.298 1.148  Total

PSL + IBNR 9.062 2.514 5.792 3.783 7.054 11.588 6.107 4.097 7.478 6.079 12.252 73.775 149.583

PSL - DESP 2.341 245 83 813 318 322 258 743 946 2.338 1.268 5.278 14.951

PSL - SALV_RESS – – – (40) (42) (631) (258) (501) (694) (1.319) (4.361) (15.842) (23.688)

18. GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS

Para cobertura das provisões técnicas, a Seguradora mantinha os seguintes títulos e valores mobiliários retidos ou vinculados à SUSEP:
31/12/2020 31/12/2019

Provisões técnicas - Seguros 773.437 645.478
(–) Deduções/Exclusões (511.586) (386.404)
Direito Creditório (184.188) (171.688)
Custo de Aquisição Diferidos Redutores (75.356) (19.461)
Ativos de Resseguro Redutores (252.042) (195.255)
Total a ser coberto 261.851 259.074
Títulos de renda fixa - públicos 24.430 78.481
Títulos de renda fixa - privados 9.458 –
Cotas de fundos de investimento - renda fixa 254.353 215.755
Total 288.241 294.236
Suficiência 26.390 35.162

19. OUTROS DÉBITOS - PROVISÕES

A Seguradora possui diversos processos judiciais e administrativos, essas provisões são constituídas para todas as contingências 
referentes a processos judiciais e potenciais riscos que representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, 
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.

31/12/2020 31/12/2019
Provisão Depósito Judicial Provisão Depósito Judicial

Provisões fiscais e previdenciárias (a) 183.034 244.295 182.799 243.305
Provisões trabalhistas (b) 1.095 35 304 35
Provisões cíveis (c) 393 550 604 14
Sinistros – 1.235 – 1.311
Total 184.522 246.115 183.707 244.665

(*) A Provisão de sinistros é demonstrada na nota 17c
a) Provisões fiscais e previdenciárias
Os valores registrados nessa rubrica são relacionados, principalmente, a discussões judiciais, registradas no exigível a longo prazo. 
Essas ações, quando requeridas, estão amparadas por depósitos judiciais classificados no realizável a longo prazo. A Seguradora 
constitui provisão, apoiada na opinião de seus consultores jurídicos, conforme suas probabilidades de êxito e relevância. A administração 
da Seguradora optou por atualizar os depósitos judiciais fiscais e seus passivos correspondentes.
As principais ações fiscais e os saldos dos correspondentes depósitos judiciais podem assim, serem resumidos:

Provisões judiciais Depósitos judiciais
2020 2019 2020 2019

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 154.955 155.121 203.102 202.751
Programa de Integração Social - PIS 21.415 21.163 32.124 31.705
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 2.558 2.518 4.547 4.474
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 4.106 3.997 4.106 3.997
Imposto sobre Serviços - ISS – – 415 378
Total 183.034 182.799 244.294 243.305
COFINS- a Seguradora questiona judicialmente a inconstitucionalidade da cobrança de 3% (COFINS) por falta de recepção pela Lei nº 
9.718/98.
PIS - Empresa objetiva recolher o PIS pelos critérios da Lei Complementar nº 07/70, pois a Emenda Constitucional nº 1/94 ao instituir o 
Fundo Social vedou regulação do dispositivo por medida provisória.
INSS- questionamento sobre comissão de corretagem incidente no questionamento sobre o aumento da alíquota do RAT (Riscos 
Ambientais do Trabalho) incidente sobre a folha de pagamento, conforme regulamento do Instituto Nacional da Previdência Social.
ICMS - as ações em andamento referem-se ao questionamento da constitucionalidade da obrigação de pagamento do ICMS sobre 
salvados.
ISS - Ação referente ao questionamento dos recolhimentos efetuados com retenções de prestações de serviços.
b) Provisões judiciais - trabalhistas
Ações de vínculo empregatício e direitos trabalhistas referem-se aos questionamentos de equiparação salarial e horas extras, pedidos 
de indenização de empresas jurídicas que atuavam como representações da Seguradora e estão registradas de acordo com suas 
possibilidades de perda estabelecidas pelos consultores jurídicos da Seguradora.
c) Provisões Judiciais - cíveis
O saldo das provisões judiciais cíveis refere-se, basicamente, a ações que, na opinião dos consultores jurídicos da Seguradora, 
apresentam risco de perda provável ou expectativa de saída de caixa.
d) Composição das provisões judiciais

31/12/2020 31/12/2019
Risco de perda Quantidade Reclamado Provisionado % Quantidade Reclamado Provisionado %
Fiscais e Previdenciárias
Provável 6 21.301 21.433 101% 5 23.173 23.302 101%
Possível 10 212.284 161.593 76% 8 209.590 159.489 76%
Remota 2 10.710 8 0% 2 10.542 8 0%

18 244.295 183.034 15 243.305 182.799
Trabalhistas
Provável 9 1.095 1.095 100% 5 304 304 100%
Possível 4 1.312 – 0% 3 633 – 0%
Remota 2 261 – 0% 7 1.571 – 0%

15 2.668 1.095 15 2.508 304
Cíveis
Provável 19 393 393 100% 25 603 604 100%
Possível 117 288.387 – 0% 48 8.573 – 0%
Remota 46 917 – 0% 48 1.211 – 0%

182 289.697 393 121 10.387 604
Total 215 536.660 184.522 151 256.200 183.707
e) Movimentação das provisões judiciais

Fiscal Trabalhista Cível
Saldo em 31 de dezembro de 2018 186.726 44 450
Total pago – – (212)
Baixa e reversão (3.041) (22) (325)
Constituições no exercício – 277 616
Alterações de provisões – – 51
Atualização monetária, oscilação cambial e outros (886) 6 23
Saldo em 31 de dezembro de 2019 182.799 305 603
Total pago – (1.225) (270)
Baixa e reversão (2.154) (39) (197)
Constituições no exercício – 868 123
Alterações de provisões – 1.190 144
Atualização monetária, oscilação cambial e outros 2.389 (4) (10)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 183.034 1.095 393

20. BENEFÍCIO PÓS EMPREGO

A seguradora constitui uma provisão atuarial em virtude de benefício pós emprego. Os cálculos e premissas utilizadas foram elaborados 
de acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 33 (R1) Benefícios a Empregados. Foi contratado o escritório atuarial 
Willis Towers Watson para efetuar os cálculos e preparar relatórios que suportam as premissas utilizadas e os valores constituídos.
Resumo das principais provisões do plano
A Seguros SURA S.A. fornece a seus aposentados um plano médico segurado pelo Bradesco. A Companhia oferece benefícios médicos 
totalmente segurados a todos os funcionários e dependentes qualificados. A legislação de saúde (Lei 9656/98) garante o direito aos 
funcionários (e seus beneficiários) que contribuíram com os prêmios médicos a opção de estender a cobertura médica na aposentadoria 

ou em caso de demissão involuntária. O plano médico estendido deve incluir o mesmo nível de cobertura e outras condições oferecidas 
aos funcionários ativos, mas os ex-funcionários devem assumir 100% do prêmio/custo. No caso de rescisão involuntária, o período de 
extensão dos benefícios médicos é igual a 1/3 do período de contribuição de um período mínimo de seis meses a um máximo de vinte 
e quatro meses. Aposentados podem estender o plano médico em um ano para cada ano de contribuição. Se o aposentado tiver 
contribuído por 10 anos ou mais, a extensão do benefício será vitalícia. Conforme informado pelo cliente, a contribuição dos funcionários 
foi apenas até 1º de janeiro de 2020.
A duração do fluxo de caixa dos pagamentos de benefícios em 2020, a partir da avaliação de 30 de setembro de 2019, é de 16,56 anos.
Declaração de Premissas
O CPC 33 exige que as premissas atuariais sejam “imparciais e mutuamente compatíveis” e especifica que elas devem ser “as melhores 
estimativas de uma entidade das variáveis que determinarão o custo final de fornecer benefícios pós-emprego”. As premissas divulgadas 
referem-se aos períodos que terminam em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 relatórios e divulgações financeiras e nos exercícios 
de 2018, 2019 e 2020, custo de benefício definido.
As premissas para o cálculo do custo de benefício definido para os períodos findos em 31 de dezembro de 2020 são equivalentes às 
premissas da avaliação em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, respectivamente.
O uso de diferentes premissas decorre dos requisitos do CPC 33, segundo o qual o custo de benefício definido é calculado com base 
em premissas no início do período, e o valor do DBO é calculado com base em premissas na data da mensuração.
a) Taxa de desconto nominal
2017: 9,44%
2018: 8,93%
2019: 7,40%
2020: 7,27%
b) Inflação de Preços
O índice adotado para inflação foi de 3,25% (dezembro 2019 foi de 3,80%)
c) Taxas nominal de tendência de custo de assistência médica
A taxa de tendência sugerida foi de 6,35% a.a. (dezembro 2019 foi de 6,91% a.a.)
d) Fator de envelhecimento
Foi considerado o índice de 3,50% como fator de envelhecimento.
e) Mortalidade
A tabela de mortalidade é o AT-2000 Basic, com um fator de redução de 10%, segregado por gênero. A tabela de mortalidade para 
inválidos é o RRB-1983.
f) Rotatividade dos funcionários
A seguradora considerou uma taxa fixa de 24,03% ao ano para todas as idades.
g) Suposição de aceitação
A aceitação é a probabilidade de os funcionários aderirem ao plano médico após a aposentadoria. A seguradora adotou uma 
porcentagem com base no nível de trabalho do funcionário (CEO, VP’s e Diretores: 100%; Gerentes e Coordenadores: 70%; Demais: 
40%).
h) Aposentadoria
Foram consideradas as idades de aposentadoria em 2017/2018 sendo homens 57 anos e mulheres 58 anos e em 2019/2020 para 
homens 65 anos e mulheres 62 anos.
i) Cobertura Dependente
Para ativos atuais, 67% dos participantes elegíveis assumiram eleger cobertura para o cônjuge em aposentadoria. Supõe-se que os 
homens sejam 4 anos mais velhos que as mulheres.
Reconciliação da Provisão

 31/12/2020 31/12/2019
A Desenvolvimento da posição líquida do balanço

 Obrigação de benefício definido (10.513) (8.890)
 Valor justo do ativo – –
 Excedente/(deficit) (10.513) (8.890)
 Excedente irrecuperável (efeito do teto do ativo) – –
 Ativo/(passivo) de benefício definido líquido no final do período (10.513) (8.890)

Movimentação da provisão atuarial
 31/12/2020 31/12/2019

A Movimentação da provisão de benefício definido
 Saldo inicial 8.890 8.709
 Custo de serviço 36 127
 Custos de juros 651 778
 Atuarial (ganho)/perda - experiência 1.888 804
 Atuarial (ganho)/perda - premissas demográficas – (3.044)
 Atuarial (ganho)/perda - premissas financeiras (780) 1.764
 Benefícios pagos diretamente pela empresa (172) (248)
 Saldo final 10.513 8.890

Composição da provisão atuarial benefício pós emprego
31/12/2020 31/12/2019

a) Impacto no resultado
  Custo atual do serviço 36 127
  Juros/(receita) líquidos sobre o passivo de benefício definido líquido/(ativo) 651 778
  Custo de benefício definido reconhecido no resultado 687 905

b) Outros resultados abrangentes (ORA)
  (Ganho)/perda atuarial devido à experiência 1.888 804
  (Ganho)/perda atuarial devido a alterações de premissas (780) (1.280)
  (Ganho)/perda atuarial reconhecido em ORA 1.108 (476)

c) Custo do benefício definido
  Custo do serviço 36 127
  Juros líquidos sobre o passivo de benefício definido líquido 651 778
  Efeitos de remensuração reconhecidos em ORA 1.108 (477)
  Custo de benefício definido 1.795 428

d) Análise de sensibilidade do benefício pós emprego
 Alteração na taxa de desconto

Análise de sensibilidade Efeito na provisão
 Taxa de desconto 7,40% aumento em 0,5% (642)
 Taxa de desconto 7,40% redução em 0,5% 719

21. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2020, o capital social está representado por 19.215.923 ações (19.215.923 ações em 31 de dezembro de 2019) 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. O Capital Social apresentou em 31 de dezembro de 2020 o valor de R$ 232.033 (R$ 232.033 
em 31 de dezembro de 2019).
b) Reserva legal
Constituída, ao final de cada exercício social, na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para a 
compensação de prejuízos ou para aumento do capital social.
c) Outras reservas de lucros
Correspondem à parcela do lucro líquido remanescente, após as deduções legais e a constituição da reserva legal, ao final de cada 
exercício social, sujeita à deliberação da Assembleia Geral.
d) Composição acionária

31/12/2020
Origem ON %

Inversiones Sura Brasil Participações CO 19.215.877 99,999
Minoritários - pessoa física BR 46 0,001
Total 19.215.923 100
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

SEGUROS SURA S.A.
CNPJ 33.065.699/0001-27
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22. RAMOS DE ATUAÇÃO DA SEGURADORA

Estão sendo detalhados a seguir os principais ramos de atuação, bem como os respectivos montantes de prêmios ganhos, sinistros 

ocorridos, custos de aquisição e índices de sinistralidade e de comissionamento:

31/12/2020
Prêmios Sinistros Custos de Índices - %

Principais classes de negócios ganhos ocorridos aquisição Sinistralidade Comissionamento
Automóveis 226.651 (144.624) (45.293) 64% 20%
Patrimoniais 192.922 (94.017) (76.684) 49% 40%
Pessoas 75.056 (37.360) (24.321) 50% 32%
Responsabilidades 11.111 (340) (1.427) 3% 13%
Transportes 237.103 (128.022) (61.288) 54% 26%
Outros – (565) – – 22%
Total 742.843 (404.928) (209.013) 55% 28%

31/12/2019
Prêmios Sinistros Custos de Índices - %

Principais classes de negócios ganhos ocorridos aquisição Sinistralidade Comissionamento
Automóveis 201.874 (134.060) (40.522) 66% 20%
Patrimoniais 194.103 (75.182) (84.231) 39% 43%
Pessoas 105.071 (34.093) (52.821) 32% 50%
Responsabilidades 7.172 (1.284) (1.055) 18% 15%
Transportes 231.352 (102.812) (59.475) 44% 26%
Outros 429 707 (21) (165%) 5%
Total 740.001 (346.724) (238.125) 47% 32%

23. DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

31/12/2020 31/12/2019
a) Outras receitas e despesas operacionais
 Despesas com inspeção de riscos (11.356) (10.920)
 Provisões judiciais trabalhistas, cíveis e outras provisões (173) (337)
 Reversão (constituição) da provisão para riscos de créditos (1.161) 2.761
 Outras receitas/despesas operacionais 7.444 6.116
 Total (5.246) (2.380)
b) Resultado com Resseguro (13.595) (31.599)
 b.1 Receita com resseguro
 Automóvel 110.958 70.954
 Patrimonial 52.845 36.934
 Pessoas 8.180 7.902
 Responsabilidades 340 (2.336)
 Transportes 86.006 58.293
 Outros 838 (678)
 Total Geral 259.167 171.069
 b.2 Despesa com resseguro
 Automóvel (114.462) (72.514)
 Patrimonial (50.586) (40.308)
 Pessoas (6.154) (4.966)
 Responsabilidades (7.348) (4.417)
 Transportes (94.212) (80.077)
 Outros – (386)
 Total Geral (272.762) (202.668)
c) Despesas administrativas
 Pessoal Próprio (75.322) (73.423)
 Serviços de terceiros (19.139) (18.910)
 Localização e funcionamento (24.773) (26.841)
 Publicações e propaganda (23.992) (24.346)
 Publicações (18) (50)
 Donativos e contribuições (333) (287)
 Outras despesas administrativas 746 –
 Total (142.831) (143.857)
d) Despesas com tributos
 COFINS (15.421) (16.980)
 COFINS diferido (304) 682
 PIS (2.506) (2.759)
 PIS diferido (49) (935)
 Taxa de fiscalização (2.756) (2.820)
 Impostos municipais (538) (523)
 Outras despesas com tributos (890) (1.041)
 Total (22.464) (24.377)

31/12/2020 31/12/2019
e) Resultado financeiro
 Receitas com títulos de renda fixa - disponível para venda 13.451 21.294
 Receitas com títulos de renda fixa - valor justo por meio de resultado 6.787 7.055
 Receitas financeiras com operações de seguros e resseguros (*) 45.040 34.681
 Outras receitas financeiras 4.370 8.901
 Subtotal 69.648 71.931
 Despesas financeiras com operações de seguros (31.363) (32.213)
 Despesas financeiras com juros sobre tributos (974) (443)
 Outras despesas financeiras (3.438) (775)
 Subtotal (35.775) (33.431)
 Total 33.873 38.500
(*) As operações de resseguros têm contratos em moeda estrangeira, onde a oscilação cambial impacta nessa rubrica como receita e 
também correção monetária de sinistros judiciais de resseguro.
f) Ganhos e perdas com ativos não correntes
 Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado 85 237
 Total 85 237

24. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

31/12/2020 31/12/2019
Imposto  

de Renda
Contribuição  

Social
Imposto 

de Renda
Contribuição  

Social
Resultado antes dos impostos e após participações (21.276) (21.276) (8.325) (8.325)
(+/–) Ajustes temporários 83 83 (5.357) (5.357)
(+/–) Ajustes permanentes – – 875 875
Base de Cálculo antes da Compensação de Prejuízos (21.192) (21.192) (12.806) (12.806)
(–) Compensação de Prejuízos Fiscais – – – –
Base de Cálculo dos Tributos (21.192) (21.192) (12.806) (12.806)
Alíquota média do exercício 25% 15% -25% -15%
Expectativa de resultado de IRPJ e CSLL, de acordo com a alíquota vigente 5.298 3.179 (3.202) (1.921)
Realização Crédito Tributário – – – –
Ajuste tributários oriundos das diferenças intertemporais 855 513 594 4.335
Impairment (51.975) (25.341) 2.724 (1.941)
Imposto de renda e contribuição social contabilizados (45.823) (21.649) 116 473
Alíquota efetiva (215,4%) (101,8%) 1,4% 5,7%

25. TRANSAÇÕES E SALDOS COM PARTES RELACIONADAS

A remuneração do pessoal-chave da Administração, que compreende funcionários que tem autoridade e responsabilidade pelo 
planejamento, direção e controle das atividades da Seguradora, é composta exclusivamente de benefícios de curto prazo, cujo montante 
destinado no ano de 2020 foi de R$ 9.634 (R$ 5.783 em 31 de dezembro de 2019). A Seguradora não possui benefícios de longo prazo, 
de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações.
A Seguradora possui crédito a recuperar da controladora Inversiones Sura Brasil Participações LTDA no valor de R$ 269 (R$ 327 em  
31 de dezembro de 2019) referente ao reembolso relativo às despesas administrativas provenientes do processo legal de abertura de 
sua controladora.

26. EVENTOS SUBSEQUENTES

a) Aumento de Capital
Conforme Junta Diretiva da Suramericana S.A., realizada em 21 janeiro de 2021, foi aprovado aporte de capital de USD 25 milhões para 
os próximos três anos, sendo USD 10 milhões em 2021 e o restante em 2022 e 2023.
No dia 24 de fevereiro de 2021, houve o recebimento de dinheiro para aumento de capital no valor de USD 7 milhões, equivalente a R$ 
37 milhões pela cotação de câmbio do dia. Com este ingresso, o capital total passa a ser R$ 232.070, promovendo a regularização da 
insuficiência de capital ocorrida em dezembro 2020.

24/02/2021 31/12/2020
Capital social 232.033 232.033
Aumento de capital em aprovação 37 –
Capital social total 232.070 232.033
Os USD 3 milhões restantes serão capitalizados durante o mês de abril de 2021, totalizando com isso os USD 10 milhões acordados no 
comitê diretivo.
b) Resolução CNSP 388/20
A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou a Resolução CNSP 388 de 8 de setembro de 2020 cujo objeto é estabelecer 
a segmentação das sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, resseguradores locais e entidades abertas de previdência 
complementar (EAPCs) para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial. A norma terá seus efeitos produzidos em 2021. A 
Seguradora foi enquadrada, conforme comunicado da Susep, na segmentação S3.

27. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referente aos impactos da pandemia COVID-19, há uma preocupação da Seguradora com o bem-estar e saúde dos colaboradores.  
A primeira ação foi disponibilizar acesso remoto para todos os colaboradores poderem trabalhar de “home office”, evitando o máximo de 
locomoção ao escritório. Foi criado o comitê de incidentes para tratar especificamente de assuntos voltados a pandemia do COVID-19, 
dar suporte para as demais áreas e monitoramento semanal de possíveis casos que possam surgir ao longo da pandemia, bem como 
decisões a serem tomadas durante este período. A Seguros SURA S.A. criou um canal gratuito de atendimento psicológico para os 
colaboradores, tendo em vista os impactos do isolamento social e mudança imediata das suas rotinas. A Seguradora intensificou os 
trabalhos nos fluxos de recebimentos, tem revisitado o plano e estudado constantemente o orçamento (forecast) para que as decisões 
da administração mantenham a Seguradora no rumo estabelecido.
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PARECER DOS ATUÁRIOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Acionistas e Administradores da
Seguros SURA S.A.
São Paulo - SP
CNPJ: 33.065.699/0001-27
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras bem como os demonstrativos 
do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da 
Seguros SURA S.A., em 31 de dezembro de 2020, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os 
princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resseguro registrados nas demonstrações 
financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA 
e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, bem como 
pelas funcionalidades dos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos atuários auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião estritamente sobre os itens relacionados no primeiro parágrafo deste parecer, 
com base em nossos procedimentos de auditoria atuarial, conduzidos de acordo com os princípios gerais emitidos pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA e também com base em nosso conhecimento e experiência acumulados sobre práticas atuariais adequadas.
Esses princípios requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que os 
respectivos itens auditados estão livres de distorção relevante.
Em particular quanto ao aspecto de solvência da Sociedade, nossa responsabilidade de expressar opinião refere-se estritamente à 
adequação da constituição das provisões técnicas e de seus ativos redutores de cobertura financeira relacionados, segundo normativos 
e princípios supracitados, bem como ao atendimento pela Sociedade auditada dos requerimentos de capital conforme limites mínimos 
estipulados pelas normas vigentes da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP, e não se refere à qualidade e à valoração da cobertura financeira tanto das provisões técnicas, líquidas de ativos redutores, 
como dos requisitos regulatórios de capital.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das 
provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante independentemente se 
causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes para planejar procedimentos 

de auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses 
controles internos.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do 
capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da 
Sociedade em 31 de dezembro de 2020 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas e orientações 
emitidas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA.
Ênfase - Insuficiência de capital regulatório
Conforme demonstrado na nota 5.7, a Seguradora apresentou, em 31 de dezembro de 2020, insuficiência de capital regulatório, no 
montante de R$ 12.891 mil, decorrente substancialmente do reconhecimento ao resultado dos créditos tributários no montante de  
R$ 67.853 mil, conforme divulgado na nota 11b. A administração está tomando as medidas necessárias para regularização dessa 
situação de insuficiência de capital regulatório, conforme descrito na nota 26. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse 
assunto.
Outros Assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção relevante nos itens 
integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, também aplicamos procedimentos selecionados sobre as bases de dados 
fornecidas pela Companhia e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos que 
os dados selecionados em nossos trabalhos são capazes de proporcionar segurança razoável para permitir que os referidos itens 
integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de 
procedimentos selecionados, e com base em testes aplicados sobre amostras, observamos que, no âmbito das referidas amostras, 
existe correspondência dos dados que serviram de base para apuração dos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo 
com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos Quadros Estatísticos e FIP (exclusivamente nos quadros concernentes 
ao escopo da auditoria atuarial), para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em seus aspectos mais relevantes.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021

ERNST & YOUNG
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CNPJ 03.801.998/0001-11
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Diretores e Acionistas da
Seguros Sura S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Seguros Sura S.A. (“Seguradora”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Seguros Sura S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Seguradora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase - Insuficiência de capital regulatório
Conforme demonstrado na nota 5.7, a Seguradora apresentou, em 31 de dezembro de 2020, insuficiência de capital regulatório, no 
montante de R$ 12.891 mil, decorrente substancialmente do reconhecimento ao resultado dos créditos tributários no montante de  
R$ 67.853 mil, conforme divulgado na nota 11b. A administração está tomando as medidas necessárias para regularização dessa 
situação de insuficiência de capital regulatório, conforme descrito na nota 26. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse 
assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Seguradora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e,  
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada  
a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança sobre as demonstrações financeiras
A administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados  
- SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Seguradora continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Seguradora ou cessar suas operações, 

ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Seguradora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor independente pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Seguradora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Seguradora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Seguradora a não mais se manter em continuidade 
operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de 
auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que 
eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021
ERNST & YOUNG

Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Patrícia di Paula da Silva Paz
 Contadora - CRC-1SP198827/O-3
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 ÍNDICES DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA SEGUROS SURA S.A  

(33.065.699/0001-27) 
Data Base: 31/12/2020 

 

 

(*) Para efeito de análise financeira dos índices aplicados para as seguradoras, os saldos das provisões técnicas e os valores dos ativos garantidores foram excluídos, 
uma vez que, estes ativos são usados para fins de cobertura das provisões técnicas. 

São Paulo, 01 de setembro de 2021. 

____________________________________ 
Julio Cesar Silva 

SEGUROS SURA S.A. 

Gerente Contábil 

CRC SP-282009/O-3 

Este documento foi assinado digitalmente por Julio Cesar Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 68F4-1777-D8E8-87DF.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para 

verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/68F4-1777-D8E8-87DF 

ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este 

documento é válido. 

Código para verificação: 68F4-1777-D8E8-87DF

Hash do Documento 

3E67BCEC9497F8CE511D26F577B11E5B7010DE7F6F62CCD495C3CEFD6052E1FD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2021 é(são) :

Julio Cesar Silva (Signatário - SEGUROS SURA S.A.) - 

295.196.748-96  em 01/09/2021 19:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 01/09/2021 é(são) :

Marcelo Pozzi Pestana - 295.882.928-67 em 01/09/2021 16:37 

UTC-03:00

Certidão BALANÇO PATRIMONIAL (0961191)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 330



SES - SISTEMA DE ESTATÍSTICAS DA SUSEP

versão 4.0

Opção escolhida: Seguradoras: Limite de Retenção

Empresa: 06751 - SEGUROS SURA S.A. - 

Voltar

Exporta para Ms Excel®

Obs: O arquivo exportado terá terminação .xls, mas por dentro será escrito em html. Esse 
fato poderá gerar uma mensagem de erro do Ms Excel®, que deverá ser ignorada. 

Ramo Limite de Retenção (R$)

0112 - Assistência - Bens em Geral 600.000

0114 - Compreensivo Residencial 2.000.000

0115 - Roubo 2.000.000

0116 - Compreensivo Condomínio 2.000.000

0118 - Compreensivo Empresarial 2.000.000

0141 - Lucros Cessantes 2.000.000

0167 - Riscos de Engenharia 1.000.000

0171 - Riscos Diversos 500.000

0173 - Global de Bancos 200.000

0195 - Garantia Est./Ext.Gar-Bens em Geral 600.000

0196 - Riscos Nomeados e Operacionais 1.000.000

0234 - Riscos de Petróleo 200.000

0313 - R. C. Riscos Ambientais 4.500.000

0327 - Compreensivo Riscos Cibernéticos 2.000.000

0351 - R. C. Geral 2.000.000

0378 - R. C. Profissional 2.000.000

0433 - Marítimos 2.500.000

0435 - Aeronáuticos 200.000

0437 - Responsabilidade Civil Hangar 200.000

0520 - Acidentes Pessoais Passageiros-APP 5.600.000

0523 - RC T. Rod. Interest. e Internac. 1.500.000

0524 - Garantia Est./ Exten. Garantia–Auto 200.000

0531 - Automóvel - Casco 5.600.000

0542 - Assistência e Outras Cobert. - Auto 200.000

0544 - R.C.T.Viagem Intern-Pes Trans ou ñ 210.000

0553 - R. C. Facultativa Veículos - RCFV 5.600.000

0621 - Transporte Nacional 4.500.000

0622 - Transporte Internacional 4.500.000

0627 - Resp. Civil do Transp. Intermodal 4.500.000

Page 1 of 3SES
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0628 - RCTR-P Municipal/Intermunicipal 4.500.000

0632 - R.C.Trans.Carga Viag.Int.-RCTR-VI-C 4.500.000

0638 - R.C.Trans. Ferroviário Carga–RCTF-C 4.500.000

0644 - R.C. Viag.Int. Pessoas - Carta Azul 4.500.000

0652 - R. C. Trans. Aéreo Carga - RCTA-C 4.500.000

0654 - R.C. Trans. Rodoviário Carga–RCTR-C 4.500.000

0655 - R.C. Trans. Desvio de Carga–RCF-DC 4.500.000

0656 - R.C. Trans. Aquaviário Carga–RCA-C 4.500.000

0658 - R.C.Operador Transp. Multi.-RCOTM-C 4.500.000

0740 - Garantia de Obrigações Privadas 210.000

0746 - Fiança Locatícia 500.000

0748 - Crédito Interno 2.000.000

0775 - Garantia Segurado - Setor Público 2.000.000

0776 - Garantia Segurado - Setor Privado 2.000.000

0819 - Crédito à Exp. Risco Comercial 210.000

0860 - Crédito Doméstico Risco Comercial 210.000

0870 - Crédito Doméstico Risco P.Física 210.000

0929 - Funeral 500.000

0969 - Viagem 500.000

0977 - Prestamista (exceto Habit e Rural) 500.000

0980 - Educacional 500.000

0981 - Acidentes Pessoais - Individual 500.000

0982 - Acidentes Pessoais 500.000

0984 - Doenças Graves ou Doença Terminal 500.000

0987 - Desemprego/Perda de Renda 500.000

0990 - Eventos Aleatórios 500.000

0991 - Vida 500.000

0993 - Vida em Grupo 500.000

1068 - Habitacional - Fora do SFH 200.000

1101 - Seguro Agrícola sem cob. do FESR 200.000

1105 - Seguro Aquícola sem cob. do FESR 200.000

1107 - Seguro Florestas sem cob. do FESR 500.000

1130 - Seguro Benf. e Prod. Agropecuários 1.000.000

1162 - Penhor Rural 1.000.000

1163 - Penhor Rural Instit. Fin. Pub. 1.000.000

1164 - Seguros Animais 200.000

1329 - Funeral 300.000

1369 - Viagem 300.000
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1377 - Prestamista (exceto Habit. E Rural) 300.000

1380 - Educacional 300.000

1381 - Acidentes Pessoais 300.000

1384 - Doenças Graves ou Doença Terminal 300.000

1387 - Desemprego/Perda de Renda 300.000

1390 - Eventos Aleatórios 300.000

1417 - Seg. Compreensivo Oper. Portuários 1.500.000

1428 - R. C. Facult. para Embarcações-RCF 1.500.000

1433 - Marítimos (Cascos) 1.500.000

Total 124.450.000

Empresas selecionadas 06751 
Mês 202107 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a SEGUROS SURA S.A., com sede na cidade SAO PAULO, CNPJ 33065699000127, possui os seguintes diretores:

Nome Cargo

 DANIEL BETANCUR BETANCUR   Vice-Presidente 

 EDGARDO GABRIEL BUGALLO   Vice-Presidente 

 JORGE ANDRÉS MEJÍA DELGADO   Presidente 

Código da Certidão: CA06751_23092021_182605_448
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 23 de Setembro de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Page 1 of 1Certidão de Administradores da Susep
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1/21/2021 Certidão de Livre Movimentação de Ativos

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emite_certidoesativos_2011.asp?entcodigo=06751&entcgc=33065699000127 1/1

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

Av. Presidente Vargas, 730, 9º andar - Bairro Centro

Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-900 - www.susep.gov.br

CERTIDÃO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DE ATIVOS

Considerando o inciso IV, art. 64, do Anexo à Resolução CNSP Nº 346/17 e, no que couber, o art. 104 da Circular SUSEP Nº 517/15:

Certificamos que a supervisionada SEGUROS SURA S.A., CNPJ 33065699000127, está autorizada a movimentar livremente sua carteira de títulos e valores mobiliários, vinculados à garantia de suas
provisões técnicas.

A situação atualizada desta certidão poderá ser obtida em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: CLMA06751_21012021_141436_451

Esta Certidão é válida por 12 (doze) meses, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

         Certificamos  que  SEGUROS  SURA  S.A.,  CNPJ  33065699000127,  está  autorizada  a  operar,  conforme  PORTARIA  1220, 
publicado(a) no D.O.U. de 12/08/1980, nos termos da legislação vigente.

         Certificamos  ainda  que  a  entidade  não  se  encontra,  nesta  data,  sob  regime  de Direção  Fiscal,  Intervenção,  Liquidação 
Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

         Dados  complementares  e  esta  certidão  atualizada  podem  ser  obtidos  em www.susep.gov.br  ou  por meio  de  petição  à 
Autarquia.

         Código da Certidão: CR06751_23092021_182623_607

         Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 23 de Setembro de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Page 1 of 1Certidão de Regularidade da Susep
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
Srs. Chefe da SAPEV e SPPAC
 

1. Sr. Chefe SAPEV: Solicito a análise da conformidade técnica da proposta e
atestados de qualificação técnica apresentados pela licitante melhor classificada,
evento sei nº 0961184,

2. Sr. Chefe SPPAC: Solicito a análise da conformidade econômica-financeira do
licitante melhor classificado nos termos do item 10.10.3.1 "a", evento sei
nº 0961191.

Agradeço antecipadamente. 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 18/10/2021, às 16:32, 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
0961196 e o código CRC 7CB97E2E.

0005632-68.2021.6.02.8000 0961196v1
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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 : 0005632-68.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Comissão de Pregão
ASSUNTO : Análise de Qualificação Econômico-financeira.

 

Parecer nº 1282 / 2021 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SPPAC

À Comissão de Pregoeiros,
 
Sr Pregoeiro,
 
Vieram os autos a essa Seção, no intuito de se pronunciar

quanto às condições de qualificação econômico-financeira da licitante
melhor qualificado no certame, consoante solicitação de Vossa
Senhoria constante do evento 0961196, item 2.

A análise tomou por base o item 10.10.3,"a" do edital do
pregão eletrônico nº 42/2021, e exige-se que o licitante apresente
patrimônio líquido não inferior a 10% do valor estimado para a
contratatação, que, no caso concreto, foi de R$ 20.156,30,.

O patrimônio líquido apresentado pela licitante "Seguros
Sura S/A, inscrita no CNPJ nº 33.065.699/00001-27 é de R$
115.720.555,33 representanto 5.741% do valor estimado da
contratação e a empresa apresenta os seguintes índices no seu
balanço patrimonial (0961191), respectivamente para os indicadores
de "liquidez geral", liquidez corrente e solvência geral,  de 1,16, 12 e
1,18, satisfazendo-se, portanto, a todos os requisitos exigidos no
certame.

Com essas informações, devolvemos os autos a Vossa
Senhoria, para continuidade dos demais atos de sua competência.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 18/10/2021, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961327 e o código CRC 5ABC0995.

0005632-68.2021.6.02.8000 0961327v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
A Proposta da empresa seguros Sura S/A evento

0961184, atende às necessidades desta seção, especificadas
no Edital 42/2021 (0952152).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Chefe de Seção Substituta, em 19/10/2021, às 14:18, 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
0961864 e o código CRC 25B994C2.

0005632-68.2021.6.02.8000 0961864v1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SEGUROS SURA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.065.699/0001-27

Certidão nº: 39832411/2021

Expedição: 19/10/2021, às 14:42:48

Validade: 16/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que SEGUROS SURA S.A. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no

CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 19/10/2021 14:41:44 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SEGUROS SURA S.A. 

CNPJ: 33.065.699/0001-27 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 23/09/2021  0051736155 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   2119094  FOLHA: 1/1 

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

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

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 22/09/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 SEGUROS SURA  , CNPJ: 33.065.699/0001-27, conforme indicação constante do pedido de certidão. 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 23 de setembro de 2021. 

                0051736155 
 PEDIDO N°:  
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702802200919450362-1; Data: 28/02/2020 09:22:51

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV41981-EJTO;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702802200919450362-2; Data: 28/02/2020 09:22:51

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV41980-RG7S;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702802200919450362-3; Data: 28/02/2020 09:22:51

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV41979-X27D;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702802200919450362-4; Data: 28/02/2020 09:22:51

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV41978-P2EC;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702802200919450362-5; Data: 28/02/2020 09:22:51

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV41977-9RVS;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702802200919450362-6; Data: 28/02/2020 09:22:51

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV41976-VPYK;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702802200919450362-7; Data: 28/02/2020 09:22:51

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV41975-WG56;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/02/2020 09:38:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1472317

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 28/02/2021 09:22:56 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 98702802200919450362-1 a 98702802200919450362-7 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bee8fcc3c9845ad73d1d8065003a4129ff8113db1e2359941f39abb1e044299e9e64c9ec33f19c7de745bd6b6d1a
7a86eef6d5ba7b0769c3e4435d6f240441630 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702802200919450448-1; Data: 28/02/2020 09:22:56

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV41984-OEP1;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702802200919450448-2; Data: 28/02/2020 09:22:56

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV41983-GHOF;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/02/2020 09:37:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1472315

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 28/02/2021 09:22:56 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 98702802200919450448-1 a 98702802200919450448-2 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bee8fcc3c9845ad73d1d8065003a4129f567ec8e4755c7fbde07bd8d0c5338cebe64c9ec33f19c7de745bd6b6d1a
7a86ed84ec05d1d4f45b493debd7551f2396b 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702802201334460994-1; Data: 28/02/2020 13:41:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV43016-3YZ9;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702802201334460994-2; Data: 28/02/2020 13:41:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV43015-BX2J;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Certidão TRAB TCU CNJ PORTAL NEGATIVA FALEN ATO COSTITUTIVO (0961950)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 356

https://azevedobastos.not.br/documento/98702802201334460994
http://www.tcpdf.org


2/28/2020 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/98702802201334460994

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/98702802201334460994 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/02/2020 13:46:06 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1472797

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 28/02/2021 13:41:58 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 98702802201334460994-1 a 98702802201334460994-2 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bee8fcc3c9845ad73d1d8065003a4129faf14b1c9fdb910193067e5d93baa097ee64c9ec33f19c7de745bd6b6d1a
7a86e1111c8822f24ca6a9efe53edb651be23 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702802201334440716-1; Data: 28/02/2020 13:41:56

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV43013-MPO5;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/02/2020 13:46:25 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1472796

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 28/02/2021 13:41:56 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 98702802201334440716-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bee8fcc3c9845ad73d1d8065003a4129f3c6f2f498580ee62ab7b2cc52b59d4c6e64c9ec33f19c7de745bd6b6d1a
7a86eb4b293f54640068e5c968530a8fbc78d 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98700608191301410962-1; Data: 06/08/2019 13:02:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIW39211-CQGM;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98700608191301410962-2; Data: 06/08/2019 13:02:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIW39210-PIE9;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/08/2019 13:21:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1316489

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 06/08/2020 13:02:05 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 98700608191301410962-1 a 98700608191301410962-2 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b62fb937095ff5347138da07daa010396326e78780ef2649aed1cb0a132fbae28e64c9ec33f19c7de745bd6b6d1a
7a86e1f62d40b36fc85e3a309092c421a17ef 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702802200919450388-1; Data: 28/02/2020 09:22:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJV41982-UBCW;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/02/2020 09:37:32 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1472316

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 28/02/2021 09:22:56 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 98702802200919450388-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bee8fcc3c9845ad73d1d8065003a4129f7fbaa0d52219cad1314c3b632f6bea0ee64c9ec33f19c7de745bd6b6d1a
7a86e2aa915d963ac55e5b632b5ee7bf895fa 
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98703007218981023757

C
A

R
T

Ó
R

IO Autenticação Digital Código: 98703007218981023757-1
Data: 30/07/2021 11:02:32
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV55890-IW1L;
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0 Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98703007218981023757

C
A

R
T

Ó
R

IO Autenticação Digital Código: 98703007218981023757-2
Data: 30/07/2021 11:02:33
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV55891-OZPL;
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0 Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SEGUROS SURA SA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso
X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos,
garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/09/2021 10:06:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 98701309213703744332-1 a 98701309213703744332-3 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b23028147ce377e5c77877cec5b64fa71aaa760f7b8a4f427c3df8535992b59cc2c39567e5e3bf6ba42a76b70aa576745e6

4c9ec33f19c7de745bd6b6d1a7a86e  
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SEGUROS SURA SA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso
X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos,
garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/09/2021 10:05:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 98701309219380027498-1 a 98701309219380027498-3 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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Planova Planejamento 
e Construções S.A.

CNPJ/MF nº 47.383.971/0001-21 - NIRE 35.300.322.614
Extrato da Ata AGE de 01/07/2021

Instalação: Em 01/07/2021, às 15h, na sede da Companhia. Convocação:  
Dispensada. Presenças: Totalidade dos Acionistas. Mesa: Presidente: Ri-
cardo Porto Facchini, Secretário: Danilo Luiz Iasi Moura. Deliberações: (i) 
A Acionista aceita e homologa as renúncias apresentadas, na presente 
data, pelos Srs. Amadeu de Oliveira Luiz da Costa, RG M-1.349.205 SS-
P-MG, CPF 322.917.956-00, e Ricardo Porto Facchini, RG 23.687.721-
5 SSP/SP, CPF 303.895.768-24, aos cargos de Diretor Presidente, e de 
Operações da Companhia, respectivamente, para os quais foram eleitos
na AGE de 09/12/2019, de acordo com as Cartas Renúncias arquivadas 
na sede da Companhia. A Acionista, neste ato, ratifica e aprova todos os
atos realizados pelos Diretores renunciantes durante os seus mandatos e
outorgam aos Srs. Amadeu de Oliveira Luiz da Costa, e, Ricardo Porto 
Facchini ampla, geral e irrestrita quitação com relação a todas e quaisquer 
reivindicações, ações e causas de ação de qualquer tipo ou natureza, que
tenham ou possam ter, contra os Srs. Amadeu de Oliveira Luiz da Costa, 
e, Ricardo Porto Facchini, por estes terem atuado ou renunciado como 
Diretores da Companhia, exceto em caso de prática de conduta compro-
vadamente dolosa ou fraude comprovada. (ii) Recondução, Reeleição e
Eleição de Diretores: Como consequência das deliberações constantes
dos itens (i) e (ii) acima, a Acionista resolve realizar a recondução dos
atuais membros da Diretoria eleitos na AGO mencionada no item (i) acima, 
com mandatos de 3 anos contados a partir da preente data a saber: o Sr.
Danilo Luiz Iasi Moura, RG 26.859.569-0 SSP/SP, CPF 291.367.808-47, 
para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro. A Acionista, outrossim, 
aprova a eleição dos Srs. Ricardo Porto Facchini, RG 23.687.721-5 SSP/
SP, CPF 303.895.768-24, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia,
e do Sr. Fabio Fanelli De Brito Vianna, RG  19.669.571-5 SSP-SP, CPF
298.412.428-69, ao cargo de Diretor de Operações da Companhia. Todos 
os Diretores ora reconduzidos e eleitos declararam, não estarem incur-
sos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer
a atividade mercantil. (iii) a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da
Companhia, a fim de alterar o seu objeto social, ampliando as atividades 
desenvolvidas, incluindo-se, para tanto, o que segue: locação/sublocação 
de equipamentos, peças e acessórios relacionados às atividades descritas 
no presente Artigo. (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia,
com as alterações e exclusões aprovadas, acima, que segue a presente na
forma de Anexo. Encerramento: Nada mais. Barueri, 01/07/2021. Mesa: 
Ricardo Porto Facchini - Presidente, Danilo Luiz Iasi Moura - Secretário. 
Acionista: KRASIS PARTICIPAÇÕES S.A. - p. Sérgio Macedo Facchini e 
Danilo Luiz Iasi Moura. Visto do Advogado: Mariana Diegues Corona do 
Prado - OAB/SP 374.171. JUCESP nº  439.633/21-7 em 10/09/2021.

CLÍNICA SÃO LUCAS
CNPJ/ME nº 43.254.267/0001-18

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária  
a ser Realizada em 30 de Setembro de 2021

Ficam convocados os senhores associados da Clínica São Lucas  
(“Associação”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada, no dia 30 de setembro de 2021, às 11:00 horas, em primeira 
convocação e às 12:00, em segunda convocação, nos termos do Arti-
go 19º do Estatuto Social da Associação, presencialmente na sede da 
Associação localizada na Cidade de Americana, São Paulo, na Avenida 
Brasil, nº 1390, Bairro Santo Antonio, para, nos termos do Artigo 17 
do Estatuto Social da Associação, examinarem, discutirem e votarem 
a respeito da seguinte ordem do dia: (a) a aprovação da extinção do 
Conselho de Administração da Associação; (b) aprovação da alteração 
da composição da Diretoria Executiva, que passará a ser composta por 
1 (um) Diretor Presidente que poderá ser um terceiro não associado; 
(c) aprovação da alteração da forma de representação da Associação 
que passará ser feita isoladamente pelo Diretor Presidente ou por 2 
(dois) procuradores em conjunto; (d) aprovação da inclusão de previ-
são expressa acerca da possibilidade de remuneração dos membros 
da diretoria da Associação pelo exercício da gestão administrativa, por 
meio de valores praticados no mercado de trabalho; (e) aprovação da 
inclusão de previsão a respeito da conversão da Associação em socie-
dade empresária pela maioria simples dos associados; (f) aprovação da 
alteração da forma de funcionamento do conselho fiscal, de forma que 
passará a ser um órgão não permanente instalado a qualquer momento, 
quando solicitado por qualquer dos associados, e composto por 3 (três) 
membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia 
Geral para mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição; (g) aprova-
ção da alteração, reformulação e consolidação do Estatuto Social da 
Associação; (h) eleição do Diretor Presidente da Associação, em razão 
das renúncias apresentadas por membros em exercício; e (i) fixação da 
remuneração do Diretor Presidente. Informações Gerais: 1. Documen-
tos à disposição dos Associados: todos os documentos e informações 
relacionados às matérias referidas acima encontram-se à disposição 
dos associados na sede da Associação. 2. Participação dos Associados 
na Assembleia: Para participar da assembleia, os associados deverão 
apresentar cópias do documento de identidade e CPF dos associados. 
Caso deseje ser representado na assembleia por procurador, os as-
sociados deverão encaminhar à Associação instrumento de mandato 
outorgado nos termos do §1º do artigo 1074 do Código Civil Brasileiro, 
com poderes especiais, e documento de identidade e CPF do procura-
dor presente. Excepcionalmente, em razão da pandemia da COVID-19, 
a Associação não exigirá reconhecimento de firma, autenticação para 
participação na assembleia. 

Americana, 16 de Setembro de 2021
José Getulio Thuler - Diretor Presidente

DPSP Administração 
de Bens Imóveis e Participações S.A.

(“Companhia”) - CNPJ/MF: 17.592.503.0001-04 - NIRE: 35.300.462.432
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30.04.2021

I. Data, Hora de Local: No dia 30.04.2021, às 11hs, na Cidade de São
Paulo/SP, na Avenida Manuel Bandeira, nº 291, Bloco C, 1º pavimento, Es-
critório 22, Vila Leopoldina, CEP 05317-020. II. Presença: Acionistas re-
presentando 100% do capital social, conforme assinaturas apostas no livro
de presença. III. Convocação: Convocação e publicações do edital de
convocação dispensadas nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº
6.404, de 15.12.1976, alterada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001 (“Lei de
Sociedades por Ações”). IV. Mesa: Presidente – Bruno Barata Adler; Se-
cretário – Ronaldo José Neves de Carvalho. V. Ordem do Dia: Deliberar
acerca: (i) das contas da administração, da discussão e da votação do ba-
lanço patrimonial referente ao exercício social encerrado em 2020; e (ii) da
proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encer-
rado em 2020. VI. Deliberações: Foi decidido, por unanimidade de votos e
sem ressalvas: (i) Aprovar o relatório dos administradores, as contas da
administração e os resultados da Companhia relativos ao exercício social
encerrado em 31.12.2020. (ii) Aprovar a proposta da administração da
Companhia, de destinação do lucro líquido apurado no exercício encerra-
do em 31.12.2020, equivalente a R$ 6.770.485,54 (“Lucro Líquido”), da se-
guinte forma: (a) não constituição de Reserva Legal para o exercício, com
base no disposto no § único, do artigo 192, da Lei de S/A; (b) R$ 985.242,77
para a conta “Reserva de Reinvestimento”; (c) R$ 985.242,77 para a con-
ta “Reserva de Retenção de Lucros”, e, (d) ratifi cação do pagamento de di-
videndos intermediários, no valor de R$ 4.800.000,00, os quais foram pa-
gos aos acionistas no decorrer do exercício social de 2020, a título de an-
tecipação de dividendos. (iii) Consignar que o balanço patrimonial e a de-
monstração do exercício social encerrado em 31.12.2020 foram, prévia e
oportunamente, postos à disposição dos acionistas, nos termos do § 3º, do
artigo 133, da Lei de Sociedades por Ações. VII. Declarações Finais: Foi
determinada a lavratura desta ata na forma sumária prevista no § 1º do ar-
tigo 130, da Lei de Sociedades por Ações. VIII. Encerramento, Lavratura
e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavras-
se a presente ata, que depois de lida, foi aprovada pela totalidade dos pre-
sentes. Acionistas Presentes: JVRJ Participações S.A., representada por
Bruno Barata Adler; RONE Administração de Bens Imóveis e Participações
Ltda., representada por Ronaldo José Neves de Carvalho; e TOCAN Em-
preendimentos e Participações Ltda., representada por Tomaz Eduardo
Neves de Carvalho. São Paulo, 30.04.2021. Mesa: Bruno Barata Adler -
Presidente da Mesa, Ronaldo José Neves de Carvalho - Secretário da
Mesa. Acionistas Presentes: JVRJ Participações S.A., Por: Bruno Bara-
ta Adler, RONE Administração de Bens Imóveis e Participações Ltda., Por:
Ronaldo José Neves de Carvalho, TOCAN Empreendimentos e Participa-
ções Ltda., Por: Tomaz Eduardo Neves de Carvalho. JUCESP nº
450.075/21-7 em 15.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Meribaspe Empreendimentos
 Imobiliários SPE S/A

CNPJ/ME 22.348.203/0001-06 - NIRE 35.300.48629-3
Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 17 de Setembro de 2021

1. Data, Horário e Local: Realizada em 17 de setembro de 2021, às 10:00
horas, na sede social da Companhia, na Rua Hungria, 514, 10º andar,
conjunto 102, sala 25, Jardim Europa, CEP 01455-000, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença e Convocação: Acionistas re-
presentando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assi-
naturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Dispensada a
comprovação da convocação prévia pela imprensa, conforme facultado 
pelo Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Os trabalhos foram pre-
sididos pelo Sr. Arthur José de Abreu Pereira e secretariados pelo Sr. An-
dré Ferreira de Abreu Pereira. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) au-
mento do capital do social da Companhia; (ii) em consequência do
aumento de capital do item (i) acima, a nova redação do Artigo 5 do Esta-
tuto Social da Companhia; (iii) após o respectivo aumento, a redução do
capital do social da Companhia em R$36.000.000,00 (trinta e seis milhões
de reais) em conformidade com o Artigo 173 da Lei 6.404/76; (iv) em con-
sequência da redução de capital do item (iii) acima, a nova redação do 
Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia; e (v) autorizar a administração 
da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar as delibe-
rações tomadas. 5. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimi-
dade de votos e sem quaisquer ressalvas, o que segue: 5.1. Aprovaram o 
aumento de capital da Companhia, de R$45.000.000,00 (quarenta e cinco 
milhões de reais) PARA R$51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de re-
ais), um aumento, portanto, de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), 
mediante a emissão de 6.000.000 (seis milhões) novas ações ordinárias,
nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão calculado na forma
do artigo 170, §1º, inciso I da Lei das Sociedades Anônimas, as quais de-
verão ser subscritas privadamente pelas atuais acionistas da Companhia,
na proporção de suas respectivas participações, nesta data, da seguinte
forma: (i) Tellus IV Participações S/A (“Tellus IV”) subscreve neste ato
5.994.000 (cinco milhões, novecentos e noventa e quatro mil) ações, con-
forme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo I à esta ata; (ii) SDI
Administração de Bens Ltda. (“SDI”) subscreve neste ato 6.000 (seis mil)
ações, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo II à esta ata;
5.2. Em decorrência do aumento do Capital Social supramencionado, as
acionistas resolvem aprovar a nova redação do Artigo 5 do Estatuto Social 
da Companhia, o qual, a partir de então, terá o seguinte teor: “Artigo 5 - O
Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R$51.000.000,00
(cinquenta e um milhões de reais), representado por 51.000.000 (cinquen-
ta e um milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”.
5.3. Em ato seguinte, aprovaram a redução do capital social de 
R$36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), com o consequente can-
celamento de 36.000.000 (trinta e seis milhões) de ações de titularidade 
das Acionistas, na proporção das respectivas participações no capital so-
cial. Em pagamento das ações canceladas, a Companhia pagará às Acio-
nistas no prazo de até 12 (doze) meses, na proporção das respectivas 
participações no capital social, o valor total de R$36.000.000,00 (trinta e
seis milhões de reais), mediante crédito em conta corrente de titularidade 
das Acionistas. 5.3.1 Em razão da deliberação acima ora aprovada, o capi-
tal social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado passa a ser 
de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) dividido em 15.000.000 
(quinze milhões) de ações todas ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal. 5.3.2. A eficácia da redução do capital social ora aprovada está condi-
cionada ao decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias contados da pu-
blicação da ata da assembleia, sob a forma de sumário/extrato, sem que 
tenha ocorrido a oposição de qualquer credor, tudo conforme estabelecido 
no artigo 174 da Lei 6.404/76, para o que as Acionistas autorizam a admi-
nistração da Companhia a praticar todos os atos necessários para publici-
dade, registro e eficácia das deliberações ora aprovadas. 5.4. Em razão
das deliberações tomadas no item 5.1 acima e após o decurso do prazo
legal acima referido, sem que tenha ocorrido a oposição de qualquer cre-
dor, o artigo 5 do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte nova
redação: “Artigo 5 - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado 
é de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), representado por
15.000.000 (quinze milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal”. 5.5. As Acionistas autorizam a administração da Companhia a 
praticar todos os atos necessários para eficácia das deliberações ora apro-
vadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presiden-
te deu por encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que,
lida e achada conforme, foi por todos assinada. 7. Assinaturas: Mesa: (aa) 
Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; (aa) André Ferreira de Abreu
Pereira - Secretário. Acionistas Presentes: (aa) Tellus IV Participações
S/A, por seus diretores Arthur José de Abreu Pereira e André Ferreira de 
Abreu Pereira; (aa) SDI Administração de Bens Ltda., por seus adminis-
tradores Arthur José de Abreu Pereira e André Ferreira de Abreu Pereira. 
A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 17 
de setembro de 2021. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira - Presidente;
André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário; Acionistas: Tellus IV Parti-
cipações S/A - p. Arthur José de Abreu Pereira e André Ferreira de Abreu 
Pereira; SDI Administração de Bens Ltda. - p. Arthur José de Abreu 
Pereira e André Ferreira de Abreu Pereira.

Vitreo Holding S.A.
CNPJ nº 37.606.405/0001-88 - NIRE 35300552440

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30.04.2021, às 10hs, na sede so-
cial da Vitreo Holding S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo/SP,
Rua Joaquim Floriano, nº 960, 17º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04534-
004. 2. Presença: Totalidade dos Acionistas. 3. Convocação: Dispensa-
das as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 4. Mesa: Patrick James
O’Grady - Presidente; Alexandre Jadallah Aoude - Secretário. 5. Ordem
do Dia: Deliberar sobre (i) exame, discussão e votação das demonstra-
ções fi nanceiras referentes ao exercício fi ndo em 31.12.2020, a saber:
Balanço Patrimonial, e as seguintes demonstrações: Resultado; Muta-
ções do Patrimônio Líquido; Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e Relató-
rio dos Auditores Independentes; (ii) a destinação do resultado do exercí-
cio fi ndo em 31.12.2020; e (iii) eleição da diretoria com a fi xação de seus
honorários e mandato. 6. Deliberações: Após os esclarecimentos de que
os documentos mencionados no item (i) da ordem do dia haviam sido pu-
blicados nos jornais “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo” e “O Estado
de São Paulo” ambos em edição de 15.04.2021, os acionistas, por unani-
midade de votos e sem qualquer restrição, deliberaram o seguinte: 6.1.
Aprovar, sem ressalvas, todos os documentos mencionados no item “i” da
ordem do dia; 6.2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício fi n-
do em 31.12.2020 no montante de R$ 27.363.767,44, conforme abaixo: •
Reserva Legal - R$ 1.368.188,37; • Reserva de Lucros - R$ 25.995.579,07;
Total - R$ 27.363.767,44. 6.3. Eleger os seguintes membros para compor
a Diretoria, sem remuneração: Diretores: Patrick James O’Grady, brasi-
leiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nas-
cido em 08.11.1970, RG nº 08.126.984-7, expedida pela IFP/RJ, CPF nº
004.469.547-05, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Rua
Joaquim Floriano, nº 960, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004 - São
Paulo-SP; e Alexandre Jadallah Aoude, brasileiro, divorciado, econo-
mista, nascido em 31.01.1968, RG nº 07376203-1, expedida pelo Detran/
RJ, CPF nº 000.251.597-04, residente em São Paulo-SP, com escritório
na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004 -
São Paulo-SP. George Wachsmann, brasileiro, união estável, nascido em
14/06/1974, economista, RG nº 19.457.773-9, expedida por SSP/SP, CPF
nº 255.255.608-60, residente em São Paulo-SP, com escritório na Rua
Joaquim Floriano, nº 960, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004 - São
Paulo-SP; Everson Gonçalves Ramos, brasileiro, casado sob o regime
da comunhão parcial de bens, nascido em 20/03/1977, analista de siste-
mas, RG nº 56.174.150-5, expedida por SSP/SP, CPF nº 045.496.557-55,
residente em São Paulo-SP, com escritório na Rua Joaquim Floriano, nº
960, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004 - São Paulo-SP; Ilana Bobrow
Heilberg, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens,
nascido em 26/04/1988, economista, RG nº 44.858.176-0, expedida por
SSP/SP, CPF nº 356.668.818-50, residente em São Paulo-SP, com escri-
tório na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-
004 - São Paulo-SP; Guilherme Fernandes Cooke, brasileiro, casado
sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, OAB/SP nº
241.649 e CPF nº 225.374.568-58, residente em São Paulo-SP, com es-
critório na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 17º andar, Itaim Bibi, CEP
04534-004 - São Paulo-SP. 6.3.1. O mandato dos diretores ora eleitos se
estenderá até a posse dos Diretores que forem eleitos na Assembleia Ge-
ral Ordinária que apreciar as contas do exercício social que se encerrar
em 31.12.2021. 6.3.2. Os diretores eleitos declararam sob as penas da lei
de que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administra-
ção da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro na-
cional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arqui-
vadas na sede da Companhia. 6.3.3. Os membros da Diretoria ora eleitos
tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos termos de pos-
se constantes do Anexo I, os quais também serão lavrados no Livro de
Registro de Atas das Reuniões da Diretoria. 7. Lavratura: Foi autorizada,
por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumá-
rio, conforme o disposto no § 1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por
Ações, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acio-
nistas, nos termos do § 2º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por
Ações. 8. Certidão: A presente ata é cópia fi el da ata lavrada no livro de
Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. 9. Encerramen-
to: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa ofereceu o uso da
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como não houve manifestação,
declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-os pelo tempo necessá-
rio à impressão da presente ata, a qual, depois de lida e achada confor-
me, foi aprovada e assinada pelos presentes. 10. Acionistas Presentes: 
Patrick James O’Grady, Alexandre Jadallah Aoude, George Wachsmann,
Everson Gonçalves Ramos, Ilana Bobrow Heilberg, Sérgio Luiz de Almei-
da Campos, Guilherme Fernandes Cooke e Paulo Alberto Lemann, neste
ato representado por seus procuradores Patrick James O’Grady e Alexan-
dre Jadallah Aoude. 11. Assinaturas: Presidente: Patrick James O’Grady;
Secretário: Alexandre Jadallah Aoude. Confere com a original, lavrada em
livro próprio. São Paulo, 30.04.2021. Patrick James O’Grady - Presiden-
te; Alexandre Jadallah Aoude - Secretário. JUCESP nº 359.001/21-0
em 28.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SEGUROS SURA S.A.
CNPJ 33.065.699/0001-27 - NIRE 35.300.151.577

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 
24 DE MARÇO DE 2021, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL: Às 14:00 horas do dia 24/03/2021, na  
modalidade digital, via sistema eletrônico na plataforma digital microsoft 
Teams, tendo sido assegurados a participação e votação a distância, nos 
termos da Instrução Normativa do Departamento Nacional De Registro 
Empresarial e Integração - DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 (“IN 81”), 
considerando, para efeitos legais, como realizada na sede da Companhia. 
2 - QUORUM: Acionistas da Companhia representando mais de 2/3 do 
Capital Social votante, conforme se verifica do registro eletrônico de 
Presença de Acionistas. 3 - CONVOCAÇÃO: Por editais publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Folha de São Paulo 
nos dias 17, 18 e 19 de março de 2021, na forma do artigo 124 da Lei nº 
6.404/76. 4 - MESA: Presidente: Edgardo Gabriel Bugallo e Secretária: 
Kelly Cristina Silva de Godoi Escarpelini. 5 - ORDEM DO DIA:  
5.1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração,  
Balanço Patrimonial, parecer dos Auditores Independentes e demais 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020; 5.2. Fixação da remuneração global e anual da 
Administração da Companhia; 5.3. Reeleição dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia; e 5.4. Outros assuntos de interesse 
geral. 6 - DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS 
ACIONISTAS PRESENTES À ASSEMBLEIA, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, quando exigido por lei. 6.1. Aprovar o 
Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, o parecer dos 
Auditores Independentes e as demais Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 
devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
Jornal Estado de São Paulo em 26 de fevereiro de 2021. 6.2. Fixar, para 
o presente exercício social, a remuneração global e anual dos membros 
da Administração da Companhia no valor de até R$ 4.300.000,00 (quatro 
milhões e trezentos mil reais). 6.3. Reeleger como membros do Conselho 
de Administração, ad referendum da Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP), para um novo mandato de 2 (dois) anos, a se 
estender até a realização da Assembleia Geral Ordinária que apreciará 
as contas do exercício que se encerrará em 31/12/2022: Membros 
Titulares - (i) Juana Francisca Llano Cadavid, colombiana, casada, 
advogada, portadora do passaporte nº AQ677435, com endereço 
comercial na Calle 49, nº 63-146, Ed. Torre Grupo Sura, em Medellín, 
Colômbia, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração;  
(ii) Juan Fernando Uribe Navarro, colombiano, casado, administrador, 
portador do passaporte nº PE087540, com endereço comercial na Calle 
49, nº 63-146, Ed. Torre Grupo Sura, em Medellín, Colômbia, para o 
cargo de membro do Conselho de Administração; e (iii) Luis Augusto 
Lobão Mendes, brasileiro, professor, casado, portador do CPF nº 
718.525.496-53, portador do RG nº 3341939, SSP/MG, com  
endereço na Rua Frei Caneca, 201, Afonso Pena, Divinópolis, MG, CEP 
35500-063. Ainda como Membro Titular, para um novo mandato de 1 
(um) ano, o Sr. Egberto Arouca Roberto Modesto de Medeiros, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n° 11.687.867-8 SSP/SP, 
inscrito no CPF sob o nº 043099268/86, com endereço na Avenida 
Macuco, n° 417, Apartamento 22, Moema, CEP 04523-001, São Paulo/
SP, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.  
O prazo de mandato desse membro Titular é diverso dos demais acima 
reeleitos, em cumprimento aos termos do Anexo II, da Circular SUSEP nº 
517/2015, que prevê tempo máximo de mandato ou de mandatos 
consecutivos, limitado a 5 (cinco) anos. O primeiro mandato desse 
membro Titular iniciou-se em 2017 e completará seu prazo máximo de 5 
(cinco) anos quando da realização da Assembleia Geral Ordinária que 
apreciará as contas do exercício que se encerrará em 31.12.2021.  
Como Membro Suplente - Gloria Maria Estrada Alvarez, colombiana, 
engenheira civil, portadora do passaporte nº PE11499, com endereço 
comercial na Calle 49, nº 63-146, Edifício Torre Grupo Sura, em Medellín, 
Colômbia, com mandato a se estender até a realização da Assembleia 
Geral Ordinária que apreciará as contas do exercício social que se 
encerrará em 31.12.2022. Ainda, registra-se a declaração dos membros 
do Conselho de Administração ora reeleitos no sentido de que não  
estão incursos em crime algum previsto em lei, que os impeçam de 
exercer as atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no 
artigo 147 da Lei de Sociedade por Ações, bem como atendem as 
condições previstas na Resolução CNSP nº 330/15. A declaração de 
desimpedimento ora mencionada encontra-se arquivada na sede da 
Companhia. Os eleitos tomam posse no cargo nesta data. 7 - AVISO 
AOS ACIONISTAS: Fica consignado que as publicações da Companhia 
previstas na Lei nº 6.404/76, serão feitas no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e no Jornal “O Estado de São Paulo”. 8.  CONSELHO 
FISCAL: Deixou de ser ouvido o Conselho Fiscal, tendo em vista não 
estar em funcionamento e não ter sido solicitado por nenhum dos 
acionistas presentes. 9 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata, que após lida 
e aprovada, será assinada pelos membros da Mesa: Edgardo Gabriel 
Bugallo, Presidente e Kelly Cristina Silva de Godoi Escarpelini, 
Secretária da Mesa. Acionistas Presentes: 1 - Inversiones Sura Brasil 
Participações Ltda. - Edgardo Gabriel Bugallo. Declaramos para os 
devidos fins que foram atendidos todos os requisitos para a realização 
deste conclave, especialmente os previstos na IN 81. Edgardo Gabriel 
Bugallo - Presidente da Mesa; Kelly Cristina Silva de Godoi 
Escarpelini - Secretária da Mesa. JUCESP nº 452.728/21-6 em 
17/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EMPRESA

NIRE 

35300151577

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

24/09/1997

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

03/09/1980

PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL 

SEGUROS SURA S.A.

TIPO JURÍDICO 

SOCIEDADE POR AÇÕES

C.N.P.J. 

33.065.699/0001-27

ENDEREÇO 

AV. DAS NACOES UNIDAS

NÚMERO 

12995

COMPLEMENTO 

4 ANDAR

BAIRRO MUNICÍPIO 

SAO PAULO

UF 

SP

CEP MOEDA 

R$      

VALOR CAPITAL 

232.032.941,75

OBJETO SOCIAL

SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA

DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2023

NOME 

EDGARDO GABRIEL BUGALLO

ENDEREÇO 

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS

NÚMERO 

12995

COMPLEMENTO 

4  ANDAR

BAIRRO 

BROOKLIN PAULISTA

MUNICÍPIO 

SAO PAULO

UF 

SP

CEP 

04578-911

RG 

V896417N

CPF 

236.188.748-71

CARGO 

DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2023

QUANTIDADE COTAS 

CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO

NOME 

EGBERTO AROUCA ROBERTO MODESTO DE MEDEIROS

ENDEREÇO 

AVENIDA MACUCO

NÚMERO 

417

COMPLEMENTO 

AP 22

BAIRRO 

MOEMA

MUNICÍPIO 

SAO PAULO

UF 

SP

CEP 

04523-001

RG 

11687867

CPF 

043.099.268-86

CARGO 

CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO

QUANTIDADE COTAS 

DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2023

NOME 

JORGE ANDRES MEJIA DELGADO

ENDEREÇO 

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS

NÚMERO 

12995

COMPLEMENTO 

4  ANDAR

BAIRRO MUNICÍPIO UF CEP RG 
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BROOKLIN PAULISTA SAO PAULO SP 04578-911 327665J

CPF 

109.872.931-50

CARGO 

DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2023

QUANTIDADE COTAS 

CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO

NOME 

JUAN FERNANDO URIBE NAVARRO

ENDEREÇO NÚMERO COMPLEMENTO 

BAIRRO MUNICÍPIO UF CEP 

DOCUMENTO 

00000000002

CARGO 

CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO

QUANTIDADE COTAS 

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

NOME 

JUANA FRANCISCA LLANO CADAVID

ENDEREÇO NÚMERO COMPLEMENTO 

BAIRRO MUNICÍPIO UF CEP 

DOCUMENTO 

00000000001

CARGO 

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

QUANTIDADE COTAS 

CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO

NOME 

LUIS AUGUSTO LOBAO MENDES

ENDEREÇO 

RUA FREI CANECA

NÚMERO 

201

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

AFONSO PENA

MUNICÍPIO 

DIVINOPOLIS

UF 

MG

CEP 

35500-063

RG 

3341939

CPF 

718.525.496-53

CARGO 

CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO

QUANTIDADE COTAS 

FILIAIS

NIRE 

43999024596

CNPJ 

33.065.699/0007-12

ENDEREÇO 

AV. CARLOS GOMES

NÚMERO 

111

COMPLEMENTO 

12AND CJ 1201

BAIRRO MUNICÍPIO 

PORTO ALEGRE

UF 

RS

CEP 

NIRE 

35902544992

CNPJ 

33.065.699/0011-07

ENDEREÇO 

RUA DOS ALECRINS

NÚMERO 

914

COMPLEMENTO 

8  AN, SL 807

BAIRRO 

CAMBUI

MUNICÍPIO 

CAMPINAS

UF 

SP

CEP 

13024-411

NIRE 

26999017014

CNPJ 
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ENDEREÇO 

AVENIDA ROSA E SILVA

NÚMERO 

1729

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

AFLITOS

MUNICÍPIO 

RECIFE

UF 

PE

CEP 

NIRE 

52999805510

CNPJ 

ENDEREÇO 

RUA 137

NÚMERO 

556

COMPLEMENTO 

1 AN,SL 106V

BAIRRO 

SETOR MARISTA

MUNICÍPIO 

GOIANIA

UF 

GO

CEP 

74170-120

NIRE 

35904354139

CNPJ 

33.065.699/0019-56

ENDEREÇO 

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

NÚMERO 

2121

COMPLEMENTO 

CJ 2302,SL 7

BAIRRO 

JARDIM AMERICA

MUNICÍPIO 

RIBEIRAO PRETO

UF 

SP

CEP 

14020-260

NIRE 

35905846817

CNPJ 

33.065.699/0021-70

ENDEREÇO 

AVENIDA GISELE CONSTANTINO

NÚMERO 

1850

COMPLEMENTO 

SALA 1109

BAIRRO 

PARQUE BELA VISTA

MUNICÍPIO 

VOTORANTIM

UF 

SP

CEP 

18110-902

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 

17/09/2021

NÚMERO 

452.728/21-6

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 24/03/2021. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REMANESCENTE JORGE ANDRES MEJIA DELGADO, NACIONALIDADE COLOMBIANA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 109.872.931-50,

RG/RNE: 327665J, RESIDENTE À AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 12995, 4 ANDAR, BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP

04578-911, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE EDGARDO GABRIEL BUGALLO, NACIONALIDADE ARGENTINA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 236.188.748-71, RG/RNE:

V896417N, RESIDENTE À AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 12995, 4 ANDAR, BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 04578-

911, COMO DIRETOR.

ELEITO JUANA FRANCISCA LLANO CADAVID , REGISTRO NO EXTERIOR: 00000000001, CPF: 000.000.000-01 (CPF INCORRETO),

COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.(SEDE EM CALLE 49, N 63-146, ED.TORRE GRUPO SURA, EM MEDELLIN,

COL OMBIA.)

ELEITO JUAN FERNANDO URIBE NAVARRO , REGISTRO NO EXTERIOR: 00000000002, CPF: 000.000.000-02 (CPF INCORRETO),

COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(SEDE EM CALLE 49, N 63-146, ED.TORRE GRUPO SURA, MEDELLIN, COLOMB IA.)

ELEITO LUIS AUGUSTO LOBAO MENDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 718.525.496-53, RG/RNE:

3341939, RESIDENTE À RUA FREI CANECA, 201, AFONSO PENA, DIVINOPOLIS - MG, CEP 35500-063, COMO CONSELHEIRO

ADMINISTRATIVO.

ELEITO EGBERTO AROUCA ROBERTO MODESTO DE MEDEIROS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

043.099.268-86, RG/RNE: 11687867, RESIDENTE À AVENIDA MACUCO, 417, AP 22, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04523-001,

COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
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FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35300151577

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 13/10/2021

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 160293642, quarta-feira, 13 de outubro de 2021 às 10:44:07.
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98701312181445440655-1; Data: 13/12/2018 14:47:10

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHX48833-1ZIF;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SEGUROS SURA SA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso
X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos,
garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/02/2021 10:37:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 98701312181445440655-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0832722bb62d8ed103adfcbf17f4d6a29eb14238c416e666906b1cbbf0a48c21fd0a8cca4db9ae0e7c7716e0028b5989e

64c9ec33f19c7de745bd6b6d1a7a86e  
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Este documento foi assinado digitalmente por Edgardo Gabriel Bugallo. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A90A-9130-4818-F774.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. 

Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A90A-9130-

4818-F774 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: A90A-9130-4818-F774

Hash do Documento 

3FD5D695180CF1776394ABB99B9D1BB1E2BF94E8A3F245E6BF49646B7CFA4D39

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/01/2021 é(são) :

Edgardo Gabriel Bugallo (Signatário - SEGUROS SURA S.A.) - 

236.188.748-71  em 11/01/2021 08:20 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 11/01/2021 é(são) :

ELOA GREICE FOYOS DE ALMEIDA - 172.643.868-64 em 

07/01/2021 16:51 UTC-03:00

Marcelo Pozzi Pestana - 295.882.928-67 em 07/01/2021 16:25 

UTC-03:00
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 PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE OUTORGADO 

SEGUROS SURA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, estabelecida Av. das Nações Unidas, 4° 

andar, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

33.065.699/0001-27, neste ato representada pelo 

seu Diretor Estatutário, EDGARDO GABRIEL 

BUGALLO, CPF nº 236.188.748-71, nos termos do 

seu Estatuto Social. 

MARCELO POZZI PESTANA, brasileiro, portador da 

carteira de identidade RG nº 28.011.836, órgão 

expedidor SSP/SP, inscrito no CPF nº 295.882.928-

67, integrante da SEGUROS SURA S/A, com 

endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 4° 

andar, São Paulo – SP.  

PODERES 

O OUTORGADO pode: 

Caso o funcionário OUTORGADO 

deixe de compor o quadro de 

funcionários da OUTORGANTE, esta 

procuração perderá sua validade, no 

que tange à outorga de poderes 

deste. 

Especificamente para representar a OUTORGANTE perante qualquer órgão público, sociedade de 

economia mista, qualquer entidade, órgão, associação, sociedade que tenha a necessidade de contratar 

por meio de licitação, tanto para fins de cadastro da outorgante, quanto para participação em todas as 

modalidades de licitações públicas; 

Decidir sobre qualquer questão relativa a todas as fases dos certames, sem exceção de nenhum, 

podendo inclusive efetuar vistorias nos casos de nas licitações de veículos automotores, quando 

necessário for; 

Ofertar lances e negociar preço à proposta escrita apresentada, quando convocado, ou no caso de 

Pregão eletrônico, apresentar proposta e ofertar lances virtualmente, podendo em todos os processos 

licitatórios assinar propostas, assinar atas e declarações, emitir declarações, interpor recurso e desistir 

de sua interposição, assinar termo de contrato e, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel 

cumprimento do mandato, não podendo substabelecer os poderes recebidos.  

Esta procuração tem validade de 12 

(doze) meses a contar desta data. 

São Paulo, 25 de agosto de 2021  

SEGUROS SURA S/A 
Edgardo Gabriel Bugallo 

Diretor Vice-Presidente Estatutário 
Este documento foi assinado digitalmente por Edgardo Gabriel Bugallo. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 04ED-07DA-1256-65B1.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. 

Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/04ED-07DA-

1256-65B1 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 04ED-07DA-1256-65B1

Hash do Documento 

64994F305D0E812FAEFD054A5646F6DEEB6F50FE86BA119F6376C7154AF2195D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/08/2021 é(são) :

Edgardo Gabriel Bugallo (Signatário - SEGUROS SURA S.A.) - 

236.188.748-71  em 24/08/2021 10:41 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 98702808191304460100-1; Data: 28/08/2019 13:05:57

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJA83207-56SI;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SEGUROS SURA SA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SEGUROS SURA SA a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/11/2020 15:41:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SEGUROS SURA SA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 98702808191304460100-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc51a3208a9c870c096dfe8b342b078df2230618336f5646f0bee36eaa1b8366d1c03ed37bf74eeccc23f6378bf2743d1e6

4c9ec33f19c7de745bd6b6d1a7a86e  
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flkXfnZe[V-fofWiYZUe[-YXZpZgq[-efnXZeZUYf-[i-r[XsZe[S-U[V-YfXl[V-e[-TUWTV[-ttt-f-tu-e[-ZXYvẁ-f-U[-TUWTV[-ttt-e[-ZXYvx̀-eZ
\[UVYTYiTsj[-yfefXZgv

zj[-̂Zig[S-w{-ef-|iYipX[-ef-}~}wv

-

C/0@23
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Seguros SURA 
Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000 

www.segurossura.com.br 

 
 

Maceió, 18 de outubro de 2021 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021 
PROCESSO Nº 0005632-68.2021.6.02.8000 
 

D E C L A R A Ç Õ E S 
 
 
A Seguros Sura S/A., inscrita no CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, sediada na Avenida das Nações Unidas, 12995 
– 4° andar – Brooklin Novo – 04.578.000 – São Paulo - SP, declara através de seu representante legal sob as 
penas da Lei que:  
 
 
Atendemos todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do PREGÃO EM REFERÊNCIA, e que 
possuímos as condições operacionais necessárias ao cumprimento do objeto do Edital e que estamos cientes de 
todos as exigências e condições relativas ao mesmo em atendimento ao inciso VII do art. 4° da Lei n° 10.520 
de 17/07/02; 
 
Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que não 
foi declarada inidônea para licitar com este órgão ou contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores;  
 
Para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666/93, acrescido 
pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e também não contratamos menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de atividade, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos 14 anos; 
 
Atendemos todos os requisitos e corpo técnico em quantidade e qualidade necessária ao atendimento do 
objeto da licitação, estamos cientes de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações deste 
certame bem como o cumprimento das normas do artigo 9° da lei Federal N° 8.666/93; 
 
Elaboração independente de proposta em atendimento à Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 16 de setembro 
de 2009; 
 
Nos preços estão incluídos todos os impostos, bem como quaisquer despesas diretas e indiretas, incidentes sobre o 
objeto desta licitação, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; 
 
Declaramos mais, que concordamos com todas as condições do edital, anexos e demais adendos. 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
SEGUROS SURA S/A. 

CNPJ Nº 33.065.699/0001-27 
Ivan Lúcio dos Santos 

RG: MG 9.301.246 
CPF: 062.986.866-22 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.065.699/0001-27 DUNS®: 897931564
Razão Social: SEGUROS SURA S.A.
Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/12/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/01/2022
FGTS 26/10/2021
Trabalhista Validade: 27/03/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/10/2021
Receita Municipal Validade: 18/03/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 19/10/2021 14:37 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 33.065.699/0001-27

Razão Social: SEGUROS SURA S.A.

Atividade Econômica Principal:

6512-0/00 - SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA

Endereço:

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 12995 - ANDAR 4 - BROOKLIN NOVO - São Paulo /
São Paulo

Emitido em: 19/10/2021 14:38 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.065.699/0001-27 DUNS®: 897931564
Razão Social: SEGUROS SURA S.A.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/12/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA MEI: Não
Capital Social: R$ 232.032.941,75 Data de Abertura da Empresa: 31/08/1973
CNAE Primário: 6512-0/00 - SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA

CNAE Secundário 1: 6511-1/01 - SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA

Dados para Contato
CEP: 04.578-000
Endereço: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 12995 - ANDAR 4 - BROOKLIN NOVO
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 35567000 Telefone: (11) 35567422
E-mail: FISCAL@SEGUROSSURA.COM.BR

Dados do Responsável Legal
236.188.748-71CPF:

Nome: EDGARDO GABRIEL BUGALLO

Dados do Responsável pelo Cadastro
217.060.788-97CPF:

Nome: MARIA APARECIDA AMORIM MOURA
E-mail: marynena_17@hotmail.com

Emitido em: 19/10/2021 14:39 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 236.188.748-71
Nome: EDGARDO GABRIEL BUGALLO
Número do Documento: V896417 - N Órgão Expedidor: CGPI/DIREX/DPF
Data de Expedição: 02/04/2015 Data de Nascimento: 21/12/1966
Filiação Materna: ELENA ACOSTA PIMENTEL
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 05.707-001
Endereço: RUA ITAPAIUNA, 1800 - DOPPIO SPAZIO 141 - JARDIM MORUMBI
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 52124382
E-mail: gabriel.bugallo@segurossura.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 109.872.931-50
Nome: JORGE ANDRES MEJIA DELGADO
Número do Documento: F327665J Órgão Expedidor: CGPI
Data de Expedição: 06/02/2021 Data de Nascimento: 05/11/1967
Filiação Materna: ANGELA DELGADO FRANCO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 70.000-000
Endereço: OUTROS PH SKY AVENIDA BALBOA PANAMA, 0 - PANAMA
Município / UF:
Telefone: (11) 86908766
E-mail: j.mejia@segurossura.com.br

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 109.736.231-01
Nome: DANIEL BETANCUR BETANCUR
Número do Documento: F3147277 Órgão Expedidor: CGPI
Data de Expedição: 14/12/2020 Data de Nascimento: 22/09/1989
Filiação Materna: ANGELA MARIA BETANCUR VELASQUEZ
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 70.000-000
Endereço: OUTROS CALLE 3S COLOMBIA, 25 - ANTIOQUIA - MEDELLIN
Município / UF:
Telefone: (00) 00000000
E-mail: Daniel.Betancur@segurossura.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços
906 - Seguro / Garantia

Emitido em: 19/10/2021 14:39 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Emitido em: 19/10/2021 14:39 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: SEGUROS SURA S.A.
CNPJ: 33.065.699/0001-27 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:18:52 do dia 07/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2022.
Código de controle da certidão: 4E50.51EE.1BA6.8D06
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Consulta Pública ao Cadastro 
ICMS 

Cadastro de Contribuintes de 
ICMS - Cadesp 

Código de controle da consulta: db4bdd5b-4a4b-4365-ae89-36a16562035c

Estabelecimento

IE: 148.415.559.112

CNPJ: 33.065.699/0001-27

Nome Empresarial: SEGUROS SURA S.A.

Nome Fantasia: 

Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada

Endereço

Logradouro: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS

Nº: 12995 Complemento: ANDAR 4

CEP: 04.578-000 Bairro: BROOKLIN NOVO

Município: SAO PAULO UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 
02/12/2008

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PFC-10 - BUTANTÃ

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE 
APURAÇÃO

Atividade Econômica: Sociedade seguradora de seguros não vida

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 16/08/2012

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/11/2012

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios 
contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato 
e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária 
derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.05.2 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Page 1 of 1Consulta Pública ao Cadesp

23/09/2021https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(kdpqeuz2my10x35arnt4odgr))/Pages/Cadast...Certidão SICAF GERAL (0961961)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 409



Despacho

Assunto: CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA

DRTC III - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTÃ
SFP-EXP-2021/175246

CNPJ/CPF: 33.065.699/0001-27

-  Certifico que NÃO EXISTEM débitos exigíveis não inscritos na dívida ativa de ICMS.

AVISOS:
1- Tributos pesquisados: ICMS.
2-  A presente certidão só é valida em relação ao interessado. Tratando-se de pessoa física, não é
pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual possa ser sócio.
3-  Fica ressalvado o direito à Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários
que venham a ser apurados.
4-  Prazo de validade: 6 (seis) meses, conforme Portaria CAT 20/1998 (DOE de 02/04/98).
 

São Paulo, 13 de agosto de 2021.

 

ALEXANDRE LUIS SCHREURS PIRES
ASSISTENTE FISCAL I

DRTC III/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTA

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DRTC III/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTA

Classif. documental 018.02.02.071

S
F

P
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E
S

20
21

42
72

72
A

Assinado com senha por ALEXANDRE LUIS SCHREURS PIRES - 13/08/2021 às 16:42:33.
Documento Nº: 22653285-4422 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=22653285-4422
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Contribuinte : SEGUROS SURA S.A.

Pessoa Jurídica : Comum

Tipo de unidade : 

Endereço : AV DAS NACOES UNIDAS 12995 4º ANDAR

Bairro : BROOKLIN PAULISTA

CEP : 04578-000

Telefone : Não Consta

Início de Funcionamento : 18/04/2008

Data de Inscrição : 16/01/2009

CCM Centralizador : Não consta 

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 085.640.9999-3

Última Atualização Cadastral : 01/09/2016

Código(s) de tributo(s) 

Código Data de Início Tributo Alíquota do Imposto Qtd.Anúncios

5916 18/04/2008 ISS 5

32107 18/04/2008 TFE -

Credenciamento DEC : 06/05/2016

Expedida em 23/09/2021 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

 1 de 2

Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
 

CNPJ: 33.065.699/0001-27

C.C.M: 3.850.713-7
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A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição 
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados 
cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de 
emissão.

Código para verificação de autenticidade:  w2P3Dim5 
Data de validade: 23/12/2021                                  

 2 de 2

Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
 

CNPJ: 33.065.699/0001-27

C.C.M: 3.850.713-7
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Certidão Número:

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 
REGULAR. 

1031323 - 2021

CCM 3.850.713-7- Inicio atv :18/04/2008 (AV DAS NACOES UNIDAS, 12995 - CEP: 04578-000 )

CCM 1.129.901-0- Inicio atv :01/01/1941 (AV DAS NACOES UNIDAS, 12995 - CEP: 04578-000 )

CCM 9.658.440-8- Inicio atv :27/11/1986 (R DOM JOSE DE BARROS, 00301 - CEP: 01038-100 - Cancelado em: 31/12/1997)

33.065.699/

SEGUROS SURA S.A.

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

27/09/2021

26/03/2022

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/. 
Qualquer rasura invalidará este documento.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Código de Autenticidade: F8854690

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, 
de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:59:34 horas do dia 06/10/2021 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
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Não consta imóvel cadastrado em nome de: SEGUROS SURA S.A. - CPF/CNPJ Raiz: 33.065.699/

Número do Contribuinte:

Nome do Contribuinte:

33.065.699/

SEGUROS SURA S.A.

Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria  SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 16:20:10 horas do dia 05/10/2021 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: CB286F41

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda.

Qualquer rasura invalidará este documento.

CERTIDÃO Nº
1067674/2021

FL. 1/1
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO DE ROL NOMINAL
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 33.065.699

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 31759360

Data e hora da emissão 06/10/2021 17:02:58 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
33.065.699/0001-27
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
31/08/1973 

 
NOME EMPRESARIAL 
SEGUROS SURA S.A. 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
65.12-0-00 - Sociedade seguradora de seguros não vida 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
65.11-1-01 - Sociedade seguradora de seguros vida 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
205-4 - Sociedade Anônima Fechada 

 
LOGRADOURO 
AV DAS NACOES UNIDAS 

NÚMERO 
12995 

COMPLEMENTO 
ANDAR 4 

 
CEP 
04.578-000 

BAIRRO/DISTRITO 
BROOKLIN NOVO 

MUNICÍPIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FISCAL@SEGUROSSURA.COM.BR 

TELEFONE 
(11) 3556-7000/ (11) 3556-7422 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/09/2021 às 18:04:28 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

 CONSULTAR QSA   VOLTAR   IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, .clique aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

    Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ
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 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 33.065.699/0001-27
Razão Social:SEGUROS SURA S A
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 12995 4 ANDAR / BROOKLIN PAULISTA / SAO

PAULO / SP / 04578-000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/09/2021 a 26/10/2021 
 
Certificação Número: 2021092700161470498263

Informação obtida em 06/10/2021 16:56:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SEGUROS SURA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.065.699/0001-27

Certidão nº: 32189442/2021

Expedição: 06/10/2021, às 17:01:14

Validade: 03/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que SEGUROS SURA S.A. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no

CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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37408259449Usuário:

19/10/2021 14:40:55Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente33063699
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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}̂]�b]êb /89/79070/
/4;72;0<

x̂f1�_f�.�e\ea_[a]f5.lb_.a_̂g]1.ih�f._.je[_dek_uvb.g_._[cdef].ĥ�re_.g_f.ĥbhbfa_f
\_g_fâ_g_f5.b.ea]̀ .f]̂c.gefhb[eledek_gb.h_̂_.b.e[o\eb.gbf.d_[\]f5.]̀

_ĥbwè_g_̀ ][a].//.̀ e[mabf1

}̂]�b]êb /89/79070/
/4;74;/6

q_rb̂.h]̂`_[]u_̀ .\b[]\a_gbf.].blf]̂r]̀ ._f.̀ ][f_�][f.gb.fefa]̀ _1.�b_.fb̂a]1

xefa]̀ _ /89/79070/
/4;/=;77

Za_h_.g]._[cdef].g].ĥbhbfa_f.][\]̂ _̂g_1.i._l]̂am̂_.g].ea][f.h_̂_.gefhma_.f]̂c
e[e\e_g_1.�_[a][p_̀ :f].\b[]\a_gbf1

xefa]̀ _ /89/79070/
/4;/=;7/

{.ea]̀ ./.jbe._l]̂ab1.xbde\ea_̀ bf.b.][reb.g].d_[\]f1

xefa]̀ _ /89/79070/
/4;/=;7/

id�m̀ _f.ĥbhbfa_f.gb.ea]̀ ./.]favb.]̀ h_a_g_f1.xbde\ea_̀ bf.b.][reb.g].d_[\]f1

xefa]̀ _ /89/79070/
/4;23;27

i.]a_h_.j]\p_g_.jbe.e[e\e_g_.h_̂_.b.ea]̀ ./1.qb̂[]\]gb̂.sm]._ĥ]f][abm.d_[\].[b.r_db̂
g].,-./0123456677.hbg]̂c.][re_̂.m̀ .d_[\].�[e\b.].j]\p_gb._a�.�f./4;44;27.gb.ge_

/89/79070/1

xefa]̀ _ /89/79070/
/4;44;2/

{.ea]̀ ./.]fac.][\]̂ _̂gb1

xefa]̀ _ /89/79070/
/4;44;42

x]̂c.e[e\e_g_._.]a_h_.g].~md�_̀ ][ab.g].}̂bhbfa_f1.q_rb̂._\b̀ h_[p_̂._â_r�f.g_
jm[\eb[_deg_g].�i\b̀ h_[p_̂.�md�_̀ ][ab9p_ledea_uvb9_g̀ effeledeg_g]1

}̂]�b]êb /89/79070/
/4;4<;28

}_̂_.xZyz,{x.xz,i.x1i1.:.x̂1�_�.�e\ea_[a]5.lb_.a_̂g]1.i.d]�efd_uvb.gb.ĥ]�vb.].]gea_d
g]a]̂`e[_.sm].b.ĥ]�b]êb._ĥ]f][a].m̀ _.\b[â_ĥbhbfa_.h_̂_.b.ea]̀ 5.�.hbffor]d
_\]ea_̂.b.r_db̂.g].,-/1077577�.{.r_db̂._ĥ]f][a_gb.�.fm_.̀ ]dpb̂.ĥbhbfa_�

}̂]�b]êb /89/79070/
/4;=7;7<

}_̂_.xZyz,{x.xz,i.x1i1.:.x̂1�_�.�e\ea_[a]5.lb_.a_̂g]1.i.d]�efd_uvb.gb.ĥ]�vb.].]gea_d
g]a]̂`e[_.sm].b.ĥ]�b]êb._ĥ]f][a].m̀ _.\b[â_ĥbhbfa_.h_̂_.b.ea]̀ 5.�.hbffor]d
_\]ea_̂.b.r_db̂.g].,-/1077577�.{.r_db̂._ĥ]f][a_gb.�.fm_.̀ ]dpb̂.ĥbhbfa_�

}̂]�b]êb /89/79070/
/4;=/;4=

}_̂_.xZyz,{x.xz,i.x1i1.:.x̂1.�_�.�e\ea_[a]5.j_rb̂.̂]fhb[g]̂1
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-./01/2.1 3453657673
389:7968

-;.;<=>?@AB=<=@AC<=DCD<E<=.DF;G<H2I2J;KJ/L<M1;<J;.N/D<C<O/02PO;QR1<N1<S./0R1</</N2J;O
N/J/.T2K;<UV/<1<S./01/2.1<;S./P/KJ/<VT;<I1KJ.;S.1S1PJ;<S;.;<1<2J/TL<W<S1PPXY/O
;I/2J;.<1<Y;O1.<N/<AZ3D766L66[<B<Y;O1.<;S./P/KJ;N1<W<PV;<T/O\1.<S.1S1PJ;[

-./01/2.1 3453657673
389:]97]

-;.;<=>?@AB=<=@AC<=DCD<E<=.D<F;G<H2I2J;KJ/L<̂;Y1.<./PS1KN/.D

-./01/2.1 3453657673
3:96396_

-;.;<=>?@AB=<=@AC<=DCD<E<=.D<F;G<H2I2J;KJ/L<I1KP2N/.;KN1<1<UV/<1</N2J;O<S./PI./Y/</
1<P2ÒKI21<N/<aD=bL<I1KY1I;./T1P<;K/c1L<N/J/.T2K1<1<S.;d1<N/<NV;P<\1.;P<S;.;</KY21
N;<S.1S1PJ;<N/Y2N;T/KJ/<;eVPJ;N;<;1<fOJ2T1<O;KI/<1̂/.J;N1L<N/2c;KN1<N/<;K/c;.L

./IVP;./T1P<;<PV;<S.1S1PJ;D

=2PJ/T; 3453657673
3:96393g

=/K\1.<̂1.K/I/N1.<=>?@AB=<=@AC<=DCDL<hi-j5h-k9<]]D6l:Dlgg56663E7_L<P1O2I2J1<1
/KY21<N1<;K/c1<./̂/./KJ/<;1<XJ/T<3D

]]D6l:Dlgg56663E
7_

3453657673
3:968963

=.D<-./01/2.1L<M1;<J;.N/m<nK̂/O2dT/KJ/<KR1<J/T1P<T;.0/T<S;.;<T;2P<N/PI1KJ1PD

=2PJ/T; 3453657673
3:968976

=/K\1.<-./01/2.1L<1<̂1.K/I/N1.<=>?@AB=<=@AC<=DCDL<hi-j5h-k9<]]D6l:Dlgg56663E
7_L</KY21V<1<;K/c1<S;.;<1<XJ/T<3D

-./01/2.1 3453657673
3l963933

-;.;<=>?@AB=<=@AC<=DCD<E<=.DF;G<H2I2J;KJ/L<;IVP1<1<./I/M2T/KJ1<N1<;.UV2Y1L
/KI;T2K\;./T1P<o<@K2N;N/<A/UV2P2J;KJ/<S;.;<;KpO2P/<N/<I1K̂1.T2N;N/<JWIK2I;L<.;dR1
S/O;<UV;O<PVPS/KN/./T1P<1<S./P/KJ/<S./0R1</O/J.qK2I1L<./J1.K;./T1P<;T;K\R<oP<3:\D

-./01/2.1 3g53657673
3:967978

=.PD<F;PG<H2I2J;KJ/PL<M1;<J;.N/D

-./01/2.1 3g53657673
3:968977

-;.;<=>?@AB=<=@AC<=DCD<E<=.DF;G<H2I2J;KJ/L<M1;<J;.N/D<C<@K2N;N/<N/<r.;PS1.J/
;S.1Y1VL<J/IK2I;T/KJ/L<;<S.1S1PJ;<N/<aD=bL</T<S;.;O/O1L<;K;O2P;T1P<;<N1IVT/KJ;QR1
N/<\;M2O2J;QR1L<2KIOVP2Y/<s;O;KQ1<-;J.2T1K2;OL<XKN2I/P</c202N1PL<KR1</KI1KJ.;T1P
UV;OUV/.<2KI1KP2PJ̀KI2;D<-/O1</cS1PJ1L<S.1I/N/./T1P<;<;I/2J;QR1</<\;M2O2J;QR1<N;

S.1S1PJ;<N/<aD=bD<k;Y1.<S/.T;K/Q;<I1K/IJ;N1D

-./01/2.1 3g53657673
3:96:967

=.PD<F;PG<H2I2J;KJ/PL<S/.T;K/Q;T<I1K/IJ;N1P</<1MP/.Y/T<;P<T/KP;0/KP<N1<P2PJ/T;D
C0.;N/Q1D

=2PJ/T; 3g53657673
3:96:987

=.PD<k1.K/I/N1./PL</PJp<;M/.J1<1<S.;d1<S;.;<./02PJ.1<N/<2KJ/KQR1<N/<./IV.P1P<S;.;<1P
2J/KP50.VS1P<K;<P2JV;QR1<N/<t;I/2J1</<\;M2O2J;N1t<1V<tI;KI/O;N1<K1<eVO0;T/KJ1tD

-./01/2.1 3g53657673
3:96:9:4

k12<2K̂1.T;N1<1<S.;d1<̂2K;O<S;.;<./02PJ.1<N/<2KJ/KQR1<N/<./IV.P1P9<3g53657673<oP
3:986966D

-./01/2.1 3g53657673
3:9839:_

=.PD<F;PG<H2I2J;KJ/PL<N/IO;.1</KI/..;N1<1<S./0R1</O/J.qK2I1<:657673<rA>ECHL<;0.;N/Q1
;<S;.J2I2S;QR1<N/<J1N1PD<r/K\;T<VT;<M1;<J;.N/m

<

uvwxyz{|}z|~�w��z

uvwxyz ��y���z�� ��{w�v���w{

COJ/.;QR1</UV2S/
3]53657673
3_98:9]:

-./01/2.1<CKJ/.21.9<]_8647:g88gE�>s>A<s>�>AAC<hCaCHhCirn<D<-./01/2.1<CJV;O9
:l:67g]38_7EjBCB<�>A�ninB<�><sCAAB=<i>rB<D<jVPJ2̂2I;J2Y;9<-@sHnhC��B<�>
>=hHCA>hn�>irB=<=BHnhnrC�B=<->HC=<>�-A>=C=

COJ/.;QR1</UV2S/
3453657673
379:l984

-./01/2.1<CKJ/.21.9<:l:67g]38_7EjBCB<�>A�ninB<�><sCAAB=<i>rB<D<-./01/2.1<CJV;O9
]_8647:g88gE�>s>A<s>�>AAC<hCaCHhCirn<D<jVPJ2̂2I;J2Y;9<CHr>AC�CB

CM/.JV.;<N;<P/PPR1
SfMO2I;

3453657673
38966966

CM/.JV.;<N;<P/PPR1<SfMO2I;

>KI/..;T/KJ1<N;
;KpO2P/<N/
S.1S1PJ;P

3453657673
3893:966

>J;S;<N/<;KpO2P/<N/<S.1S1PJ;P</KI/..;N;D

jVO0;T/KJ1<N/
S.1S1PJ;P

3453657673
3898898]

nKXI21<N;</J;S;<N/<eVO0;T/KJ1<N/<S.1S1PJ;P

=VPS/KPR1
;NT2K2PJ.;J2Y;

3453657673
3l963987

-./Y2PR1<N/<./;M/.JV.;9<3g53657673<3:966966�<;KpO2P/<N/<N1IVT/KJ1P<JWIK2I1P

A/;J2Y;QR1
3g53657673
3:9639]_

CM/.JV.;<N1<S.;d1
3g53657673
3:96:987

CM/.JV.;<N/<S.;d1<S;.;<2KJ/KQR1<N/<./IV.P1

k/I\;T/KJ1<N1
S.;d1

3g53657673
3:96:9:4

k/I\;T/KJ1<N/<S.;d1<S;.;<./02PJ.1<N/<2KJ/KQR1<N/<./IV.P19<3g53657673<oP<3:986966D

CS�P</KI/..;T/KJ1<N;<=/PPR1<-fMO2I;L<1P<O2I2J;KJ/P<T/O\1./P<IO;PP2̂2I;N1P<̂1.;T<N/IO;.;N1P<Y/KI/N1./P<N1P<./PS/IJ2Y1P
2J/KPD<k12<N2YVO0;N1<1<./PVOJ;N1<N;<=/PPR1<-fMO2I;</<̂12<I1KI/N2N1<1<S.;d1<./IV.P;O<I1K̂1.T/<S./I1K2d;<1<;.J201<8:L<N1
�/I./J1<36D678<N/<76<N/<P/J/TM.1<N/<763gD<i;N;<T;2P<\;Y/KN1<;<N/IO;.;.L<̂12</KI/..;N;<;<P/PPR1<oP<3:987<\1.;P<N1<N2;<3g
N/<1VJVM.1<N/<7673L<IVe;<;J;<̂12<O;Y.;N;</<;PP2K;N;<S/O1<-./01/2.1</<>UV2S/<N/<CS121D

<
�>s>A<s>�>AAC<hCaCHhCirn<
~�w�zw��z|�������

WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37
408259449

Assinado de forma digital por WEBER 
BEZERRA CAVALCANTI:37408259449 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), 
ou=Autenticado por AR Instituto 
Fenacon, cn=WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37408259449 
Dados: 2021.10.19 15:45:28 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5378 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0952570

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

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

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 0961864. CONFORMIDADE
ECONÔMICA FINANCEIRA EXIGIDA NA HABILITAÇÃO 
RATIFICADA PELA UNIDADE CONTÁBIL TRE/AL 0961327

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

X  

 

ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA APRESENTADOS,
ANEXOS À PROPOSTA DE PREÇOS 0961864

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

RATIFICADA PELA UNIDADE DEMANDANTE ITEM 9 DO
PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

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

V- Habilitação    

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

X  0961961

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

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

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES ANEXAS: TRABALHISTA, CNJ, TCU, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA, ATO
CONSTITUTIVO 0961950

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0961965

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0961957

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

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

  CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NO ITEM 16 DO
PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992) X  CONFORME ITEM 18.5

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

X   

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

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0962126

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

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

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

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

X  0962132

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

x  

Proposta: 0961864

Resultado Fornecedor - 0962129

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/10/2021, às 17:10, 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
0962137 e o código CRC 0B7DA7A2.

0005632-68.2021.6.02.8000 0962137v5
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PROCESSO : 0005632-68.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. LEGALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 1290 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 50/2021, objetivando a
contratação de empresa especializada visando à cobertura
securitária de veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal, de acordo com as
especificações e condições previstas no termo de
referência 0927017, aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0929598).

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 0962137, passando esta AJ-DG a anexar a
lista de verificação de competência desta unidade
administrativa.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 0952161
DOU - 0952162
Portal - 0952177

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

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

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 0952161
DOU - 0952162
Portal - 0952177
 
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
29/09/2021
(Comprasnet)
30/09/2021 (DOU)
30/09/2021
(Portal)
Ata Pregão
50/2021 (0962126)
- 18/10/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
50/2021 (0962126)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
 0962132

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por fornecedor -
 0962129

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme contido
na Informação
5378 - 0962137

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0962137

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 0961184

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
0961327
0961864

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

TCU (0961950)
CADIN (0961965)
 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 5378 -
 0962137

 
Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela
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legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 50/2021, que objetiva
a contratação de empresa especializada visando à cobertura
securitária de veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (0962129), tendo como
licitante vencedor a Empresa SEGURO SURA S.A., inscrita
no CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, pelo melhor lance no
valor total de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta
reais).

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 20/10/2021, às 08:40, 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
0962317 e o código CRC 8CB69FF4.

0005632-68.2021.6.02.8000 0962317v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 50/2021, objetivando a
contratação de empresa especializada visando à cobertura
securitária de veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal, de acordo com as
especificações e condições previstas no termo de
referência 0927017, aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0929598).

 
Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº

1290 (0962317), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
concluiu pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, regido
pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à
homologação do PE nº 50/2021, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (0962129), tendo como licitante vencedor a
Empresa SEGURO SURA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
33.065.699/0001-27, pelo melhor lance no valor total de R$
1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais).

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de

todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 5.450/2005.
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/10/2021, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962384 e o código CRC DE023ACF.

0005632-68.2021.6.02.8000 0962384v1
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PROCESSO : 0005632-68.2021.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@
ASSUNTO :  

 

Decisão nº 2481 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0962384,
trazendo procedimento no trato de análise da regularidade do Pregão
Eletrônico nº 50/2021, objetivando a contratação de empresa
especializada visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus,
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN
8228, pertencente à frota deste Tribunal, de acordo com as
especificações e condições previstas no termo de
referência 0927017, aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0929598).

Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº 1290
(0962317), a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral concluiu pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
50/2021, conforme relatório Resultado por Fornecedor (0962129),
tendo como licitante vencedor a Empresa SEGURO SURA S.A.,
inscrita no CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, pelo melhor lance no
valor total de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais).

Tendo em vista a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, HOMOLOGO a presente
licitação.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
20/10/2021, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962877 e o código CRC 5DE80E91.

0005632-68.2021.6.02.8000 0962877v4
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00050/2021

 
Às 19:36 horas do dia 20 de outubro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005632-68.2021,
Pregão nº 00050/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Corretagem - seguro
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus,
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, de acordo com
as especificações e condições previstas no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.394,6600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SEGUROS SURA S.A. , pelo melhor lance de R$ 1.350,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/10/2021
15:42:28 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SEGUROS SURA S.A.,

CNPJ/CPF: 33.065.699/0001-27, Melhor lance: R$ 1.350,0000

Homologado 20/10/2021
19:36:45

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

demais medidas cabíveis.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/10/2021, às 19:42, 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
0962944 e o código CRC A2C9B57B.

0005632-68.2021.6.02.8000 0962944v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0962944).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/10/2021, às 19:52, 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
0962947 e o código CRC 4BCCE947.

0005632-68.2021.6.02.8000 0962947v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 391/2021 - RO 734.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 21/10/2021, às 14:27, 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
0963307 e o código CRC 388AC211.
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0963307),

registro minha assinatura no empenho 2021NE391, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/10/2021, às 14:33, 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
0963329 e o código CRC 71E0961F.

0005632-68.2021.6.02.8000 0963329v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  21/10/2021 15:14
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 391

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70277 ADM MANVEI

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

21/10/2021 Ordinário 0005632-68.2021.6.02 - 1.350,00

33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S.A.

2021NECT. SEGURO DE VEÍCULO - ÔNIBUS.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DAS NACOES UNIDAS 12998 ANDAR 4 BROOKLIN NOVO

CEP

04578-000

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

(021)_2223-7700______(011) 3463-6200/6208

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

21/10/2021 15:14:29
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  21/10/2021 15:14
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.350,00

Total da Lista

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

001 1.350,00Contratação de empresa especializada visando à cobertura securitária
de veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório
itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, de acordo
com as especificações e condições previstas no termo de referência
0927017. decisão 2481 (0962877).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

21/10/2021 Inclusão 1,00000 1.350,0000 1.350,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

21/10/2021 15:14:29

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

21/10/2021 14:31:46

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

21/10/2021 15:14:29
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
À SLC, para remessa da nota de empenho à

contratada, assinalando as condições previstas no item, 17 do
Edital, devendo solicitar a emissão da apólice, para registro
da unidade e posterior remessa à Unidade demandante, para
aferir a conformidade com as exigências do item 4 do
instrumento convocatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2021, às 15:28, 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
0963403 e o código CRC DDE1ABF9.

0005632-68.2021.6.02.8000 0963403v1
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E-mail - 0964502

Data de Envio: 
  22/10/2021 14:51:11

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    apoiocomercial@hembseguros.com.br

Assunto: 
  Envio nota empenho TRE-AL

Mensagem: 
  Encaminha - Nota de Empenho - PA SEI 0005632-68.2021.6.02.8000

Senhor Representante da empresa SEGURO SURA S.A,

Encaminha-se, em anexo, nota de empenho n° 391/2021, referente à contratação de empresa
especializada, visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado, para funcionar como
cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, de acordo com as especificações e
condições do termo de referência e das condições previstas no item17 do Edital. 

A homologação do Pregão 50/2021 foi publicada no DOU, na data de hoje, que também segue anexa.

Favor confirmar recebimento deste documento e enviar para o email slc@tre-al.jus.br, a apólice do
referido seguro.

Atenciosamente,
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622

Anexos:
    Nota_0963398_NE_070011_2021NE000391_v002_33065699000127_20211021151440.pdf
    Publicacao_0964403_Publicacao_22_10.pdf
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Seguros SURA 
Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 4º andar – Brooklin Novo – São Paulo – SP – CEP 04578-000 Tel.: 11 3556 7000 

www.segurossura.com.br 

 
 

CARTA DE COBERTURA 

 

A 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
 
REF. PREGÃO Nº 50/2021 

Declaramos para os devidos fins e efeitos que o veículo abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 
Veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta 

em cópia do respectivo CRLV, Anexo I-A deste Edital. 

 
 
Está com cobertura securitária no ramo Automóvel pelo período de 21/10/2021 à 21/10/2022. Informamos 
também que a apólice está em processo de emissão e neste período a cobertura é garantida. 
 

O número de atendimento para sinistros é 0800 704 9399 ou 3003-7727 para capitais e (31) 3073-7300 - 

Falar com Derik Anderson sinistro@hembseguros.com.br 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2021. 

Atenciosamente, 
 
 

 
_________________________________________ 
SEGUROS SURA S/A 
33.065.699/0001-27 
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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 outubro de 2021.

À SAD,

Para conhecimento e providências, após publicação no DOU da homologação do PE
50, e envio de empenho, de acordo com o solicitado no despacho SAD, evento SEI nº
0963403.

Em paralelo,

À SEIC,

Para eventual atualização do Portal da Transparência.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 27/10/2021, às 17:50, 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
0966409 e o código CRC 02505D57.

0005632-68.2021.6.02.8000 0966409v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que foi determinado no Termo de
Referência SEGEC (doc. 0927017), peço vênia a Vossa
Senhoria, para indicar o titular da Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, para atuar como gestor, e o titular da
Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, para
atuar como fiscal, da contratação de empresa especializada
visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus,
customizado para funcionar como cartório itinerante, placa
OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, firmado com a
empresa SEGURO SURA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
33.065.699/0001-27, mediante publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº 50/2021
(doc. 0964403).

A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da citada Resolução n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/10/2021, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de novembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Trata-se da manifestação do Sr. Secretário da

Administração (0966968), indicando o titular da Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, para atuar como gestor e o titular da Seção de
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, para atuar como
fiscal da contratação de empresa especializada visando à cobertura
securitária de veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como
cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste
Tribunal, firmado com a empresa SEGURO SURA S.A., inscrita
no CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, mediante publicação no DOU,
da homologação do Pregão Eletrônico nº 50/2021 (doc. 0964403).

Dessa forma, manifestando total aquiescência com a
proposição do Sr. Secretário da Administração, subo os autos a Vossa
Excelência, para decisão a respeito, propondo, salvo melhor Juízo, o
acatamento da mesma.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 03/11/2021, às 18:40, 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
0967768 e o código CRC 99B33B49.
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PROCESSO : 0005632-68.2021.6.02.8000
INTERESSADO  SAD
ASSUNTO : Designação Gestor e Fiscal de Contratos.

 

Decisão nº 2587 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI nº 0967768.

Designo o Titular da Seção de Gestão de Contratos –
SEGEC, assim como o Titular da Seção de Administração de
Prédios e Veículos - SAPEV, para atuarem como Gestor e Fiscal,
respectivamente, da contratação de empresa especializada visando à
cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à
frota deste Tribunal, firmado com a empresa SEGURO SURA S.A.,
inscrita no CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, mediante publicação
no DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº 50/2021
(doc.0964403), funcionando, em seus impedimentos legais e
regulamentares, os seus respectivos substitutos.

À Diretoria-Geral para elaboração da competente portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos interessados e adoção dos atos próprios de gestão
contratual.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/11/2021, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968611 e o código CRC F55F5488.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 458/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,

 
CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL

nº 0005632-68.2021.6.02.8000,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar o Titular da Seção de Gestão de Contratos -

SEGEC, para atuar como Gestor e o Titular da Seção de Administração de
Prédios e Veículos - SAPEV, para atuar como Fiscal da contratação de
estabelecimento especializado visando à cobertura securitária de veículo tipo
ônibus, customizado para funcionar como Cartório Itinerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal, firmado com a Empresa SEGURO SURA
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, mediante publicação no
DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº 50/2021.

 
Art 2º A gestão e a fiscalização designadas deverão observar, no

que couber, as disposições constantes no Título IV da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017 e alterações posteriores.

 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
 

Maceió, 12 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
16/11/2021, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973153 e o código CRC 29DE0A8C.
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Ano 2021 - n. 217 Maceió, quarta-feira, 17 de novembro de 2021 6

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

9- PERÍODO DE CARÊNCIA
9.1 - Os servidores removidos permanecerão por um prazo mínimo de 1 (um) ano na nova unidade
de lotação.
9.2 - O período de carência do caput será contabilizado a partir da data de entrada em exercício na
nova sede.
9.3 - Durante o período de carência do caput, será defeso para os servidores removidos a
participação em novo concurso de remoção, cujo edital for publicado até a data final do prazo de
carência.
Fica revogado o Edital nº 01/2021, de Convocação Para o Concurso de Remoção, publicado no
DJE/AL em 04/11/2021.
Des. Otávio Leão Praxedes
Desembargador Presidente
Em 16 de novembro de 2021.

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 458/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0005632-68.2021.6.02.8000,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Titular da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar como Gestor e o
Titular da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, para atuar como Fiscal da
contratação de estabelecimento especializado visando à cobertura securitária de veículo tipo
ônibus, customizado para funcionar como Cartório Itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota
deste Tribunal, firmado com a Empresa SEGURO SURA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
33.065.699/0001-27, mediante publicação no DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº 50
/2021.
Art 2º A gestão e a fiscalização designadas deverão observar, no que couber, as disposições
constantes no Título IV da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017 e alterações posteriores.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 12 de novembro de 2021.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 457/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e e tendo em vista o
que consta no Processo Eletrônico SEI nº 0000632-87.2021.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor André Frazão de Omena, lotado na Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC, para atuar como Gestor, assim como o servidor Guilherme Machado Rebelo, chefe da
referida unidade, para atuar como Gestor Substituto e o Titular da Coordenadoria de Infraestrutura
- COINF, para atuar como Fiscal do Contrato nº 01/2017, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado à internet com velocidade mínima de
100 Mbps para sede do TRE/AL, firmada com a empresa FSF TECNOLOGIA S.A. (ALOO
TELECOM), inscrita no CNPJ nº 05.680.391/0001-56, conforme publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº 85/2016.

Art. 2º. A gestão e a fiscalização designadas deverão deverão observar, no que couber, as

Portaria Presidência nº 458/2021 (0974434)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 460



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

 

DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
 
Publicada a Portaria Presidência nº 458/2021

(0973153), no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - DJE/TRE-AL (0974434),
determino o encaminhamento do presente procedimento à
Secretaria de Administração para ciência aos interessados e
continuidade do feito.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/11/2021, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974436 e o código CRC 212A4439.

0005632-68.2021.6.02.8000 0974436v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
À SLC, para registro da gestão (doc. 0973153) e

posterior remessa do feito às respectivas unidades de lotação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/11/2021, às 16:47, 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
0976444 e o código CRC 21084ABF.

0005632-68.2021.6.02.8000 0976444v1
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HEMB ADM.CERTIFICADORA E CORRETORA DE SEGU. EIRELI

1020402732 - 17516 -

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 002/ 0531/ 0020007244/ 000000

PC VISCONDE DE SINIBU, 0 - S/N PREDIO

CENTRO - MACEIO - AL

4349940002310

PASTA
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São Paulo, 24 de Novembro de 2021.

Bem vindo(a) à Seguros SURA*

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

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

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

Jorge Andrés Mejía Delgado
Diretor Presidente da Seguros SURA Brasil

Seguros SURA
Fazendo sempre melhor, juntos.

Mais informações estão disponíveis no site www.segurossura.com.br
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2º Via25/11/2021

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
434994 /  1 20007244 0 21/10/2021Das 24:00hs do dia 21/10/2022às 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 216,00

Vidros Caminhoes 167,10

Sub Total
0,00

383,10

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

383,10

Casco 842,01

Danos Materiais 91,75

Danos Corporais 26,40

APP Morte 3,37

APP Invalidez 3,37

Sub Total
0,00

966,90

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

I.O.F

Liquido Total: 966,90

TOTAL: 1.350,00 A VISTA

PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

Parcela Data de Vencimento Prêmio Total Adicional de Fracionamento Tipo de Documento
0,001 27/12/2021 1.350,00 CARNE

CORRETOR: HEMB ADM.CERTIFICADORA E CORRETORA DE SEGU. PEDIDO CORR: 330129655

PASTA

ORGANIZAÇÃO EMISSORA

CÓDIGO SURACÓDIGO SUSEPPLATAFORMATIPO DE REMESSA

17516 / 21020402732

SUCURSAL   SAO PAULO

AV. NACOES UNIDAS, 12995 4o ANDAR

- Emissao Eletronica

35567000
SAO PAULO, 24/11/2021

LOCAL E DATA DE EMISSÃO

2

15414.001554/2004-71Número do Processo Administrativo Susep:

Cond. Gerais da Apólice:

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.

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

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

Anexo - Apólice e Boleto - Seguros Sura (0979334)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 469



25/11/2021

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

2º Via

0Estipulante:

Proposta:

Apólice: Endosso:

434994

20007244

Produto: LICITAÇÃO 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:08.2021

21/10/2021Das 24:00hs do dia 21/10/2022às 24:00hs do dia

DADOS DO SEGURADO

COMPREENSIVACobertura:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Espécie:

67521005135874

2014/2014
CAMINHAO LEVE NAC

Código de Identificação - CI:

Ano Fabr/mod:
Placa: OXN8228

CEP:

Combustível:
Marca: VOLKSWAGEN

A/CChassi:
DIESEL zero

Renavam:
Classe de Bônus:

0

9-160 E DELIVERY 2p (diesel)(E5)Modelo:

Item :

Cliente: CPF / CNPJ:
Endereço:

DADOS DO AUTOMÓVEL

Clausulas: 5041 5052 5061 5064 5065

NãoZero Km:

 06.015.041/0001-38

Vigência:

Serviços Contratados Franquia (R$) Prêmio (R$)
216,00Assistência Caminhão 150 Km

167,10Vidros Caminhoes

Sub Total 383,10
Total 1.350,00

LMI (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)Demonstrativo de Coberturas Securitárias
VMR-Jornal O Valor Econômico-FIPE - Fator ajuste:  1.00 12.500,00 842,01Casco

80.000,00 91,75Danos Materiais
80.000,00 26,40Danos Corporais
10.000,00 3,37APP Morte
10.000,00 3,37APP Invalidez

966,90Sub 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
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CLÁUSULAS PARTICULARES E ESPECIAIS

Órgão Produtor: SAO PAULO Apólice: 20007244 Endosso: 0

25/11/2021 2º Via

A)  Para fins de atendimento a Lei Federal n.º 9.613/1998, Lei Federal 12.683/2012 e Circular Susep nº 612/2020, 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. 20º, §3º, inciso I da Circular Susep nº 612/2020):
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);
Nota: No caso do enquadramento de Pessoa Politicamente Exposta, o Segurado/Corretor/Representante Legal, deverá preencher o formulário anexo
(Pessoa Física), nos termos da Circular SUSEP nº 612/2020 se encontra no Art. 4º, §1º I a VIII e alíneas, §2º I a VI e §3º.

Pessoa Jurídica (Art. 20º, §3º, inciso II da Circular Susep nº 612/2020):
Denominação ou razão social;
Número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Endereço da sede completo (logradouro, número, bairro, CEP, cidade e Estado);
Informações do inciso I para controladores até o nível de pessoa natural, principais administradores e procuradores; e
Informações do inciso I para beneficiários finais.
Informação acerca da situação patrimonial e financeira.
Nota: No caso do enquadramento de Pessoa Politicamente Exposta, o Segurado/Corretor/Representante Legal, deverá preencher o formulário anexo
(Pessoa Jurídica), nos termos da Circular SUSEP nº 612/2020 se encontra no Art. 4º, §1º I a VIII e alíneas, §2º I a VI e §3º.

** Pessoa Exposta Politicamente = PEP
Consideram-se Pessoas Expostas Politicamente os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no
Brasil ou em países, territórios e dependências/organizações estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus
representantes, familiares (os parentes, na linha direta, até o segundo grau, o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a), o(a) enteado(a) e outras pessoas de
seu relacionamento próximo) e estreitos colaboradores (aqueles em posição de estreita relação e/ou que possuem controle de pessoas jurídicas
criadas para benefício de uma PEP).
No caso de estrangeiro, consideram-se Pessoas Politicamente Expostas aquelas 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 à 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 sobre total confidencialidade em conformidade com
a Política Interna de Proteção de Dados da Seguradora, bem como sob a égide da Lei 13.709/2018.

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

B)  A Seguros Sura visa a busca contínua no atingimento de melhores práticas de conduta ética. Caso saiba de alguma ocorrência, como: de práticas
de fraudes (internas e/ou externas); conflito de interesses; subornos; transações ilegais; assédio (moral e/ou sexual); entre outros, utilize o formulário
online:

https://segurossura.com.br/seguros_canal_denuncia
https://www.suramericana.com/lineaEticaBrasil/index.html

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 a 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 - 8:30 às 17:00)
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

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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CLÁUSULAS PARTICULARES E ESPECIAIS

Órgão Produtor: SAO PAULO Apólice: 20007244 Endosso: 0

25/11/2021 2º Via

1. Fica entendido e acordado que, mediante a inclusão desta cláusula particular na presente apólice, serão considerados como base o valor venal
publicado, anualmente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE, todos os ônibus que não possuírem Valor Determinado definido em edital e
que também não possuírem valor na tabela FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

2. Ratificam-se os termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados pela presente Cláusula.

5064 - CLAUSULA PARTICULAR LICITACOES

Os dados informados neste documento serão tratados pela SURA com a finalidade de cumprir o contrato de seguro, bem como para informar sobre
novas Soluções em seguro que criamos. A SURA poderá tratá-los na análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros. Os
dados poderão ser compartilhados com prestadores de serviços cadastrados para fins, por exemplo, de atendimento de eventuais sinistros e
ocorrências a estes referentes. Para maiores informações, acesse https://www.segurossura.com.br/pol-tica-de-privacidade/

5065 - PROTEÇÃO DE DADOS

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: 434994 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

27/12/2021

Nosso Número

(=) Valor do Documento

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

      1.350,00

  PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ

Data Processamento
25/11/2021

AceiteEspécie doc.No. do documento
02.00531.0020007244.000000 - 1/1

Data do documento
24/11/2021

Uso do Banco

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

Carteira Espécie moeda
109

Quantidade
R$

(x) Valor
109/23299750-9

DESTACAR

 216,00
 167,10

Não receber após 16/01/2022

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° 02.00531.0020007244.000000 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
 -VIDROS CAMINHOES
 (*)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

27/12/2021

34191.09230 29975.092007 08052.300004 2 88470000135000| 341-7 |ITAU

Beneficiário

Nosso Número

(=) Valor do Documento

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

      1.350,00

  PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ

Data Processamento
25/11/2021

AceiteEspécie doc.No. do documentoData do documento
24/11/2021

Uso do Banco Carteira
109

Espécie moeda
R$

Quantidade (x) Valor
109/23299750-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

 Serviços Contratados(*):
 -ASSISTÊNCIA CAMINHÃO 150 KM
 -VIDROS CAMINHOES
 (*)Conforme especificação da Apolice.

 216,00
 167,10

Não receber após 16/01/2022

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° 02.00531.0020007244.000000 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

02.00531.0020007244.000000 - 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

27/12/2021

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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.

À SAPEV,

À SEGEC,

Para atos de gestão, de acordo com o despacho GSAD 0963403, e a Portaria da
Presidência nº 458/2021.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 25/11/2021, às 18:58, 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
0979345 e o código CRC 47E1998B.

0005632-68.2021.6.02.8000 0979345v1
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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 novembro de 2021.
À SEGEC,
 
Para os atos de gestão, visando o pagamento da

apólice e boleto SURA 0979334.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Chefe de Seção Substituta, em 29/11/2021, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980513 e o código CRC 11192135.

0005632-68.2021.6.02.8000 0980513v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO - NLP

RECEBIMENTO DEFINITIVO - GESTÃO

 

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de
julho de 2021.

 

1. Contrato nº s/n (Homologação publicada no DOU 0964403)                                      
                                                           

1.1 Vigência do Contrato: 21/10/2022

 

2. Nota de Empenho (NE): 391/2021                                                                         
   

2.1 Saldo da NE após Liquidação: R$ 0,00

 

3. Contratado(a)  SEGUROS SURA S.A                                                             
                         

3.1 CPF/CNPJ 33.065.699/0001-27

 

4. Valor Bruto a Pagar (R$): R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais)

 

5. Os documento anexados ao processo específico apresentam-se dentro
das formalidades legais e estão compatíveis com a natureza da despesa
realizada?

Sim.

Apólice e boleto (0979334)

SICAF (0980652)

Portaria de Gestão (0974434)
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6. Observações:

 

7. ATESTO CONJUGADO (Quando o servidor responsável pelo atesto do
objeto contratado for o próprio gestor ou para fins de recebimento
definitivo).

 

Objeto do atesto: Contratação de empresa especializada visando à cobertura
securitária 1.350,00 de veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório
itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal.

 

Declaração: Declaramos que o seguro foi celebrado dentro das especificações do
Edital nº 42/2021 (0952152).

 

Observações:

 

Assinatura do Gestor/Servidor da unidade gestora

Assinatura da Chefia Imediata

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 29/11/2021, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980624 e o código CRC 677CFAD4.

0005632-68.2021.6.02.8000 0980624v5
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.065.699/0001-27 DUNS®: 897931564
Razão Social: SEGUROS SURA S.A.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/12/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/01/2022
FGTS 03/12/2021
Trabalhista Validade: 27/03/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/12/2021
Receita Municipal Validade: 18/03/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 29/11/2021 16:37 de
CPF: 012.889.940-95      Nome: GUILHERME MACHADO REBELO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
À SPPAC.
Para liquidação e verificação de conformidades deste

procedimento de pagamento. 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 29/11/2021, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980654 e o código CRC 9C2895B0.

0005632-68.2021.6.02.8000 0980654v1
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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 dezembro de 2021.

À SCON, após as devidas conferências e registros, conforme
2021NS004375(0984231) cancelada pela 2021NS004441 (0984231)  e corrigida pela
2021NS004461 (0986888) e papel de trabalho abaixo, para a devida conformidade.

Paralelamente, à SGF para as demais providências de sua competência.

 

Atenciosamente,

 

CHECK LIST

SERVIÇOS DE TERCEIROS - GENÉRICOS– PF E PJ

Contratado: CNP/CPF:  33.065.699/0001-27

Valor:R$ 1.350,00 (um mil trezentos e
cinquenta reais)

Data da emissão do documento fiscal:
25/11/2021

Data da atestação: 29/11/2021

Dados bancários para pagamento:

Bco:001       ag: 1912-7     c/c:108143-
8

Competência: NOVEMBRO/2021

Vencimento: 27/12/2021

 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA e dados de registros orçamentários e contábeis

I. Dados Básicos da Contratação e
Liquidação Sim NãoObs:

1

O valor da despesa, a nota
fiscal/fatura/DLP, as certidões
negativas, a atestação dos
serviços, a vigência de contrato, se
houver, estão indicadas em nota
técnica e se apresentam regulares

X  

NLP (0980624)

Apólice e boleto (0979334)

 

2 Existe nota de empenho para
cobertura da despesa: X  

Se sim, qual? 2021NE000391

Subitem:69

Evento:0963398

3
Houve instrumento de contrato
registrado a ser indicado na   Se sim indicar a conta: 812310201, c/c CNPJ/CPF ou IC:________
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liquidação?

4 Em qual VPD deve ser classificada
a despesa? - -

Indicar VPD: 3323102.00 (PJ)

 

5 É despesa antecipada?   Se sim, preencher o quadro III.

6
Foi juntada a nota fiscal, DLP, RPA,
ou documento equivalente regular
e válido pela gestão/unidade
gestora?

X   NLP 0980624

7 Os serviços foram atestados pela
gestão/fiscalização? X   NLP Evento:0980624

8 Há indicação de glosa cautelar pelo
gestor/fiscal?   Se sim, de quanto?

9 Houve exigência de garantia
contratual  X  

10 Se sim, foi apresentada pela
empresa e registrada pela SCON?    

11
Os serviços objeto da liquidação se
referem a obras ou serviços de
engenharia?

  Se sim, preencher quadro IV.

12
Os serviços objeto da liquidação se
referem a serviços de emissão de
passagens aéreas?

  Se sim, preencher quadro V

II – Regularidade Fiscal e
Trabalhista Sim Não  

1

Foi juntada e comprovada a
regularidade fiscal da contratada
pela utilização do SICAF ou
retiradas nos sites dos órgãos
fiscalizadores pela gestão/unidade
gestora?

X  SICAF (0980652)

III Registro de Despesas
Antecipadas    

1 Qual conta do Ativo deve ser
registrada a despesa    -   _   119110000 - SEGUROS A APROPRIAR

2 Qual o prazo de duração do
serviço e mês do início e fim?    DEZ-21 A NOV-21

3 Qual valor deve ser apropriado por
mês     r$ 112,50

4 O cronograma de apropriação é
igual ao Centro de Custos?   (copiar telas do siafiweb após registro)
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IV    Serviços e obras de
engenharia    NÃO SE APLICA

 

O Boletim de Medição, confrontado
com os cronogramas físico-
financeiro, cumpriu os
quantitativos e valores previsto
para a presente medição?

   

V Serviços de emissão de
passagens aéreas    NÃO SE APLICA

1
Houve a juntada da pesquisa de
preços para o trecho escolhido no
momento da emissão?

   

2

Os valores das passagens emitidos
consideraram a pesquisa de preços
ou houve comprovação de que são
preços compatíveis para o horário
do vôo escolhido, por trecho?

   

3

Houve comprovação de trecho
voado pela juntada de cartão de
embarque ou declaração emitida
pela empresa contratada ou
companhia aérea?

   

VI
 

Diligências ou orientações
junto à gestão/unidade gestora

   

1

 

Há diligências prévias ao
pagamento que devem ser
resolvidas junto à gestão?

 X  

2
Se sim, descrever aqui

 
   

3
Se houve orientações, descrever
aqui

 
 X   

 OBS: Havendo indicações de preenchimento positivo no quadro VI, alerte-se
ao interessado no despacho de abertura deste formulário

 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 10/12/2021, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984108 e o código CRC 30E15437.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  06/12/21  16:43     NS                               USUARIO : MICHELLY ALVES
  DATA EMISSAO      : 30Nov21   VALORIZACAO : 30Nov21  NUMERO  :
2021NS004375   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 33065699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.                      
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000968            DATA VENCIMENTO  : 27Dez21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
VISANDO À CO
  BERTURA SECURITÁRIA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS CUSTUMIZADO PARA
FUNCIONAR COMO CAR
  TÓRIO INTINERANTE, PLACA OXN 8228, PERTENCENTE À FROTA DESTE TRIBUNAL.
PROCESS
  O SEI 0005632-68.2021.6.02.8000.                                              
 
  L  EVENTO          INSCRICAO                         CLAS.CONT        CLAS.ORC          V A L O
R
  01 401002            2021NE000391                        33903969                   
                                                                                                                                       
    1.350,00
  02 551003            2021NE000391                        119810400          
33903969                   
                             33065699000127                                                                             
     1.350,00
  03 521214           2021NE000391                         213110400         
33903969                   
                                                                                                                                        
   1.350,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 03303603456 -  MICHELLY ALVES    UG : 070011   06Dez21   16:34  
 
**************************************************************************************
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               __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  09/12/21  17:48     NS                               USUARIO : MAURICIO       
  DATA EMISSAO      : 01Dez21   VALORIZACAO : 01Dez21  NUMERO  :
2021NS004441   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 33065699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.                      
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000968            DATA VENCIMENTO  : 27Dez21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NP000968/2021NS004375, TENDO EM VISTA
EQUÍVOCO NA IN
  DICAÇÃO DA CONTA DE ATIVO A APROPRIAR - PROC. SEI NR 0005632-
68.2021.6.02.8000
                                                                                
                                                        
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 406002 2021NE000391                             33903969                   
                                                                        1.350,00
  02 556003 2021NE000391                   119810400 33903969                   
            33065699000127                                              1.350,00
  03 526214 2021NE000391                   213110400 33903969                   
                                                                        1.350,00
                                                                               
                                                                                
  LANCADO POR : 54373956472 -  MAURICIO          UG : 070172   09Dez21   17:47  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 

*********************************************************************************

                                                                               
 

              
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 10/12/2021, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984231 e o código CRC DDFBF053.

0005632-68.2021.6.02.8000 0984231v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - NOTA DE SISTEMA
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Documento assinado eletronicamente por MICHELLY FERREIRA ALVES,
Estagiário(a), em 10/12/2021, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986888 e o código CRC 6D11D46D.

0005632-68.2021.6.02.8000 0986888v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS004375
2021NS004441
2021NS004461

Observação:

À Seção de Gestão Financeira,
Após conformidade das NS supramencionadas, remeto os

autos para continuidade do feito, inclusive quanto às verificações
normativas e contratuais porventura existentes no que se refere ao
pagamento.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 10/12/2021, às 12:02, 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
0987016 e o código CRC 51C7BE40.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
À SEGEC,
 
Solicitamos informar se a empresa contrada é uma

Seguradora ou uma Corretora de seguros.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 14/12/2021, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0988461 e o código CRC 774F636C.

0005632-68.2021.6.02.8000 0988461v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
À SGF.
 
De acordo com o Art. 4º do Estatuto Social da empresa

(0961950) , "a companhia tem por objetivo operar em seguros de
danos e pessoas(...)".

Assim, visto que a empresa não é uma itermediadora da
contratação entre este Tribunal e outra empresa de seguros, é
possível afirmar que se trata de uma seguradora. 

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 14/12/2021, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0988539 e o código CRC 4BECF5D4.

0005632-68.2021.6.02.8000 0988539v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA DE VERIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO

 

Procedimento de análise para pagamento da Seção de Gestão Financeira -
SGF/COFIN/SAD:

 

1. A documentação apresentado está regular?

Sim, de acordo com despacho SPPAC e conformidade SCON

2. O objeto e o valor do documento fiscal ou equivalente estão de acordo com o
contrato e/ou nota de empenho?

Sim, de acordo com despacho SPPAC e conformidade SCON

3. Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à Fazenda Nacional, ao FGTS e TST estão atualizados?

Sim

4. Observações:

 

 

Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 14/12/2021, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0988836 e o código CRC C1E49863.

0005632-68.2021.6.02.8000 0988836v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

 __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  14/12/21  16:15     NS                               USUARIO : DIANA CARVALHO
  DATA EMISSAO      : 14Dez21   VALORIZACAO : 14Dez21  NUMERO  :
2021NS004528   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 33065699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.                      
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001010            DATA VENCIMENTO  : 27Dez21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A DESPESA COM A COBERTURA
SECURITÁRIA DO VEÍCU-
  LO TIPO ÔNIBUS CUSTOMIZADO PARA FUNCIONAR COMO CARTÓRIO ITINERANTE.
SEI: 5632-68/
  2021. APÓLICE 20007244.                                                   
                                                                                
 
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521462 2021NE000391                                                        
            6188                                                           95,17
  02 531214 2021NE000391                   213110400 33903969                   
                                                                           95,17
                                                                              
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 51636107400 -  DIANA CARVALHO    UG : 070011   14Dez21  
16:11  
                  
 
  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  14/12/21  16:16     NS                               USUARIO : DIANA CARVALHO
  DATA EMISSAO      : 14Dez21   VALORIZACAO : 14Dez21  NUMERO  :
2021NS004529   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 33065699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.                      
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001010            DATA VENCIMENTO  : 27Dez21        
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  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.  OP 1558   
                                                                                
 
                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                        1.254,83
                                                                                
                                                                             
                                                                                
  LANCADO POR : 51636107400 -  DIANA CARVALHO    UG : 070011   14Dez21  
16:11  
                   
 
  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA -
DARF)_______
  14/12/21  16:16                                      USUARIO : DIANA CARVALHO
  DATA EMISSAO      : 14Dez21   VENCIMENTO: 14Dez21    NUMERO  :
2021DF800743   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  CONTRIBUINTE      : 33065699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.                      
  RECURSOS          : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO                               
  PROCESSO          : 5632-68/2021      DOC.ORIGEM 070011 / 00001 /
2021NP001010
  PERIODO APURACAO  : 14Dez21           PERCENTUAL          :                   
  REFERENCIA        :                   REC. BRUTA ACUMULADA:                   
  RECEITA           : 6188                                                      
  VALORES                               BASE DE CALCULO     :            1350,00
  RECEITA           :                95,17                                      
    MULTA           :                         QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
    JUROS DE MORA   :                             009/ 0001 , EM     14/12/21   
    TOTAL           :                95,17                                      
  OBSERVACAO                                                                    
  RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A DESPESA COM A COBERTURA
SECURITÁRIA DO VEÍCU-
  LO TIPO ÔNIBUS CUSTOMIZADO PARA FUNCIONAR COMO CARTÓRIO ITINERANTE.
SEI: 5632-68/
  2021. APÓLICE 20007244.   
                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 51636107400 -  DIANA CARVALHO    UG : 070011   14Dez21  
16:11

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 14/12/2021, às 18:08, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0988882 e o código CRC 28C155BD.

0005632-68.2021.6.02.8000 0988882v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - AJUSTES DIVERSOS

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  29/12/21  10:34     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 29Dez21   VALORIZACAO : 29Dez21  NUMERO  :
2021NS005039   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 33065699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.                      
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001010            DATA VENCIMENTO  : 27Dez21        
                                                                               
  OBSERVACAO                                                                    
  AJUSTE DA VPD REGISTRADA ATRAVÉS DA 2021NP001010/2021NS004921, DE
332310200 PA
  RA 332311300, DE ACORDO COM O SEU OBJETO. PROCESSO SEI 5632-
68.2021.6.02.8000.
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591169 33065699000127                 119110000                            
                                           332310200                      112,50
  02 591578 33065699000127                 332311300                            
                                           119110000                      112,50
  LANCADO POR : 66269377404 -  HEIDER            UG : 070011   29Dez21   10:33  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
 
********************************************************************************
 
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  29/12/21  11:13                                      USUARIO : MARCIO         
                                                       PAGINA  :     6          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 332310200 - SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E
OPERACIONAL    
  CONTA CORRENTE  : N                                                           
                                                                                
                               TRANSPORTE                         4.672.864,22D
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    24Dez 070011 00001 NS005003 591578            1.196,25D        4.674.060,47D
    25Dez 070011 00001 NS004914 591403              725,00D                     
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    25Dez 070011 00001 NS004917 591403              599,00D                     
    25Dez 070011 00001 NS004919 591403            1.747,50D                     
    25Dez 070011 00001 NS004920 591403              132,66D        4.677.264,63D
    26Dez 070011 00001 NS004913 591403            1.388,83D                     
    26Dez 070011 00001 NS004915 591403               12,40D                     
    26Dez 070011 00001 NS004922 591403              625,29D        4.679.291,15D
    27Dez 070011 00001 NS004921 591403              112,50D                     
    27Dez 070011 00001 NS004928 513004           30.256,03D        4.709.659,68D

******************************************************************************

  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  29/12/21  10:37                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     8          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 332310200 - SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E
OPERACIONAL    
  CONTA CORRENTE  : N                                                           
                                                                                
                               TRANSPORTE                        4.764.615,89D  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    28Dez 070011 00001 NS004977 518004             -554,03D                     
    28Dez 070011 00001 NS004999 513004           20.617,32D        4.784.679,18D
    29Dez 070011 00001 NS005019 513004           10.261,37D                     
    29Dez 070011 00001 NS005019 518004          -10.261,37D                     
    29Dez 070011 00001 NS005039 591169              112,50C        4.784.566,68D
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF7=RECUA PF9=PERIODO
PF10=E-MAIL
  PF12=RET                                                                      
 
  ******************************************************************************
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  29/12/21  10:40                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 332311300 - SEGUROS EM GERAL                                
  CONTA CORRENTE  : N                                                           
                                                                                
                               SALDO ANTERIOR A 01DEZ                10.500,00D
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    03Dez 070011 00001 NS004334 591403              600,00D           11.100,00D
    20Dez 070011 00001 NS004680 591403            1.000,00D           12.100,00D
    29Dez 070011 00001 NS005039 591578              112,50D           12.212,50D
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 29/12/2021, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0995831 e o código CRC B95BD506.

0005632-68.2021.6.02.8000 0995831v7
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS005039   

Observação:

 
Informo a realização da conformidade da NS supra,

efetuada na forma como descreve.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 29/12/2021, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0995884 e o código CRC 7478DA7D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - AJUSTES DIVERSOS

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  30/12/21  10:50     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 29Dez21   VALORIZACAO : 29Dez21  NUMERO  :
2021NS005060   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 33065699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.                      
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001010            DATA VENCIMENTO  : 27Dez21        
                                                                               
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO PARA AJUSTE DO CRONOGRAMA DA DESP. ANTECIPADA REF. À
LIQUIDAÇÃO 2021N
  P1010/2021NS4461, DO PROC. SEI Nº 0005632-68.2021.6.02.8000.                  
                                                                              
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 551051 33065699000127                 119110000                            
                                                                        1.237,50
  02 516001                                332311300                            
                                                                        1.237,50
                                                                               
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA     UG : 070011   29Dez21  
12:30  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA 
 
********************************************************************************
 
  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  30/12/21  12:11     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 30Dez21   VALORIZACAO : 30Dez21  NUMERO  :
2021NS005070   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 33065699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.                      
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001010            DATA VENCIMENTO  : 27Dez21        
                                                                               
  OBSERVACAO                                                                    
  LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
VISANDO À CO
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  BERTURA SECURITÁRIA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS CUSTUMIZADO PARA
FUNCIONAR COMO CAR
  TÓRIO INTINERANTE, PLACA OXN 8228, PERTENCENTE À FROTA DESTE TRIBUNAL.
PROCESS
  O SEI 0005632-68.2021.6.02.8000.                                              
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591403 33065699000127                 332310200                            
                                           119110000                    1.237,50
                                                                                
                                                                               
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA     UG : 070011   30Dez21  
06:45  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
 
  ******************************************************************************
 
  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  30/12/21  11:49     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 30Dez21   VALORIZACAO : 30Dez21  NUMERO  :
2021NS005118   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 33065699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.                      
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001010            DATA VENCIMENTO  : 27Dez21        
                                                                               
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO PARA AJUSTE DA DESPESA ANTECIPADA REFERENTE À LIQUIDAÇÃO
2021NP001010
  /2021NS004461, DO PROCESSO SEI 5632-68.2021.6.02.8000.                        
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591169 33065699000127                 119110000                            
                                           332310200                    1.237,50
  02 591578 33065699000127                 332311300                            
                                           119110000                    1.237,50
                                                                               
  LANCADO POR : 66269377404 -  HEIDER            UG : 070011   30Dez21   11:46  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
 
********************************************************************************
 
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  30/12/21  11:51                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     9          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
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  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 332310200 - SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E
OPERACIONAL    
  CONTA CORRENTE  : N                                                           
                                                                                
                               TRANSPORTE                        4.785.456,68D  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    29Dez 070011 00001 NS005042 513004              120,00D                     
    29Dez 070011 00001 NS005042 513004               40,00D                     
    29Dez 070011 00001 NS005042 513004               40,00D                     
    29Dez 070011 00001 NS005055 513004              740,27D                     
    29Dez 070011 00001 NS005068 516001          -27.513,75D        4.758.883,20D
    30Dez 070011 00001 NS005070 591403            1.237,50D                     
    30Dez 070011 00001 NS005073 591578           27.513,75D                     
    30Dez 070011 00001 NS005118 591169            1.237,50C        4.786.396,95D
                                                                                
********************************************************************************
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF7=RECUA PF9=PERIODO
PF10=E-MAIL
  PF12=RET 
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  30/12/21  11:56                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 332311300 - SEGUROS EM GERAL                                
  CONTA CORRENTE  : N                                                           
                                                                                
                               SALDO ANTERIOR A 01DEZ                10.500,00D
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    03Dez 070011 00001 NS004334 591403              600,00D           11.100,00D
    20Dez 070011 00001 NS004680 591403            1.000,00D           12.100,00D
    29Dez 070011 00001 NS005039 591578              112,50D                     
    29Dez 070011 00001 NS005060 516001           -1.237,50D           10.975,00D
    30Dez 070011 00001 NS005118 591578            1.237,50D           12.212,50D

  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
 
********************************************************************************
 
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  30/12/21  12:20                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 119110000 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -
CONSOLIDACAO   
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  CONTA CORRENTE  : P 33065699000127                                            
  SEGUROS SURA S.A.                                                             
                               SALDO ANTERIOR A 01DEZ                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    01Dez 070011 00001 NS004461 553016            1.350,00D            1.350,00D
    27Dez 070011 00001 NS004921 591403              112,50C            1.237,50D
    29Dez 070011 00001 NS005039 591169              112,50D                     
    29Dez 070011 00001 NS005039 591578              112,50C                     
    29Dez 070011 00001 NS005060 551051            1.237,50D            2.475,00D
    30Dez 070011 00001 NS005070 591403            1.237,50C                     
    30Dez 070011 00001 NS005118 591169            1.237,50D                     
    30Dez 070011 00001 NS005118 591578            1.237,50C            1.237,50D
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 07/01/2022, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996261 e o código CRC 0220CE15.

0005632-68.2021.6.02.8000 0996261v18
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS005060   
2021NS005070   
2021NS005118   
 

Observação:

 
Informo a realização da conformidade da NS supra,

efetuada na forma como descreve.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 07/01/2022, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996353 e o código CRC 15DE807C.
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De: "Financeiro | HEMB Seguros" <financeiro@br.hembseguros.com.br>
Para: "sad List Member" <sad@tre-al.jus.br>
Data: 14/03/2022 04:27 PM

Assunto: [sad] URGENTE *** COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEGUROS SURA   VEÍCULOS 20007244   TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS

Prezados, boa tarde!
 
Solicito os comprovantes de pagamentos referentes as apólices de seguros abaixo.
Ressalto	que	todas	as	coberturas	contratadas	encontram-se	comprometidas	até	a	comprovação	do	pagamento.
è PE 50/2021   PROCESSO Nº 0005632-68.2021.6.02.8000

ATENÇÃO:
Para	a	con�irmação	do	pagamento		é	necessário	o	envio	do(s)	comprovante(s)	para	o	e-
mail:	�inanceiro@br.hembseguros.com.br

20007244 0 1 6015041000138 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 27/12/2021 1.350,00
DADOS	PARA	PAGAMENTO:

SEGUROS SURA S/A
CNPJ: 33.065.699/0001-27
Banco do Brasil: 001
Agência: 1912-7
Conta Corrente: 108.143-8

 

Desde já agradeço e aguardo retorno.
 
 
 
 
 
Atenciosamente,
 

 
De: Financeiro | HEMB Seguros [mailto:financeiro@br.hembseguros.com.br] 

 Enviada em: terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 10:58
 Para: 'slc@tre-al.jus.br' <slc@tre-al.jus.br>; 'sad@tre-al.jus.br' <sad@tre-al.jus.br>

 Assunto: URGENTE *** COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEGUROS SURA VEÍCULOS 20007244 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 
Prezados, boa tarde!
 
Solicito os comprovantes de pagamentos referentes as apólices de seguros abaixo.
Ressalto	que	todas	as	coberturas	contratadas	encontram-se	comprometidas	até	a	comprovação	do	pagamento.
ATENÇÃO:

	Para	a	con�irmação	do	pagamento		é	necessário	o	envio	do(s)	comprovante(s)	para	o	e-
mail:	�inanceiro@br.hembseguros.com.br

20007244 0 1 6015041000138 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 27/12/2021 1.350,00
DADOS	PARA	PAGAMENTO:

SEGUROS SURA S/A
 CNPJ: 33.065.699/0001-27

 Banco do Brasil: 001
 Agência: 1912-7

 Conta Corrente: 108.143-8

 

Desde já agradeço e aguardo retorno.
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Atenciosamente,
 

 
De: Financeiro | HEMB Seguros [mailto:financeiro@br.hembseguros.com.br] 

 Enviada em: quinta-feira, 6 de janeiro de 2022 09:50
 Para: 'slc@tre-al.jus.br' <slc@tre-al.jus.br>

 Assunto: URGENTE *** COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEGUROS SURA VEÍCULOS 20007244 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 
Prezados, boa tarde!
 
Solicito os comprovantes de pagamentos referentes as apólices de seguros abaixo.
Ressalto	que	todas	as	coberturas	contratadas	encontram-se	comprometidas	até	a	comprovação	do	pagamento.
ATENÇÃO:

	Para	a	con�irmação	do	pagamento		é	necessário	o	envio	do(s)	comprovante(s)	para	o	e-
mail:	�inanceiro@br.hembseguros.com.br

20007244 0 1 6015041000138 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 27/12/2021 1.350,00
DADOS	PARA	PAGAMENTO:

SEGUROS SURA S/A
 CNPJ: 33.065.699/0001-27

 Banco do Brasil: 001
 Agência: 1912-7

 Conta Corrente: 108.143-8

 

Desde já agradeço e aguardo retorno.
 
 
 
 
Atenciosamente,
 

 
De: Financeiro | HEMB Seguros [mailto:financeiro@br.hembseguros.com.br] 

 Enviada em: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 10:58
 Para: 'slc@tre-al.jus.br' <slc@tre-al.jus.br>

 Cc: 'cotacao@br.hembseguros.com.br' <cotacao@br.hembseguros.com.br>
 Assunto: CORRETO *** ENVIO BOLETOS E APOLICES SEGUROS SURA VEÍCULOS 20007244 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 
 
Prezados, boa tarde!
 
 
	
Encaminho, em anexos, A� PO� LICE(S) de seguros de veıćulos  20007244         e BOLETO(S) para pagamento da Seguros Sura S.A.
 
è PE 50/2021 

 
Favor	con�irmar	o	recebimento	e	encaminhar	o(s)	boleto(s)	para	a	Tesouraria/Financeiro
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20007244 0 1 6015041000138 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 27/12/2021 1.350,00

 
DADOS	PARA	PAGAMENTO:

SEGUROS SURA S/A
CNPJ: 33.065.699/0001-27
Banco do Brasil: 001
Agência: 1912-7
Conta Corrente: 108.143-8

 
 
 
 
 
Atenciosamente,
 

 
De: Financeiro | HEMB Seguros [mailto:financeiro@br.hembseguros.com.br] 

 Enviada em: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 08:44
 Para: 'slc@tre-al.jus.br' <slc@tre-al.jus.br>

 Cc: 'cotacao@br.hembseguros.com.br' <cotacao@br.hembseguros.com.br>
 Assunto: ENVIO BOLETOS E APOLICES SEGUROS SURA VEÍCULOS 20007244 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE

 
 
Prezados, boa tarde!
 
 
	
Encaminho, em anexos, A� PO� LICE(S) de seguros de veıćulos  20007244         e BOLETO(S) para pagamento da Seguros Sura S.A.
 
è PE 50/2021 

 
Favor	con�irmar	o	recebimento	e	encaminhar	o(s)	boleto(s)	para	a	Tesouraria/Financeiro
 
 
 

20007244 0 1 6015041000138 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 27/12/2021 1.350,00
 
DADOS	PARA	PAGAMENTO:

SEGUROS SURA S/A
 CNPJ: 33.065.699/0001-27

 Banco do Brasil: 001
 Agência: 1912-7

 Conta Corrente: 108.143-8

 
 
 
Atenciosamente,
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Anexados:

Arquivo: ATT00004.txt Tamanho: 5k Tipo de Conteúdo: text/plain

Arquivo: ATT00005.html (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
42k Tipo de Conteúdo: text/html

Arquivo: image003.png (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
35k Tipo de Conteúdo: image/png

Arquivo: image001.png (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
46k Tipo de Conteúdo: image/png

Arquivo: image002.png (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
46k Tipo de Conteúdo: image/png

Arquivo: image006.png (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
46k Tipo de Conteúdo: image/png

Arquivo: 20007244.pdf Tamanho:
329k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

E-mail  (1032386)         SEI 0005632-68.2021.6.02.8000 / pg. 510

http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=AWROKUQF4IKFZ&View=Attachment&Number=88019&FolderID=0&Part=1.1.1&Filename=ATT00004.txt
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=AWROKUQF4IKFZ&View=Attachment&Number=88019&FolderID=0&Part=1.1.2&Filename=ATT00005.html
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=AWROKUQF4IKFZ&View=Attachment&Number=88019&FolderID=0&Part=1.2&Filename=image003.png
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=AWROKUQF4IKFZ&View=Attachment&Number=88019&FolderID=0&Part=1.3&Filename=image001.png
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=AWROKUQF4IKFZ&View=Attachment&Number=88019&FolderID=0&Part=1.4&Filename=image002.png
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=AWROKUQF4IKFZ&View=Attachment&Number=88019&FolderID=0&Part=1.5&Filename=image006.png
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=AWROKUQF4IKFZ&View=Attachment&Number=88019&FolderID=0&Part=2&Filename=20007244.pdf


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

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.
 
À COFIN, para, com urgência, prestar a informação

solicitada pela contratada através do e-mail de doc. 1032386,
acompanhada da documentação correspondente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/03/2022, às 18:58, 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
1032391 e o código CRC D90D64A1.

0005632-68.2021.6.02.8000 1032391v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.
À SGF,
Para as providências do despacho GSAD (1032391).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/03/2022, às 08:40, 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
1032455 e o código CRC BDB3DFB5.

0005632-68.2021.6.02.8000 1032455v1
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Ordem Bancária

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_______________
  23/03/22  13:19                                      USUARIO : HAROLDO_CANUTO 
  DATA EMISSAO      : 15Dez21 TIPO OB: 12              NUMERO  : 2021OB801502   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS   
              BANCO : 001  AGENCIA : 3557  CONTA CORRENTE : 997380632           
  FAVORECIDO        : 33065699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.                      
              BANCO : 001  AGENCIA : 1912  CONTA CORRENTE : 1081438             
  DOCUMENTO ORIGEM  : 070011/00001/2021NP001010   SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP     
  NUMERO BANCARIO   : 005464336-8              PROCESSO : 0005632-68.2021.6.02  
                                                  VALOR :               1.254,83
                                                                                
  IDENT. TRANSFER.  :                                                           
  OBSERVACAO                                          DATA SAQUE BACEN: 15/12/21
  LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À CO
  BERTURA SECURITÁRIA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS CUSTOMIZADO PARA FUNCIONAR COMO CAR
  TÓRIO ITINERANTE, PLACA OXN 8228, PERTENCENTE À FROTA DESTE TRIBUNAL. PROCESSO
   SEI 0005632-68.2021.6.02.8000. APÓLICE 20007244.                             
================================================================================
                                                                                
DARF

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_______
  23/03/22  13:20                                      USUARIO : HAROLDO_CANUTO 
  DATA EMISSAO      : 14Dez21   VENCIMENTO: 14Dez21    NUMERO  : 2021DF800743   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS   
  CONTRIBUINTE      : 33065699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.                      
  RECURSOS          : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO                               
  PROCESSO          : 5632-68/2021      DOC.ORIGEM 070011 / 00001 / 2021NP001010
  PERIODO APURACAO  : 14Dez21           PERCENTUAL          :                   
  REFERENCIA        :                   REC. BRUTA ACUMULADA:                   
  RECEITA           : 6188                                                      
  VALORES                               BASE DE CALCULO     :            1350,00
  RECEITA           :                95,17                                      
    MULTA           :                         QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
    JUROS DE MORA   :                             009/ 0001 , EM     14/12/21   
    TOTAL           :                95,17                                      
  OBSERVACAO                                       REMESSA A SRF   : 5930       
  RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A DESPESA COM A COBERTURA SECURITÁRIA DO VEÍC
  ULO TIPO ÔNIBUS CUSTOMIZADO PARA FUNCIONAR COMO CARTÓRIO ITINERANTE. SEI: 5632
  -68/2021. APÓLICE 20007244.                                                   
================================================================================
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.
À COFIN.
 
Informo que a ordem de pagamento e o DARF

referentes a esta contratação foram juntados aos autos no
momento do pagamento da despesa (doc. 0988882). Entendo
que cabe à gestão contratual fornecer para a contratada as
informações por ela solicitadas, evitando possíveis
transtornos na execução do contrato. Não obstante, enviamos
nesta data os comprovantes de pagamento e recolhimento de
tributos relacionados à contratação (docs. 1032681 e
1032700).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 23/03/2022, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032701 e o código CRC 3CFD1DBA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.
À GSAD,
Com manifestação da SGF (1032701).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/03/2022, às 14:47, 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
1032838 e o código CRC A261AD56.

0005632-68.2021.6.02.8000 1032838v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.
 
À SEGEC e à SAPEV, para conhecimento da

documentação acostada aos autos nos eventos 1032386 e seguintes,
e continuidade dos atos de gestão e fiscalização.

A gestão contratual deverá ainda contatar a contratada a
fim de averiguar o cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/03/2022, às 17:21, 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
1032937 e o código CRC 6182B94B.

0005632-68.2021.6.02.8000 1032937v1
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Gmail - Márcio UFS

De: Lucinei De Oliveira Pereira [lucinei.oliveira@tse.jus.br]
Enviado em: quarta-feira, 30 de março de 2022 17:14
Para: Gmail - Márcio UFS; COFIC
Assunto: Re: Apólice de Seguro Veicular

Categorias: Categoria Vermelha

Prezado Márcio, 
 
Não cabe o registro de saldo na conta 811110122 para o caso de contratação de seguros de veículos para 
o TRE.  
A referida conta está no grupo de Execução de Atos Potenciais Ativos em Execução de Garantias e Contra-
garantias Recebidas, ou seja, aplica-se, por exemplo, quando uma empresa prestadora de serviços para o 
Tribunal oferece garantia na execução contratual.  
As contas de Atos Potenciais do grupo 8 são normalmente para recebimentos/pagamentos parcelados, a 
exemplo da execução de contratos. 
 
Atenciosamente, 
 
Lucinei de Oliveira Pereira 
SECONTA/COFIC/SOF/TSE 
 
 
  
 

De: Gmail - Márcio UFS <marcioufs@gmail.com> 
Enviado: quarta-feira, 30 de março de 2022 15:18 
Para: COFIC 
Assunto: ENC: Apólice de Seguro Veicular  
  
Prezados, 
Reitero a questão abaixo. 
Att. 
  

De: Gmail - Márcio UFS [mailto:marcioufs@gmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 24 de março de 2022 16:21 
Para: COFIC@TSE.JUS.BR 
Assunto: Apólice de Seguro Veicular 
  
Prezados, 
  
Diante da contratação de seguro veicular, registramos tal valor na despesa antecipada (11.911.00.00) para 
realização dentro do período segurado. 
  
Vimos que existe a conta 81.111.01.22 - APOLICES DE SEGUROS A EXECUTAR, cuja função nos diz: 
  
“Registra o valor das apólices de seguro pendentes de execução, no país.” 
  
Sendo tal conta creditada “PELO REGISTRO DA APOLICE RECEBIDA.” 
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Assim, indago se ao efetuar a contratação de seguro veicular, além do registro na despesa antecipada, deve-se 
registrar a apólice correspondente na conta 81.111.01.22 e, se sim, pelo valor pago ou pelo valor dos bens 
cobertos? 
  
Att. 
Márcio Andrade da Silva 
TRE-AL/COFIN/SCON 
  
  

 

Livre de vírus. www.avast.com.  
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