
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Setor Requisitante:
Seção de Administração 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 os veículos
pertencentes à frota deste Tribunal, visando zelar e preservar o patrimônio
público, como também de se resguardar de despesas com idenização aos
usários e veículos de terceiros.
2. Quantidade de serviço a ser contratada.
1. 1 (um) veículo tipo ônibus, custamizado para funcionar como cartório
itinerante, placa OXN 8228, ano/modelo 2014/2014;
2. 2 (dois) veículos tipo sedan, marca Toyota, modelo corola XEI 2.0L, placas
SAE7D69 e SAE4D09 ano/modelo 2022/2023;
3. Vigência de cobertura 12 (doze) meses, a partir da assinatura contratual,
podendo ser prorrogada;
4. Indenizar intregralmente o contratante em casos de danos, roubo furto e
incêndio, de acordo com os valores atualizados da tabela FIPE (miníno de 100%
para os veículos segurados);
5. Fornecer a cobertura de vidros, consistendo em parabrisas, vidros
laterais, reparos ou trocas de fárois, lanternas e retrovidores.
6. 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 civil da administração estará acobertada até o limite dos
veículos segurados;
6. 1 Colisão, Incêndio, Roubo e Furto - Valor Mínimo 100% do valor do
véiculo constante na tabela FIPE;
6.2 RCF-V (Danos materias a pessoais de terceiros) - Valor Mínímo R$
80.000,00 (oitenta mil reais);
6.3 APP Morte (por pessoa) - R$ 10.000,00 (dez mil reais);
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6.4 APP Invalidez (por pessoa) - R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
A partir da assinatura do contrato
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
Sugere-se o planejamento e gestão ser atribuída à AGC 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.

Maceió, 06 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 27/10/2022, às 13:21, 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
1169006 e o código CRC 13F84E71.

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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

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

2. JUSTIFICATIVA.

2.1 Garantir a prestação de serviço de seguro para veículos pertencentes 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.
3.2 2 (dois) veículos tipo sedan, marca Toyota, modelo corolla XEI 2.0 placa SAE4D09
e SAE7D69 ano/modelo 22/23, 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 - AGC,
cabendo a fiscalização à Seção de Administração de Prédios e Veículos -
SAPEV/COSEG/SAD.

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);
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

100% do valor do veículo
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5. DA COMPOSIÇÃO
DO SEGURO TOTAL.

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 dos veículos segurados 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 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/AGC, 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.

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
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CONTRATUAIS
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 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 FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 12/11/2022, às 11:11, 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
1169863 e o código CRC 9B67A2B4.

0010200-93.2022.6.02.8000 1169863v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2022.
À AGC
 
Aos cuidados da servidora Lindineide Cardoso,
 
Solicitando a título de colaboração a elaboração do

mapa de risco.
 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 07/10/2022, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1170769 e o código CRC B3511512.

0010200-93.2022.6.02.8000 1170769v1
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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 2022.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Após formulação da demanda, evento 1169006,

elaboração do Termo de Referência, evento 1169863, somado
ao pedido de colaboarção para elaboração do mapa de risco,
evento 1170769, evoluo os autos a Vossa Senhoria para
complemento dos atos instrutórios de fase interna, devendo a
isso seguir a elaboração e publicação do certame, sendo está
o ato inaugural da fase externa do certame.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 28/10/2022, às 06:40, 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
1187081 e o código CRC 0D718F35.

0010200-93.2022.6.02.8000 1187081v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
À
SAPEV,
 
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho-lhe, a pedido, MAPA DE RISCOS elaborado por esta

servidora, ao tempo em que presto as seguintes informações:
1. Considerando que a demanda é a descrição da necessidade da

administração, percebo que no DFD 1169006 já consta o objeto a ser
contratado - Contratação de empresa especializada de serviço de seguro para
os veículos pertencentes à frota deste Tribunal, visando zelar e preservar o
patrimônio público, como também de se resguardar de despesas com
idenização aos usários e veículos de terceiros - situação que demonstra a
ausência de necessidade de elaboração de Estudos Preliminares, isso
porque o objetivo destes é construir uma solução apta ao atendimento
das necessidades da Administração. In casu, apenas a contratação de
seguros atende à mencionada necessidade, sendo assim, sugere-se imediata
elaboração do Termo de Referência.

2. O MAPA DE RISCOS abaixo pode ser utilizado no TR elaborado
por essa unidade, sem prejuízo de sofrer alterações no andamento do
macroprocesso de contratação.
 

 

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo

Contratação de empresa especializada de serviço de
seguro para os veículos pertencentes à frota deste
Tribunal, visando zelar e preservar o patrimônio público,
como também de se resguardar de despesas com
idenização aos usários e veículos de terceiros.

Objeto: Seguro
Número do Processo 0010200-93.2022.6.02.8000
2. Fase de Análise Formalização da Demanda
Planejamento da contratação          X Demanda
Fase Externa  
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Gestão do Contrato  
RISCO 1: Atraso na demora da contratação
Probabilidade: Baixa  Média X Alta   
Impacto: Baixo  Médio  Alto X  
Dano(s): Ocorrência de sinistro e frota sem cobertura

 Ação(ões) Preventiva(s):

Iniciar processo com
antecedência mínima de 4
meses antes do
vencimento da apólice
vigente

Responsável:SAPEV

Ação(ões) de Contingência: Agilizar procedimento de
contratação Responsável: SAD

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 10/11/2022, às 13:08, 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
1187735 e o código CRC 125192FD.

0010200-93.2022.6.02.8000 1187735v11
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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 novembro de 2022.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Após formulação da demanda, evento 1169006,

elaboração do Termo de Referência,
evento 1169863, elaboração do mapa de risco,
evento 1187735, evoluo os autos a Vossa Senhoria para
complemento dos atos instrutórios de fase interna, para a
contratação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 12/11/2022, às 11:17, 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
1198097 e o código CRC D0CAFCE6.

0010200-93.2022.6.02.8000 1198097v1
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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 novembro de 2022.
À SEIC, para promover pesquisa prévia, para aferir

a estimativa da contratação objeto do Termo de Referência
SAPEV 1169863.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/11/2022, às 13:01, 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
1198111 e o código CRC DE682824.

0010200-93.2022.6.02.8000 1198111v1
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E-mail - 1198770

Data de Envio: 
  16/11/2022 14:22:59

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

Para (com cópia oculta):
    metrocorretora@gmail.com
    humberto@humaitaseguros.com.br
    rodrigo@hembseguros.com.br
    licitacoes2@hembseguros.com.br
    licitacoes@axocorretora.com
    licitacao@genteseguradora.com.br
    comercial@genteseguradora.com.br
    diogo@fanalseguros.com.br
    ismael@fanalseguros.com.br
    cotacao@br.hembseguros.com.br
    contatos@br.hembseguros.com.br
    atendimento@gnpseguros.com.br
    contratos.licitacoes@portoseguro.com.br
    rafael.araujo@br.rsagroup.com
    andrea@br.hembseguros.com.br
    falecom@harcos.com.br
    telmatabosa01@gmail.com
    stillosecureauto@bol.com.br
    bragaepontes@uol.com.br
    dhsmaceio@outlook.com
    pedrocartaxo@cartaxoseguros.com.br
    indypetruscorretora@gmail.com
    vipcorretora@gmail.com
    ana.silva@harcos.com.br
    joaoalberto@novaegideseguros.com.br
    joselessafilho@gmail.com
    pvseguros@ig.com.br
    producao@newfenixseguros.com.br
    iv.seguros@hotmail.com
    anibal@vecorseguros.com

Assunto: 
  Solicita Proposta TRE-Alagoas - Contratação Seguro

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar seguro para três veículos próprios, de acordo
com especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência e anexos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Seção de Instrução de Contratações -SEIC

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1169863.html
    Anexo_1187102_CRLV.pdf
    Anexo_1187111_CRV.pdf
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De MATRIZ – Edifício MAPFRE 
Av. das Nações Unidas, 14.261 – Vila Gertrudes  
04794-000 – São Paulo/SP – Brasil www.mapfre.com.br                                
 
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS-AL 
 
Razão Social: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 
CNPJ/MF: 61.074.175/0001-38. Inscrição Estadual: 108.244.683.111 Inscrição Municipal: 1.069.937-6 
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14.261, ALA A, 18º ANDAR - Vila Gertrudes São Paulo/SP, CEP: 04794-000 
Telefone: (54) 3226-4133 
E-mail: atendimento@gnpseguros.com.br 

De acordo com descrição abaixo: 
ITEM QTD. UNIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 1 UNIDADE 

Seguro total do veículo: VW EUROBUS ESPECIAL MOTOR -CASA 
ANO: 2014 MOD.: 2014 
Placa: OXN8228 
 
COBERTURAS: 
CASCO VALOR DETERMINADO R$ 113.000,00 
FRANQUIA CASCO REDUZIDA R$ 30.000,00 
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS:R$ 80.000,00; 
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS:R$ 80.000,00; 
APP MORTE/INVALIDEZ: R$ 10.000,00(POR PASSAGEIRO) 
SEGURO DE VIDROS COMPLETO (RETOROVISORES, LANTERNAS E 
FAROIS…) 
FRANQUIA VIDROS R$ 1.000,00 
ASSISTÊNCIA 24HS COMPLETO (GUNCHO KM ILIMITADO) 
 

 10.500,00 

2 1 UNIDADE 

Seguro total do veículo: TOYOTA COROLLA XEI 2.0 
ANO: 2022 MOD.: 2023 
Placa:  SAE4D09 
COBERTURAS: 
CASCO Tabela Fipe: 100%; 
FRANQUIA CASCO R$ 4.500,00 
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS:R$ 80.000,00; 
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS:R$ 80.000,00; 
APP MORTE/INVALIDEZ: R$ 10.000,00(POR PASSAGEIRO) 
SEGURO DE VIDROS COMPLETO (RETOROVISORES, LANTERNAS E 
FAROIS…) 
FRANQUIA VIDROS R$ 400,00 
ASSISTÊNCIA 24HS COMPLETO (GUNCHO KM ILIMITADO) 
 

 3.000,00 

3 1 UNIDADE 

Seguro total do veículo: TOYOTA COROLLA XEI 2.0 
ANO: 2022 MOD.: 2023 
Placa:  SAE7D69 
COBERTURAS: 
CASCO Tabela Fipe: 100%; 
FRANQUIA CASCO R$ 4.500,00 
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS:R$ 80.000,00; 
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS:R$ 80.000,00; 
APP MORTE/INVALIDEZ: R$ 10.000,00(POR PASSAGEIRO) 
SEGURO DE VIDROS COMPLETO (RETOROVISORES, LANTERNAS E 
FAROIS…) 
FRANQUIA VIDROS R$ 400,00 
ASSISTÊNCIA 24HS COMPLETO (GUNCHO KM ILIMITADO) 
 

 3.000,00 

VALOR DA PROPOSTA ESTIMADA R$ 16.500,00(Dezesseis mil e quinhentoa reais) 
 
OBS* VEÍCULOS TRANSFORMADOS QUE NÃO APARECEM NA TABELA FIPE,COM VALOR DETERMINADO(SUGESTIVO) 
 
Validade  do ORÇAMENTO ESTIMATIVO : 60(SESSENTA )DIAS 
 
Maceió-AL , 21 de novembro de 2022 
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E-mail - 1203695

Data de Envio: 
  23/11/2022 14:49:16

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

Para (com cópia oculta):
    metrocorretora@gmail.com
    humberto@humaitaseguros.com.br
    rodrigo@hembseguros.com.br
    licitacoes2@hembseguros.com.br
    licitacoes@axocorretora.com
    licitacao@genteseguradora.com.br
    comercial@genteseguradora.com.br
    diogo@fanalseguros.com.br
    ismael@fanalseguros.com.br
    cotacao@br.hembseguros.com.br
    contatos@br.hembseguros.com.br
    atendimento@gnpseguros.com.br
    contratos.licitacoes@portoseguro.com.br
    rafael.araujo@br.rsagroup.com
    andrea@br.hembseguros.com.br
    falecom@harcos.com.br
    telmatabosa01@gmail.com
    stillosecureauto@bol.com.br
    bragaepontes@uol.com.br
    dhsmaceio@outlook.com
    pedrocartaxo@cartaxoseguros.com.br
    indypetruscorretora@gmail.com
    vipcorretora@gmail.com
    ana.silva@harcos.com.br
    joaoalberto@novaegideseguros.com.br
    joselessafilho@gmail.com
    pvseguros@ig.com.br
    producao@newfenixseguros.com.br
    iv.seguros@hotmail.com
    anibal@vecorseguros.com

Assunto: 
  Solicita Proposta TRE-Alagoas - Contratação Seguro

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar seguro para três veículos próprios, de acordo
com especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência e anexos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Seção de Instrução de Contratações -SEIC

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1169863.html
    Anexo_1187102_CRLV.pdf
    Anexo_1187111_CRV.pdf
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ORÇAMENTO - PORTO SEGURO AUTO FROTA

Orçamento: 591272444

Início da Vigência: 23/11/2022

Término da Vigência: 23/11/2023 Versão do cálculo: 1

Data do Orçamento: 23/11/2022

Tipo de Emissão: Seguro Novo

Quantidade de Itens: 3 Última Liberação: 24/11/2022

Tarifa: Novembro/2022

Dados do corretor

Nome Telefone Código SUSEP

METRO CORRETORA DE SEGUROS LTDA (82) 33262965 LI23GJ

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$ 7.266,84

DANOS MATERIAIS - 1º RISCO R$ 791,76

DANOS CORPORAIS - 1º RISCO R$ 259,24

ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO R$ 273,16

076 - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada R$ 281,49

45V - Assistência 24h Completa - Rede Referenciada R$ 1.098,53

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): 3

Prêmio do Seguro

Operação de Negócio: Convencional
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Prêmio Líquido do Seguro: R$ 9.971,02

IOF: 0,00% Prêmio à vista do seguro: R$ 9.971,02

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 23/12/2022

*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$ 9.971,02 R$ 9.971,02

PAGAMENTO: Carnê a 30 d.d.

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

1 0,00% R$ 9.971,02 R$ 9.971,02

PAGAMENTO: Melhor Data Todas Débito C.Corrente

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

1 0,00% R$ 9.971,02 R$ 9.971,02

2 0,00% R$ 4.985,51 R$ 9.971,02

3 0,00% R$ 3.323,67 R$ 9.971,01

4 0,00% R$ 2.492,76 R$ 9.971,04

5 0,00% R$ 1.994,20 R$ 9.971,00

6 0,00% R$ 1.661,84 R$ 9.971,04

7 0,00% R$ 1.424,43 R$ 9.971,01

8 0,00% R$ 1.246,38 R$ 9.971,04

9 0,00% R$ 1.107,89 R$ 9.971,01

10 0,00% R$ 997,10 R$ 9.971,00

PAGAMENTO: Frac. 1ª Parcela Carnê

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

2 0,00% R$ 4.985,51 R$ 9.971,02

3 0,00% R$ 3.323,67 R$ 9.971,01

4 0,00% R$ 2.492,76 R$ 9.971,04

5 0,00% R$ 1.994,20 R$ 9.971,00

6 0,00% R$ 1.661,84 R$ 9.971,04
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Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

7 0,00% R$ 1.424,43 R$ 9.971,01

8 0,00% R$ 1.246,38 R$ 9.971,04

9 0,00% R$ 1.107,89 R$ 9.971,01

10 0,00% R$ 997,10 R$ 9.971,00

PAGAMENTO: Todas Débito C. Corrente

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

1 0,00% R$ 9.971,02 R$ 9.971,02

2 0,00% R$ 4.985,51 R$ 9.971,02

3 0,00% R$ 3.323,67 R$ 9.971,01

4 0,00% R$ 2.492,76 R$ 9.971,04

5 0,00% R$ 1.994,20 R$ 9.971,00

6 0,00% R$ 1.661,84 R$ 9.971,04

7 0,00% R$ 1.424,43 R$ 9.971,01

8 0,00% R$ 1.246,38 R$ 9.971,04

9 0,00% R$ 1.107,89 R$ 9.971,01

10 0,00% R$ 997,10 R$ 9.971,00

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito - Demais Bandeiras

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

1 0,00% R$ 9.971,02 R$ 9.971,02

2 0,00% R$ 4.985,51 R$ 9.971,02

3 0,00% R$ 3.323,67 R$ 9.971,01

4 0,00% R$ 2.492,76 R$ 9.971,04

5 0,00% R$ 1.994,20 R$ 9.971,00

6 0,00% R$ 1.661,84 R$ 9.971,04

7 0,00% R$ 1.424,43 R$ 9.971,01

8 0,00% R$ 1.246,38 R$ 9.971,04

9 0,00% R$ 1.107,89 R$ 9.971,01

10 0,00% R$ 997,10 R$ 9.971,00

PAGAMENTO: 1ª Boleto / Demais Carnê

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

2 0,00% R$ 4.985,51 R$ 9.971,02

3 0,00% R$ 3.323,67 R$ 9.971,01

4 0,00% R$ 2.492,76 R$ 9.971,04

5 0,00% R$ 1.994,20 R$ 9.971,00

6 0,00% R$ 1.661,84 R$ 9.971,04
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Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

7 0,00% R$ 1.424,43 R$ 9.971,01

8 0,00% R$ 1.246,38 R$ 9.971,04

9 0,00% R$ 1.107,89 R$ 9.971,01

10 0,00% R$ 997,10 R$ 9.971,00

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito Porto Seguro

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

1 0,00% R$ 9.971,02 R$ 9.971,02

2 0,00% R$ 4.985,51 R$ 9.971,02

3 0,00% R$ 3.323,67 R$ 9.971,01

4 0,00% R$ 2.492,76 R$ 9.971,04

5 0,00% R$ 1.994,20 R$ 9.971,00

6 0,00% R$ 1.661,84 R$ 9.971,04

7 0,00% R$ 1.424,43 R$ 9.971,01

8 0,00% R$ 1.246,38 R$ 9.971,04

9 0,00% R$ 1.107,89 R$ 9.971,01

10 0,00% R$ 997,10 R$ 9.971,00

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

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

Processo SUSEP 15414.900837/2017-12 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado Ramos: Casco (0531), RCF- A (553), APP
(520), Assistência (542)
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Relação de Itens Completa - Auto Frota

Orçamento no. : 591272444

Dados do Cliente:

Vigência:

Razão Social:

Atividade:

Data:

Tarifa:

Operação de Negócio:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

JUSTICA

23/11/2022

Novembro/2022

23/11/2022 - 23/11/2023

Convencional

Tipo de Pessoa:CNPJ:

Validade:

Última Liberação:

Quantidade de Itens:

Jurídica06.015.041/0001-38

23/12/2022

24/11/2022

3

Data da impressão: 25/11/2022
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

MODALIDADE: VALOR DETERMINADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - R$ 150.000,00 / FRANQUIA: R$ 10.540,60 R$ 2.444,72
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 264,48
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 51,34
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 187,80
Cls. 45V R$ 616,69
Vidros 076 / IS: R$ 20.000,00 / FRANQUIAS: R$ 152,13
Laterais: R$ 154,00
Lanternas LED: R$ 495,00
Retrovisores: R$ 334,00
Faróis XENON: R$ 1.196,00
Lanternas: R$ 288,00
Faróis: R$ 595,00
Faróis LED: R$ 1.196,00
Parabrisa: R$ 339,00
Vidro Traseiro: R$ 327,00
TOTAL R$ 3.717,16

1 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - MICRO ONIBUS 9.160
OD
ANO/MODELO: 2014/2014
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

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

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.174,80 R$ 2.411,06
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 263,64
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 103,95
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 42,68
Cls. 45V R$ 240,92
Vidros 076 / IS: R$ 20.000,00 / FRANQUIAS: R$ 64,68
Laterais: R$ 132,00
Parabrisa: R$ 477,00
Vidro Traseiro: R$ 460,00
Faróis: R$ 769,00
Faróis LED: R$ 610,00

2 VEÍCULO: TOYOTA - COROLLA SEDAN XEI 2.0
16V FLEX AUT.
ANO/MODELO: 2022/2023
CÓDIGO FIPE: 21113
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CLASSE BÔNUS:0
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

Faróis XENON: R$ 748,00
Lanternas: R$ 423,00
Lanternas LED: R$ 621,00
Retrovisores: R$ 449,00
TOTAL R$ 3.126,93

2 VEÍCULO: TOYOTA - COROLLA SEDAN XEI 2.0
16V FLEX AUT.
ANO/MODELO: 2022/2023
CÓDIGO FIPE: 21113
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

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

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.174,80 R$ 2.411,06
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 263,64
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 103,95
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 42,68
Cls. 45V R$ 240,92
Vidros 076 / IS: R$ 20.000,00 / FRANQUIAS: R$ 64,68
Faróis LED: R$ 610,00
Faróis: R$ 769,00
Vidro Traseiro: R$ 460,00
Parabrisa: R$ 477,00
Retrovisores: R$ 449,00
Lanternas LED: R$ 621,00
Lanternas: R$ 423,00
Faróis XENON: R$ 748,00
Laterais: R$ 132,00
TOTAL R$ 3.126,93

3 VEÍCULO: TOYOTA - COROLLA SEDAN XEI 2.0
16V FLEX AUT.
ANO/MODELO: 2022/2023
CÓDIGO FIPE: 21113
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CLASSE BÔNUS:0
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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 RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
CARRO RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
CARRO RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
CARRO RESERVA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
CARRO RESERVA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
CARRO RESERVA 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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GENTE  SEGURADORA S/A. Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 - Centro - CEP 90.020-060 - PORTO ALEGRE/RS 
Fone/Fax: (51) 3023.8888 CNPJ n.º 90.180.605/0001-02  

 
 

 Olá, 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Apresentamos o orçamento para o seu veículo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gente Auto 
Proteção para o seu carro e economia para 

você. O Gente Auto é um produto de fácil 

contratação, que garante a proteção do seu 

carro em caso de imprevistos. Atende os 

danos causados ou sofridos em veículos, 

além de garantir a reposição do bem 

decorrente de roubo ou furto. 
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GENTE  SEGURADORA S/A. Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 - Centro - CEP 90.020-060 - PORTO ALEGRE/RS 
Fone/Fax: (51) 3023.8888 CNPJ n.º 90.180.605/0001-02  

CALCULO SEGURO AUTOMÓVEL 36341 
ORGÃO PÚBLICO:  

 

Nome do Segurado(a) 

   

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
    

DADOS DO CORRETOR 
   

Corretor 

 

Telefone Código E-mail 

AXO CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI (77)981130210  licitacoes@axocorretora.

com 

 

VIGÊNCIA DO SEGURO: 

12 MESES  

 

 

 

  

   

ITEM MARCA/MODELO ANO F. 

 

ANO M. PLACA 

COBERTURA 

VEÍCULO FRANQUIA  

PRÊMIO POR 

ITEM  

1 

VOLKSWAGEN-VW/EUROBUS 

ESPECIALMC.ON 2014 2014 OXN8228 
R$ 200.000,00 

 

 R$ 15.000,00  

  

R$ 7.074,55 

2 TOYOTA-COROLLA XEI 2022 2023 SAE4D09 

 

100% FIPE 

 

 R$ 5.091,00  

 

 R$ 2.245,23 

3 TOYOTA-COROLLA XEI 2022 2023 SAE7D69 

 

100% FIPE 

  

R$ 5.091,00 

 

 R$ 2.245,23 
 

 

DADOS DO SEGURO/COBERTURA 

   

 

Coberturas Contratadas 

   

BASICA - 01-COMPREENSIVA Conforme acima  

RESP CIVIL DANOS MATERIAIS  80.000,00                     

RESP CIVIL DANOS CORPORAIS 

 

 80.000,00 

 

  

APP: MORTE / INVALIDEZ /DMH                                                                                            10.000.00 

   

                            
ASSISTÊNCIA Completa 24hs GUINCHO, TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI), 

CHAVEIRO. –  km ilimitado 

 

VIDROS: LANTERNAS, FAROIS, RETROVISORES, PARABRISA DIANTEIRO, 

PARABRISA TRASEIRO,VIDROS LATERAIS. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 Franquia : R$ 900,00 para vidros, e R$ 150,00 para  

retrovisores, faróis e lanternas.  (  item 1). 

 

Franquia : R$ 180,00 para vidros,  retrovisores, faróis e 

lanternas. (itens 2 e 3). 

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO    

Prêmio Líquido (R$) Custo de Apólice (R$)    IOF (R$\ Prêmio Total (R$)  

R$ 11.565,01 0,00                                              0,00                                             R$ 11.565,01  

 

      INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Declaramos que manteremos válida do presente calculo por 60 (sessenta) dias contados da data de apresentação.  

Declaramos que no valor estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas e seguros, quaisquer despesas de responsabilidade da proponente que, direta ou indiretamente, 

decorram da execução deste contrato. 

Informamos que as condições gerais do seguro se encontram disponíveis no site: www.genteseguradora.com.br 

Gente Seguradora S.A. - CNPJ 90.180.605/0001-02 - Processo SUSEP nº 15414.000055/2005-48.  

 

ATENÇÃO:  A cobertura securitária só estará garantida após a assinatura do contrato e/ou emissão da empenho, e condicionado a confirmação da seguradora.  

                                                                                                                                                                                               Porto Alegre-RS 28 de novembro de 2022 

 

 

GENTE SEGURADORA S.A. 
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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 2022.
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 1169863.

 
Posteriormente, foi juntado mapa de risco (1187735).
 
Realizaram-se consultas a empresas atuantes no

mercado, tendo-se obtido as seguintes propostas:
 
 

VEÍCULO EMPRESA PRÊMIO

EUROBUS

OXN8228

MAPFRE R$ 10.500,00
PORTO SEGURO R$ 3.717,16
GENTE SEGURO R$ 7.074,55
VALOR MÉDIO R$ 7.097,24

TOYOTA -
COROLLA
SEDAN XEI
2.0

MAPFRE R$ 3.000,00
PORTO SEGURO R$ 3.126,93
GENTE SEGURO R$ 2.245,23
VALOR MÉDIO R$ 2.790,72

TOYOTA -
COROLLA
SEDAN XEI
2.0

MAPFRE R$ 3.000,00
PORTO SEGURO R$ 3.126,93
GENTE SEGURO R$ 2.245,23
VALOR MÉDIO R$ 2.790,72

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 12.678,68
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Desta forma, utilizando-se da média aritmética das
propostas apresentadas por três fornecedores do ramo, dentre várias
empresas as quais fora solicitada, estimamos o valor da presente
contratação em R$ 12.678,68 (doze mil seiscentos e setenta e
oito reais e sessenta e oito centavos), nos termos do inciso IV do
art. 5º da IN ME nº 65/2021.

 
Assim, tendo em vista que os valores das contratações

semelhantes neste exercício não superam o limite de R$ 54.020,41
(cinquenta e quatro mil vinte reais e quarenta e um centavos),
previsto no inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133/2021,
sugerimos a realização de Dispensa Eletrônica, nos termos da
Instrução Normativa nº 67/2021.

 
Para tanto, caso acolhida a sugestão desta unidade,

retornem os autos a esta unidade com a respectiva autorização da
autoridade compatente.

 
Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 29/11/2022, às 16:48, 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
1207349 e o código CRC 3DA94E00.

0010200-93.2022.6.02.8000 1207349v1
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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 2022.
À COFIN
Em atendimento ao que dispõe o art. 72, da Lei nº

14.133/2021, observa-se que dos autos constam o documento
de formalização da demanda (doc. 1169006), termo de
referência (doc. 1169863) e mapa de riscos (doc. 1187735),
além da estimativa da despesa (doc. 1207349), devendo os
autos seguir à COFIN, para a demonstração da
compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o
compromisso a ser assumido, na forma de que trata o inciso
IV do citado artigo.

 
À SAPEV
Para efeito da divulgação da dispensa eletrônica,

conforme requerido no Despacho SEIC 1207349, convém
assinalar que o Termo de Referência SAPEV 1169863 deverá
ser ajustado aos parâmetros do inciso XXIII do art. 6º da Lei
nº 14.133/2022, de tal forma que sua apresentação deverá
seguir os tópicos enumerados no mencionado dispositivo
legal, a saber:

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os
quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a
possibilidade de sua prorrogação;

b) fundamentação da contratação, que consiste na
referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes
ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato
das partes que não contiverem informações sigilosas;

c) descrição da solução como um todo, considerado
todo o ciclo de vida do objeto;

d) requisitos da contratação;
e) modelo de execução do objeto, que consiste na
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definição de como o contrato deverá produzir os resultados
pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;

f) modelo de gestão do contrato, que descreve
como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada
pelo órgão ou entidade;

g) critérios de medição e de pagamento;
h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
i) estimativas do valor da contratação,

acompanhadas dos preços unitários referenciais, das
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte,
com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e
para os respectivos cálculos, que devem constar de
documento separado e classificado;

j) adequação orçamentária;
Dada a natureza e simplicidade do objeto, a

Unidade demandante e autoria do TR observará os requisitos
aplicáveis ao caso, devendo indicar para os casos em que
afastar algum dos requisitos indicar sucinta jjustificativa, a
exemplo da ausência, nos autos dos estudos técnicos
preliminares correspondentes (letra "b"), hipótese em que a
fundamentação da contratação consistirá  em justificativa de
mérito para a contratação e do quantitativo pleiteado, na
forma indicada no § 1º, I do art. 9º da Instrução Normativa
CGNOR/ME nº 81, de 25 de novembro de 2022, publicada no
DOU de 28/11/2022, Edição 223, Seção 1, p. 29. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/11/2022, às 23:43, 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
1207718 e o código CRC D1D77037.

0010200-93.2022.6.02.8000 1207718v1
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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 novembro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1207718).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/11/2022, às 08:01, 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
1207764 e o código CRC 1753E6AE.

0010200-93.2022.6.02.8000 1207764v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  30/11/2022 10:59
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 PE 303

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

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70277 ADM SEGURO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

30/11/2022 0010200-93.2022.6.02 - 12.678,68

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA CONTRATAR SEGURO DE VEÍCULOS DO TRE-AL. VALOR CONFORME
DESPACHO SEIC 1207349. PROC 0010200-93.2022.6.02.8000

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

30/11/2022 Inclusão 12.678,68

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

30/11/2022 10:49:02
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

- PRÉ-EMPENHO 303-2022. 2022RO001682

Observação:

- VIDE DESP SEIC 1207349

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 30/11/2022, às 13:13, 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
1207873 e o código CRC 956CDC03.
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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 novembro de 2022.
À AGC
 
Aos cuidados da servidora Lindineide Cardoso,
 
Solicitando a título de colaboração a elaboração do

Termo de Referência.
 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 30/11/2022, às 14:29, 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
1208281 e o código CRC C15743E2.

0010200-93.2022.6.02.8000 1208281v1
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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. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, “A” E “I” DA
LEI N. 14.133/2021).

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro
automotivo com cobertura total, para os veículos oficiais pertencentes à frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nos termos da tabela abaixo, conforme
condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

 

1.1. RELAÇÃO DE VEÍCULOS

QUANTIDADE DESCRIÇÃO

1

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

2

Veículos tipo sedan, marca Toyota,
modelo corolla XEI 2.0 placa SAE4D09 e
SAE7D69 ano/modelo 22/23, conforme
consta em CRLV, anexo I deste Termo de
Referência

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do início da
vigência da Apólice, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei
n° 14.133/2021.

1.3. O custo estimado total da contratação é de R$ 12.678,68 (doze mil seiscentos
e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) , conforme orçamento
estimado SEIC 1207349

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por
preço global.

 

2. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

2.1. Serviço Contínuo: Trata-se de serviços contínuos. Os serviços contínuos são
aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender a necessidade pública de forma
permanente e contínua, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação
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de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.

2.2. Condição de Serviço/Bem comum: Trata-se de contratação de serviço comum,
conforme definido no inc. III, alínea c do art. 3º do Decreto nº 10.024/2019.

2.3. Grupo: Sim. Três itens em um grupo único.

2.4. Justificativa de Agrupamento: O agrupamento dos itens busca a economia de
escala e diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de
contratação. Cabe ressaltar que não há prejuízo no que diz respeito a competitividade,
visto que os serviços de seguro veicular são prestados com abrangência nacional.

 2.5. Tipo de licitação: Dispensa de licitação, com base no art. 75, inciso II da Lei
14.133/2021.

2.6. Permite Subcontratação: Não será permitida a subcontratação.

2.7. Orçamento estimado: O valor estimado para a contratação é de R$
12.678,68 (doze mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito
centavos).

2.8. Para os fins descritos no art. 92 da Lei 14.133/2021 considera-se a data do
orçamento estimado o dia 29/11/2022, conforme evento 1207349.

2.9. Referência de Preços: Parâmetro VI do art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021.

2.11. Contato do responsável: A Seção de Administração de Prédios e Veículos -
SAPEV, será a área responsável para sanar quaisquer dúvidas quanto às descrições e
detalhamento técnicos dos serviços a serem executados. E-mail: sapev@tre-al.jus.br;
telefone: (82) 2122-7705.

 

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
(ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA ‘B’ DA LEI N. 14.133/2021).

3.1. O contrato de seguro de veículos tem como finalidade proteger o patrimônio do
segurado, à medida em que oferece reposição do veículo mediante indenização pelo
valor de mercado do bem, nos casos de furto, roubo ou acidentes que causem perda
total do veículo segurado, e nos casos de reparação dos danos causados em
decorrência de colisões ou outros sinistros recuperáveis.

3.2. Frisa-se que a contratação do seguro automotivo visa atender às necessidades do
TRE-AL quanto a proteção e manutenção das condições ideais de operação dos
veículos pertencentes à frota oficial, indispensáveis para o transporte de servidores,
bem como para desenvolvimento das várias atividades da área administrativa e
finalística deste Regional. Soma-se ainda a necessidade de assegurar cobertura a
eventuais danos pessoais dos condutores e passageiros dos veículos.

3.3. Com a contratação busca-se segurar a frota de veículos oficiais do TRE-AL de
forma a mitigar os riscos nos quais a Administração incorre, inclusive quanto aos
danos contra terceiros e ao patrimônio público.

 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
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VIDA DO OBJETO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA ‘C’)

4.1.  Os serviços a serem contratados referem-se a:

- Seguro Facultativo de Automóvel: Cobertura Básica Compreensiva (Total):
colisão, incêndio, explosão acidental, roubo e furto, dos veículos relacionados a serem
segurados.

- Indenização Parcial/Integral: Modalidade “Valor de Mercado referenciado” - 100%
da tabela FIPE, atualizada para os veículos segurados ou tabela/indicador que
oficialmente venha a substituí-la – referente a todos os veículos

- Franquia: Reduzida

- Coberturas Adicionais:

- Assistência 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, em todo território
Nacional, em caso de pane, acidente, furto e roubo, com no mínimo os seguintes
serviços:

- Socorro mecânico emergencial no local; Reboque/guincho do veículo;

- Transporte dos ocupantes do veículo segurado até a residência/sede do condutor e
dos ocupantes do veículo;

- Remoção para hospital ou domicilio do condutor e dos ocupantes do veículo;

- Chaveiro; Troca de pneus;

- Cobertura total para vidros: dianteiros, traseiros, laterais, faróis, lanternas e
retrovisores.

4.2. O seguro deverá cobrir os riscos derivados da circulação do veículo
segurado, as despesas indispensáveis ao salvamento e transporte do
veículo até a oficina autorizada pelo contratante, e as indenizações ou
prestações de serviços correspondentes a cada uma das coberturas de
seguro, em todo o território nacional, conforme segue:

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

4.2.2. Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento.

4.2.3. Raios e suas consequências.

4.2.4. Incêndios e explosões, ainda que resultantes de atos danosos praticados de
forma isolada e eventual por terceiros.

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

4.2.6. Acidentes durante o transporte do veículo por meio apropriado.

4.2.7. Submersão total ou parcial em água doce proveniente de enchente ou
inundações, inclusive quando guardado em subsolo.

4.2.8. Inundação, alagamento, ressacas, ventos fortes, granizo e queda acidental de
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qualquer agente ou objeto externo sobre o veículo;

4.2.9. Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou
furto, estiver em poder de terceiros, excluídas, neste caso, indenização por danos
materiais ou pessoais causados a terceiros.

4.3. Responsabilidade Civil Facultativa (RCF – Danos Pessoais)

4.3.1. Valor para indenização de danos materiais: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.3.2. Valor para indenização de danos pessoais: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.4. Acidente por passageiro (APP):

4.4.1. Valor para indenização morte por pessoa: 10.000,00 (dez mil reais).

4.4.2. Valor para indenização invalidez por pessoa: 10.000,00 (dez mil reais).

4.5. Da Franquia

4.5.1. A franquia considerada é a reduzida, observado, no entanto, o seguinte: A
franquia não deverá ser objeto de classificação das propostas, que serão avaliadas
exclusivamente em função dos preços propostos (prêmio).

4.5.1.2. Os valores das franquias deverão constar obrigatoriamente nas propostas e
nas apólices.

4.5.1.3. Acessórios não referentes a som e imagem, exceto os originais de fábrica.

4.5.1.4. Cobertura adicional de assistência 24 horas, com os seguintes serviços
mínimos:

a) Chaveiro.

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

c) Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado;

d) Transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo.

4.5.2. Casco

4.5.2.1. Valor para cobertura de 100%-casco da tabela FIPE para os veículos
relacionados no item 1.1.

4.5.2.2. O prazo para as indenizações de eventuais sinistros não poderá ser superior a
30 (trinta) dias.

4.6. Da Guarda e Utilização dos Veículos do TRE-AL

4.6.1. Os veículos são conduzidos por servidores do TRE-AL e motoristas terceirizados
e, enquanto nas dependências do TRE-AL, permanecem recolhidos em estacionamento
fechado e privativo.

4.6.2. Não há previsão de quantidade da quilometragem a ser percorrida pelos veículos
oficiais do TRE-AL durante o período de vigência do seguro.
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4.7. Do Endosso

4.7.1. Quaisquer alterações na apólice poderão ser solicitadas pela SAPEV e
processada pela seguradora, mediante endosso. Dentre elas: a substituição de
veículos; a exclusão de veículos; a inclusão de veículos; e a correção de nome do
segurado, endereço, chassi e placas dos veículos emitidos erroneamente.

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA ‘D’ DA LEI Nº
14.133/21)

5.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.2. Localização dos veículos

5.2.1. Os veículos se encontram no edifício-sede do TRE-AL localizado à Avenida Aristeu
de Andrade, 377 - Farol, Maceió-Alagoas

5.2.2. Ressalta-se que os veículos são conduzidos por servidores do TRE-AL e
motoristas terceirizados e, enquanto nas dependências deste TRE-AL, permanecem
recolhidos em estacionamento fechado e privativo.

5.3. Critérios de Participação

5.3.1. Para atendimento da demanda se faz necessário contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de seguro veicular, estando devidamente regular
junto à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.

5.4. Vigência da Apólice

5.4.1. A vigência da apólice será de 12 (doze) meses.

5.5. Critérios de Sustentabilidade

5.5.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional
de Contratações Sustentáveis:

5.5.1.1. Em atendimento ao Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, a contratada
deverá considerar, preferencialmente, os critérios e práticas sustentáveis abaixo
listadas:

• Ter substituído suas apólices de papel enviadas aos segurados por um kit totalmente
digital;

• Disponibilizar cartão eletrônico ao invés de emitir os antigos cartões de PVC que
demoram décadas para se decompor;

• Possuir oficinas credenciadas que realizem o descarte sustentável e responsável de
peças e resíduos.

5.5.2. Deverá ainda observar os critérios de sustentabilidade ambiental, tendo por
fundamento, a Constituição Federal, a Lei Nº 14.133/2021, compromissos
internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro e outras legislações pertinentes,
particularmente a Lei Federal nº12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a
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Política Nacional sobre Mudança do Clima, e a Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de
2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

 

6. VISTORIA

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria dos veículos e/ou das instalações do local onde reside os veículos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à quinta-feira, das 13
horas às 19 horas.

6.2. A visita poderá ser agendada pelo telefone (82) 2122-7705, das 13:00 às 19:00, ou
pelo e-mail: sapev@tre-al.jus.br.

6.3. A vistoria dar-se-á no estacionamento do edifício-sede do TRE-AL localizado à
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol, Maceió-Alagoas, interessados serão
acompanhados por servidor da SAPEV, que prestará esclarecimentos sobre os
veículos.

6.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da
vistoria.

6.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das condições dos veículos, devendo o contratado assumir os ônus
dos serviços decorrentes.

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (ARTS. 6º, XXIII, ALÍNEA “E” DA LEI
N. 14.133/2021)

7.1. A previsão de início da vigência da Apólice será contada a partir da data de
recebimento da nota de empenho pela contratada.

7.2. A empresa Contratada deverá expedir e efetuar a entrega da Apólice de Seguro no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de envio da Nota de Empenho. 

7.3. Juntamente com a entrega da Apólice, a Contratada deverá apresentar à SAPEV o
boleto/fatura para que, após recebimento por servidor competente, sejam adotados os
procedimentos afetos ao pagamento.

7.4. A Contratada deverá fornecer todo o suporte necessário e suficiente para a
dinamização, atendimento e concretização dos vários feitos e etapas do seguro.

7.5. A execução provisória ou definitiva do serviço não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos danos resultantes da má execução dos serviços contratados.

 

8. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

8.1. A demanda do órgão refere-se à relação constante na tabela do item 1.1 deste
Termo de Referência.
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8.2. Os veículos são oficiais e exclusivos para uso em serviço.

8.3. A franquia considerada neste Termo de Referência é obrigatória e não poderá
exceder o valor máximo de referência estimado neste Termo de Referência.

8.4. A franquia não será considerada para fins de classificação das propostas, que
serão avaliadas exclusivamente em função dos preços (prêmios).

8.5. De acordo com análise do veículo e seus devidos bônus, poderão ser ofertadas
franquias de valores menores.

8.6. A franquia do casco deverá ser fixa para cada veículo.

8.7. O valor da franquia deverá constar obrigatoriamente na proposta da empresa
vencedora  e o seu pagamento somente ocorrerá quando do registro do sinistro junto
à seguradora.

8.8. As propostas deverão ser apresentadas sem as cláusulas de perfil do segurado,
tendo em vista que os veículos serão conduzidos por diversos motoristas. Entretanto,
destacamos que todos possuem a devida Habilitação exigida para a condução do
veículo.

8.9. Diariamente, ao término do expediente, todos os veículos são recolhidos para o
pátio de estacionamento privativo e fechado do TRE-AL. 

8.10. O julgamento das propostas será realizado pelo critério de menor preço global do
prêmio.

8.11. O período de vigência da apólice será de 12 (doze) meses, inicindo-se a partir da
data de entrega da nota de empenho, podendo a critério da administração, ter a
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, respeitada a vigência máxima
decenal, conforme previsto no artigo 107, da Lei Federal 14.133/2021.

8.12. Havendo prorrogação da vigência da Apólice, os preços serão reajustados com
base no Índice do IPCA, acumulado nos últimos doze meses.

 

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA "F" DA LEI Nº
14.133/21)

9.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

9.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115,
caput).

9.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº
14.133/2021, art. 115, §5º).

9.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).
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9.1.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a
regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117,
§1º).

9.1.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência
que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2).

9.1.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais
nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

9.1.6. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem
reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante
(Lei nº 14.133/2021, art. 120)

9.1.7. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº
14.133/2021, art. 121, caput).

9.1.7.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e
não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

9.1.8. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o
uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

9.1.9. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção
de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

9.1.10. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a
situação da empresa junto ao SICAF.

9.1.11. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos
não estejam regularizados no SICAF.

 

9.2. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

9.2.1. Após a realização da Nota de Empenho pela Contratante, a Contratada deverá
confeccionar boleto para pagamento e emitir as apólices para os veículos constantes
na tabela do item 1.1, devendo constar na apólice a identificação e descrição de cada
veículo com suas devidas especificações (placa, modelo, ano, RENAVAM, chassi, local),
indicação da tabela de referência e da tabela substituta e seus respectivos veículos de
publicação, indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado (100%), prêmios
discriminados por cobertura e limites.

9.2.2. O pagamento será efetuado, mediante entrega da Fatura/Nota Fiscal,
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devidamente preenchida e correta pela Contratada com a discriminação dos
serviços/produtos adquiridos e seus quantitativos relativos a prestação estabelecida
em proposta, sendo realizado até 05 (cinco) dias úteis após recebimento definitivo da
contratante e confirmação da validade de todas as certidões de regularidade fiscal
fazendárias e trabalhistas da contratada.

9.2.3. A contratada deverá informar os dados bancários para o pagamento (instituição
financeira, com respectivo número de registro no Banco Central, Agência e Número e
Modalidade da Conta).

9.2.4. Havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de
sua regularização por parte da CONTRATADA.

 

10. DO RECEBIMENTO

10.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
serviços, nos termos abaixo.

10.2. O recebimento se dará somente após a comprovação da emissão da apólice de
seguro.

10.3. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada
deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação
contratual;

10.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do serviço, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas e por
força das disposições legais em vigor .

10.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo TRE-AL às custas da
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (ART. 6º, INCISO
XXIII, ALÍNEA "H", DA LEI Nº 14.133/2021)

11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de
dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º
14.133/2021.

11.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual
descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência
de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais
como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e
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c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

11.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e 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.

11.4. 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.

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

11.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual
negativa de contratação.

11.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

11.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante
do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva
documentação atualizada.

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

11.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

11.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor 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.

11.12. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes
requisitos de habilitação:

11.13. Habilitações fiscal, social e trabalhista:

11.13.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

11.13.2. 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.

11.13.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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11.13.4. declaração de 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;

11.13.5. 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.

11.13.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;

11.13.6.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

11.13.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou
sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

11.13.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou
distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou
sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação
de regência.

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para
a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais
adequadas;

12.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas neste Termo de Referência;

12.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

12.6. Comunicar o sinistro à CONTRATADA dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias;

12.7. Registrar o ocorrido e obter o respectivo Boletim de Ocorrência para a
CONTRATADA.
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13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de
sua proposta;

13.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável
pela fiscalização do contrato os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou
Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP
n. 5/2017;

13.3. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

13.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação;

13.5.Disponibilizar à contratante todos os meios de contato existentes, como:
endereço completo, pessoa de contato, e-mail, telefone;

13.6. Emitir a apólice com base nas declarações da CONTRATANTE;

13.7. Entregar livro de Condições Gerais, bem como cartões e adesivos para cada
veículo Segurado;

13.8. A Contratada deverá responder pelas demais causas legais que porventura não
foram relacionadas neste Termo de Referência, mas que fazem parte das Condições
Gerais do Seguro de Automóveis aprovadas pela Superintendência de Seguros
Privados- SUSEP.

13.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto desta contratação.

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral da União.

14.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação: (INFORMAÇÃO À CARGO
DA SGO)

Unidade Gestora/Gestão: 070011

Fonte de recursos: 
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Funcional programática: 

PTRES:

Natureza da despesa: 

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após
aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15. ANEXOS

15.1. São anexos ao presente Termo de Referência:

15.1.1. ANEXO I - DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS

15.1.2. ANEXO II - MAPA DE RISCOS

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 06/12/2022, às 08:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 06/12/2022, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1208854 e o código CRC B9799A5C.

0010200-93.2022.6.02.8000 1208854v48
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ANEXO II 

MAPA DE RISCOS

1. Dados do
Processo

Contratação de empresa especializada de serviço de seguro para os
veículos pertencentes à frota deste Tribunal, visando zelar e preservar o
patrimônio público, como também de se resguardar de despesas com
idenização aos usários e veículos de terceiros.

Objeto: Seguro
Número do
Processo 0010200-93.2022.6.02.8000

2. Fase de Análise Formalização da Demanda
Planejamento da contratação          X Demanda
Fase Externa X TR e Externa
Gestão do Contrato X Execução do contrato
RISCO 1: Atraso na contratação
Probabilidade: Baixa  Média X Alta   
Impacto: Baixo  Médio  Alto X  
Dano(s): Ocorrência de sinistro e frota sem cobertura

 Ação(ões)
Preventiva(s):

Iniciar processo com
antecedência mínima
de 4 meses antes do
vencimento da
apólice vigente

Responsável:SAPEV

Ação(ões) de
Contingência:

Agilizar
procedimento de
contratação

Responsável: SAD

 

RISCO 2: Falha na descrição do objeto
Probabilidade: Baixa X Média  Alta    
Impacto: Baixo  Médio X Alto   
Dano(s): Contratação de apólice que não assegure os riscos esperados

 Ação(ões) Preventiva(s):

Robustecer o termo de
referência com dados que
ampliem as possibilidades
de sinistros e as
coberturas previstas.

Responsável:SAPEV

Ação(ões) de Contingência:
Análise de juridicidade e
maior controle quanto à
elaboração dos
instrumentos. 

Responsável: Assessoria Jurídica
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RISCO 3: Falha na fiscalização que impactem o levantamento do seguro em caso de sinistro.
Probabilidade: Baixa  Média X Alta   
Impacto: Baixo  Médio  Alto X  
Dano(s): Ocorrência de sinistro sem atuação imediata da fiscalização

 Ação(ões) Preventiva(s):
Leitura das circulares da
SUSEP sobre o tema, em
especial as circulares
477/2013 e 662/2022

Responsável:SAPEV

Ação(ões) de Contingência:

Auxílio à fiscalização do
contrato para previnir os
riscos ligados à fase da
execução contratual - §3º
do art. 117 da Lei
14.133/2021

Responsável: Assessoria Jurídica e
órgãos de controle

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 06/12/2022, às 08:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 06/12/2022, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1210474 e o código CRC 9D98D38D.

0010200-93.2022.6.02.8000 1210474v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2022.
À
SAPEV
 
Com os artefatos requeridos.
 
Att.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 06/12/2022, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1211194 e o código CRC 108D6A9E.

0010200-93.2022.6.02.8000 1211194v1
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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 2022.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Após elaboração do Termo de Referência,

evento 1208854, e do mapa de riscos anexo II,
evento 1210474, evoluo os autos a Vossa Senhoria para
complemento dos atos instrutórios de fase interna, para a
contratação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 06/12/2022, às 14:07, 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
1211333 e o código CRC D1F60F6C.

0010200-93.2022.6.02.8000 1211333v1
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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 dezembro de 2022.
Aprovo o Termo de Referência AGC 1208854 e

remeto os autos à COMAP para, junto com a SEIC e à SLC,
providenciem um edital (aviso) simplificado com as condições
necessárias para participação na dispensa eletrônica a ser
divulgada, considerando o disposto no art. 75 da Lei nº
14.133/2021 e IN SEGES nº 67/2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/12/2022, às 14:54, 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
1219271 e o código CRC 6740602D.

0010200-93.2022.6.02.8000 1219271v1
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Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos – CNMLC/CGU/AGU 
Aviso de Dispensa Eletrônica – Lei nº 14.133/21 e IN SEGES/ME nº 67/2021 
Versão: Agosto/2021 

NOTAS EXPLICATIVAS 

O presente modelo de aviso de dispensa foi elaborado com fundamento na Lei nº 14.133/21 e 
na IN SEGES/ME nº 67/21. Eventuais sugestões de alteração de texto do referido modelo de 
aviso de contratação direta poderão ser encaminhadas ao e-mail: 
cgu.modeloscontratacao@agu.gov.br. 

Os itens deste modelo de Aviso de Contratação Direta destacados em vermelho itálico devem 
ser preenchidos ou adotados pelo órgão ou entidade pública contratante, de acordo com as 
peculiaridades do objeto da dispensa e critérios de oportunidade e conveniência, cuidando-se 
para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos, para que não 
conflitem.  

Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para orientação do agente ou setor 
responsável pela elaboração das minutas. Tais notas deverão ser suprimidas quando da 
finalização do documento. 

Sistema de Cores: Para facilitar o ajuste do Aviso de Contratação Direta ao tipo de contratação, 
se não for permitida a participação de cooperativas, exclua todas as disposições destacadas em 
verde. Se for permitida a participação de cooperativas, elas devem ser mantidas. 

 
ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA 

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº ....../20..... 
(Processo Administrativo n.°...........) 

 
Torna-se público que o(a) ...................... (órgão ou entidade pública), por meio do(a) 

............................................ (setor responsável pelas contratações), realizará Dispensa 
Eletrônica, com critério de julgamento (menor preço/maior desconto), na hipótese do art. 75, 
inciso I OU II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa 
SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável. 

 

Nota explicativa: Ajustar o Preâmbulo com a hipótese de dispensa. 

 
Data da sessão: 
Link:  
Horário da Fase de Lances: 8:00 às XX:XX 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação por dispensa de licitação de..........................................................., 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de 
Contratação Direta e seus anexos. 

1.2. A contratação será dividida em itens/lotes ou ocorrerá em item/lote único, conforme 
tabela constante abaixo. 

LOTE ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

CATSER/ 
CATMAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QUANT. PREÇO 
ESTIMADO 

LOCAL DE 
EXECUÇÃO 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

 1        

 2        

 3        

 ...        
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Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos – CNMLC/CGU/AGU 
Aviso de Dispensa Eletrônica – Lei nº 14.133/21 e IN SEGES/ME nº 67/2021 
Versão: Agosto/2021 

Nota Explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, a partir das informações previstas na 
IN SEGES/ME nº 67/2021. Entretanto, incumbe à área contratante ajustá-la incluindo ou 
excluindo informações na medida em que forem aplicáveis ou não à contratação em questão. 

1.2.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos 
forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o 
fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto, observadas as 
exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às 
especificações do objeto. 

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA. 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de 
Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 
4.0, disponível no endereço eletrônico .... 

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do 
Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo 
Federal, para acesso ao sistema e operacionalização. 

2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por 
seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor 
do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros 
não autorizados. 

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) 
anexo(s); 

2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física 
ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 
fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto 
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, 
impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 
ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
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Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos – CNMLC/CGU/AGU 
Aviso de Dispensa Eletrônica – Lei nº 14.133/21 e IN SEGES/ME nº 67/2021 
Versão: Agosto/2021 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 
aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 
exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista 

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 
mesmo grupo econômico; 

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada 
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e 

2.2.5. sociedades cooperativas. 

OU 

2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo 
de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os 
cooperados e atendam ao art. 16 da Lei nº 14.133/21. 

2.3.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os 
benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando 
elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007. 

Nota explicativa: Utilizar o subitem 2.2.5, se não for possível a contratação de cooperativas. 
Caso contrário, utilizar o subitem 2.3 e 2.3.1. 

Na égide da Lei 8.666, o TCU tinha um entendimento trazido na sua Súmula 281: É vedada a 
participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como 
é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica 
entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade. 

Ainda é imprevisível como o tema será abordado na nova lei, já que há tratamento expresso nos 
seus termos (art. 16), inclusive associando-se cooperativas à restrição à competição (art. 9º, I, 
“a”). 

Recomenda-se que se verifique se o objeto da contratação possui características que 
possibilitem que seu cumprimento pela cooperativa siga os requisitos do art. 16 da lei (atuação 
em regime cooperado; impessoalidade na execução do contrato; execução de forma 
complementar à atuação da cooperativa). Caso negativo, de forma motivada deve haver a 
negativa de participação. No caso de dúvidas orienta-se, por ora, pela admissão, considerando 
o art. 9º, I, “a” já citado, enquanto a prática se firma a esse respeito. 

Lembramos que, caso se proíba a participação de cooperativas, as demais disposições do Aviso 
de contratação direta devem ser adaptadas a esta nova condição. 

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o 
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item. 

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, 
encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com 
a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data 
e o horário estabelecidos para abertura do procedimento. 
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3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade 
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas. 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, 
vinculam a Contratada. 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente na prestação dos serviços; 

3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 
de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 
recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 
Projeto Básico ou Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar 
os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-
la, substituí-la ou modificá-la; 

Nota Explicativa: A previsão acima decorre do funcionamento do sistema. Se o sistema for 
modificado para alterar essa possibilidade, a disposição supracitada deve ser ajustada. 

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar 
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:  

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
arts. 42 a 49. 

Nota Explicativa: a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o fornecedor não 
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação 
Direta e seus anexos; 

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, 
assumindo como firmes e verdadeiras; 

3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 
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3.9.6. 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; 

3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização 
de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior 
desconto, conforme o caso). 

3.10.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, 
respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre 
lances previsto neste aviso.  

3.10.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados 
manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação 
Direta; 

3.10.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de 
disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no 
sistema. 

3.10.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes 
do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente 
enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte 
deste Aviso. 

Nota Explicativa: Atentar se o sistema já possui essa funcionalidade instalada. Caso não tenha, 
suprimir o subitem 3.10 e itens subordinados. Se já houver a funcionalidade, a previsão deve ser 
mantida. 

4. FASE DE LANCES 

4.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão 
pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário 
de finalização de lances também já previsto neste aviso. 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro.  

4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item/lote. 

Nota explicativa: Deve a autoridade optar por uma ou outra redação do item em conformidade 
ao objeto a ser contratado e ao critério de julgamento já estabelecido. 

4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto 
em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que 
esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e 
registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” 
para os fins deste Aviso de Contratação Direta. 

4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir 
a melhor oferta é de ........ (....). 

4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro no sistema. 

4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 
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4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o 
seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em 
ordem crescente de classificação. 

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no 
horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo 
aleatório ou mecanismo similar. 

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação 
ao estipulado para a contratação. 

5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, 
poderá haver a negociação de condições mais vantajosas. 

5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço 
compatível ao estimado pela Administração. 

5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, 
respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do 
preço máximo definido para a contratação. 

5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do 
procedimento da dispensa eletrônica. 

5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de 
documentos complementares, adequada ao último lance. 

5.3.1. Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá 
encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, 
conforme modelo anexo, com os valores adequados à proposta vencedora. 

Nota Explicativa: utilizar os subitens acima caso o objeto a ser contratado exija a discriminação 
de custos unitários e/ou a apresentação de planilha de formação de preços (ex: serviços de 
engenharia ou serviços com dedicação de mão-de-obra). Deve-se verificar, outrossim, se a 
inexequibilidade de custos unitários isolados será utilizada como critério de desclassificação. 

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

Nota Explicativa: Preencher com prazo reputado como razoável para a conclusão da 
contratação. Registre-se que não há prazo mínimo ou máximo de validade previsto em normativo 
neste caso. 

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:  
5.5.1. contiver vícios insanáveis; 
5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus 

anexos; 
5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação; 
5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus 

anexos, desde que insanável. 
5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta 
de preços ou menor lance que: 

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
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preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas 
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

5.7. Em contratação de obras ou serviços de engenharia, além das disposições acima, a 
análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

5.7.1. para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o 
preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, 
observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado neste 
Aviso de Contratação Direta, conforme as especificidades do mercado 
correspondente; 

5.7.2. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

5.7.3. será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 
diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 
garantias exigíveis de acordo a Lei 

Nota Explicativa: A disposição supracitada aplica-se apenas a obras ou serviços de engenharia. 
Recomenda-se suprimir para demais objetos contratuais, para maior clareza. 

5.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.   

5.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo 
sistema, desde que não haja majoração do preço. 

5.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas; 

5.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação 
de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, 
quando não cabível esse regime. 

5.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da 
área especializada no objeto. 

5.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

5.12. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 

5.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de 
habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.  

6. HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do 
fornecedor mais bem classificado da fase de lances. 

6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado 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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a) SICAF;   
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das 
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa 
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na 
fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de 
verificação da própria condição de participação na contratação. 

A Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU abrange o cadastro do CNJ, do CEIS, do 
próprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP do Portal da Transparência. 

6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora 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. 

6.2.2.1. 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. 

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

6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à 
sua desclassificação 

6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do 
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada. 

6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto 
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s). 

6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já 
apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após 
solicitação da Administração, sob pena de inabilitação. 

6.5. 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. 

6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis 
do último exercício. 
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Nota Explicativa: A apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual 
– CCMEI supre as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em que essas 
informações constam no próprio Certificado. 

6.7. O fornecedor 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. 

6.7.1. 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 fornecedor nos remanescentes. 

Nota explicativa: O subitem acima só se aplica nas dispensas por itens, e desde que o Aviso  
de Contratação Direta exija comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido, para fins de 
qualificação econômico-financeira, ou comprovação de aptidão, para fins de qualificação técnica. 

Na dispensa por itens, as exigências de habilitação (especialmente qualificação econômico-
financeira e técnica) devem ser compatíveis e proporcionais ao vulto e à complexidade de cada 
item. Não se pode exigir do fornecedor que concorre em apenas um item requisitos de 
qualificação econômico-financeira ou técnica correspondentes ao objeto da dispensa como um 
todo. 

Todavia, quando o fornecedor concorre em mais de um item, compromete-se a executar 
concomitantemente as diversas contratações que poderão advir, de modo que, nessa hipótese, 
os requisitos de habilitação devem ser cumulativos, mas apenas exigíveis em relação aos itens 
que o fornecedor efetivamente venceu, e não apenas concorreu.  

No caso de a habilitação do fornecedor não atingir as exigências cumulativas para todos os itens 
(ou grupos) para os quais concorreu, então ele deverá ser inabilitado em algum ou alguns deles, 
e a escolha deve recair sobre aquele ou aqueles que representarem o menor gravame para o 
fornecedor, ou seja, os de menor valor, e só deve recair sobre os que forem suficientes para que 
a habilitação do fornecedor atinja as exigências cumulativas do item ou itens remanescentes. 

6.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão 
será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

6.9. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Aviso de Contratação Direta. 

6.9.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão 
ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às 
especificações do objeto e as condições de habilitação 

6.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado 

7. CONTRATAÇÃO 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será 
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

Nota explicativa: De acordo com o art. 95 da Lei nº 14.133/21, o termo de contrato é facultativo 
nas contratações fundadas no art. 75, incisos I e II (dispensa por valor) e no caso de compras 
com entrega imediata. 

Assim, caso não haja termo de contrato, este poderá ser substituído por outros instrumentos 
hábeis, como carta contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, nos quais 
deve constar expressamente a vinculação à proposta e aos termos do aviso de dispensa. A 
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redação do presente tópico procura abarcar ambas as hipóteses, sem prejuízo de eventuais 
ajustes que se façam necessários. 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de .........(........) dias úteis, contados a partir da data 
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação 
Direta.  

7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 
a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de ...... (.....) dias, a 
contar da data de seu recebimento.  

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou 
instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

7.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

7.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021; 

7.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de 
Contratação Direta e seus anexos; 

7.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração 
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei. 

Nota Explicativa: Utilizar o subitem acima no caso de haver o uso de nota de empenho ou 
instrumento assemelhado 

7.4. O prazo de vigência da contratação é de .............................. prorrogável 
conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.  

7.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a 
comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que 
deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato. 

Nota explicativa: Nesse momento, deve haver a checagem da manutenção de todas as 
condições de habilitação, não se limitando apenas à consulta ao SICAF. 

8. SANÇÕES 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das 
infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
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8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

8.1.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da 
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

8.1.11.  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

Nota Explicativa: Nos termos do art. 156, §3º da Lei nº 14.133/21, a multa deve ser prevista em 
percentual entre 0,5% e 30% do valor do contrato. 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 
(três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação 
Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável 
de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos 
os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, 
nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem 
a imposição da penalidade mais grave; 

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 
e orientações dos órgãos de controle. 

8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 
pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse 
valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
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8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em 
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração 
Pública. 

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização – PAR.  

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos 
da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 
ou sem a participação de agente público.  

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na 
Lei nº 9.784, de 1999. 

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos 
anexos a este Aviso. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de 
Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores 
registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, 
na correspondente linha de fornecimento que pretende atender. 

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 
(procedimento fracassado), a Administração poderá: 

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu 
de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre 
que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas. 

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora 
deste procedimento. 

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação 
de habilitação, conforme o caso. 

9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não 
houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto) 
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9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos 
fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido 
o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação. 

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pela Administração ou de sua desconexão. 

9.6. 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. 

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio 
de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro 
no Sistema e na documentação relativa ao procedimento. 

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração 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. 

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta 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.  

9.10. Os fornecedores 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 de contratação. 

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e 
de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os 
seguintes anexos: 

9.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 

9.13.2. ANEXO II - Termo de Referência; 

9.13.2.1. ANEXO II.1 – Estudo Técnico Preliminar 

9.13.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

9.13.4. ANEXO IV - Planilha de Custos e Formação de Preços; 

9.13.5. ANEXO V – (...) 

 

........................................... , ......... de ................................. de 20..... 

Assinatura da autoridade competente 
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
 

Nota explicativa 1: É fundamental que a Administração observe que exigências demasiadas 
poderão prejudicar a competitividade da dispensa e ofender a o disposto no art. 37, XXI da 
Constituição Federal, o qual preceitua que “o processo de licitação pública... somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações”. Deve-se examinar, diante do caso concreto, se o objeto da contratação 
demanda a exigência de todos os requisitos de habilitação apresentados neste modelo, levando-
se em consideração o vulto, a complexidade do objeto, a essencialidade do serviço e os riscos 
decorrentes de sua paralisação em função da eventual incapacidade econômica da contratada 
em suportar vicissitudes contratuais, excluindo-se o que entender excessivo.  

Em dispensa dividida em itens, as exigências de habilitação podem adequar-se a essa 
divisibilidade (Súmula 247 do TCU), sendo possível, em um mesmo Aviso, a exigência de 
requisitos de habilitação mais amplos somente para alguns itens. Para se fazer isso, basta 
acrescentar uma ressalva ao final na exigência pertinente, tal como “(exigência relativa somente 
aos itens ...., ...., .....)”. 

Nota Explicativa 2: Utilizar apenas a seção “Regularidade fiscal, social e trabalhista”, com a 
exclusão das demais previsões deste anexo, conforme art. 20 da IN SEGES/ME n º 67, de 2021 
e art. 70 da Lei nº 14.133/21, nos seguintes casos:  

a) Aquisições para entrega imediata, considerada aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) 
dias da ordem de fornecimento; 

b) Contratações em valores inferiores a ¼ (um quarto) do limite para dispensa de licitação para 
compras em geral; e 

c) Contratações de produtos para pesquisa e desenvolvimento, até o limite de R$300.000,00. 

 

1 Habilitação jurídica:  

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

1.3 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; 

1.4 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; 

1.5 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; 

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País; 

1.7 No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P 
válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura 
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Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, 
de 2012. 

1.8 No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução 
Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

1.9 no caso de exercício de atividade de ............: ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos do art. ..... da 
(Lei/Decreto) n° ........ 

Nota explicativa: o último subitem tem como supedâneo a parte final do disposto no art. 66 da 
Lei n 14.133/21. Cabe ao órgão ou entidade analisar se a atividade relativa ao objeto a ser 
contratado exige tal registro ou autorização para funcionamento, em razão de previsão 
normativa. Em caso positivo, especificar o documento a ser apresentado e o órgão competente 
para expedi-lo, além do fundamento legal. Cite-se, como exemplo, o registro e autorização para 
o funcionamento de empresa de vigilância.  

 

1.10  No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial 
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

1.11 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 

 

2  Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

2.2 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. 

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

2.4 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; 

2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual;  

2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede 
do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

Nota explicativa: O artigo 193 do CTN preceitua que a prova da quitação de todos os tributos 
devidos dar-se-á no âmbito da Fazenda Pública interessada, relativos à atividade em cujo 
exercício contrata ou concorre. A comprovação de inscrição no cadastro de contribuinte e 
regularidade fiscal correspondente (estadual ou municipal) considerará a natureza da atividade, 
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objeto da contratação. A exigência de inscrição no cadastro decorre do âmbito da tributação 
incidente sobre o objeto da contratação: tratando-se de serviços em geral ou obras, incide o ISS, 
tributo municipal; enquanto que para aquisições, incide o ICMS, tributo estadual. Alerte-se, 
apenas, que há serviços sobre os quais incide o ICMS (serviços de transporte intermunicipal e 
interestadual e serviços de comunicação). 

Desse modo, cabe à Administração verificar a Fazenda interessada e ajustar os dois subitens 
acima de acordo. 

2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais 
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra 
equivalente, na forma da lei;  

3 Qualificação Econômico-Financeira:  

Nota Explicativa: É possível adotar critérios de habilitação econômico-financeira com outros 
requisitos além dos previstos abaixo, desde que estabelecidos conforme as peculiaridades do 
objeto a ser contratado, tornando-se necessário que exista justificativa do limite adotado nos 
autos do procedimento de contratação, na forma do art. 69 da Lei nº 14.133/21. 

Ademais, na forma do art. 69, §3º, da Lei n.º 14.133/2021, poderá ser solicitada, mediante 
apresentação de justificativa  a luz do caso concreto, relação de compromissos assumidos pelo 
licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas 
parcelas já executadas de contratos firmados, que serão executados concomitante ao objeto do 
contrato administrativo, com o objetivo de possibilitar posteriormente a execução do objeto. 

3.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 

3.2 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 

3.2.1 As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender 
a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos 
contábeis pelo balanço de abertura. 

3.2.2 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de 
a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

3.2.3 Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o 
artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas 
da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

3.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 
1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

3.3.1 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
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Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital ou patrimônio líquido 
mínimo de ...(....) do valor total estimado da contratação ou do item 
pertinente.  

Nota Explicativa: A fixação do percentual referente ao patrimônio líquido se insere na esfera de 
atuação discricionária da Administração até o limite legal de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação (art. 69, § 4º da Lei nº 14.133, de 2021). 

3.3.2 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser 
atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área 
contábil, apresentada pelo fornecedor. 

Nota Explicativa: A previsão do subitem 3.3.2 decorre do disposto no art. 69, §1º da Lei nº 
14.133/21, podendo a Administração optar por tal disposição, desde que justificadamente. 

 

4 Qualificação Técnica 

Nota Explicativa: Já se indicou no início que a documentação de habilitação é passível de 
adaptações pela área demandante ante o tipo de contratação que se pretende fazer. Essa 
observação é ainda mais aplicável quando se fala em qualificação técnica, já que esta variará 
bastante conforme o caso, desde uma aquisição até uma obra. A redação ora apresentada visa 
a dispor sobre as possibilidades gerais trazidas pela lei, mas a área competente do órgão 
contratante deverá, NECESSARIAMENTE, ajustar TODAS as cláusulas aqui presentes à 
realidade de sua demanda específica, justificadamente. 

4.1 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional .........(escrever por extenso, 
se o caso), em plena validade; 

Nota explicativa: Tal exigência só deve ser formulada quando, por determinação legal, o 
exercício de determinada atividade afeta ao objeto contratual esteja sujeita à fiscalização da 
entidade profissional competente, a ser indicada expressamente no dispositivo.  

Quando não existir determinação legal atrelando o exercício de determinada atividade ao 
correspondente conselho de fiscalização profissional, a exigência de registro ou inscrição, para 
fim de habilitação, torna-se inaplicável. Nessas situações, o referido subitem deve ser excluído. 

4.2 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item 
pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado.  

4.2.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão 
dizer respeito a contratos executados com as seguintes características 
mínimas: 

4.2.1.1 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de..... anos na 
prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de 
períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os ......  anos 
serem ininterruptos. 

4.2.1.2 .... 

4.2.1.3 .... 

4.2.1.4 ... 
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Nota Explicativa 1: Conforme Acórdão nº 914/2019-Plenário do Tribunal de Contas da União, é 
obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados 
de capacidade técnico-operacional) de que o fornecedor já tenha fornecido bens pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da dispensa. Nesse sentido, 
é consignado no acórdão a seguinte recomendação: 

“9.3.2. estabeleça no Aviso da nova licitação, de forma clara e objetiva, os requisitos de 
qualificação técnica que deverão ser demonstrados pelos licitantes, os quais deverão estar 
baseados em estudos técnicos os quais evidenciem que as exigências constituem o mínimo 
necessário à garantia da regular execução contratual, ponderados seus impactos em relação à 
competitividade do certame;” 

Nota explicativa 2: A possibilidade de exigência de período de experiência contida no subitem 
4.2.1.1 é restrita a serviços contínuos, e tem limite máximo de 3 anos, tudo com esteio no art. 
67, §5º da Lei nº 14.133/21. Deve a área competente dimensionar se há necessidade de tal 
exigência e, caso positivo, qual período mostra-se mais adequado. 

Nota Explicativa 3: Registre-se que só é possível a exigência de atestado quanto às parcelas 
de maior relevância, entendidas essas como as que possuem valor individual igual ou superior a 
4% do valor total estimado da contratação (art. 67, §1º). 

Nota Explicativa 4: Havendo a previsão de quantitativos mínimos como característica a compor 
os atestados, observar o limite máximo de 50% da quantidade que se pretende efetivamente 
contratar, conforme art. 67, §2º. 

 

4.2.1.5 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de 
sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 
contrato social vigente;  

4.2.1.6 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de 
serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se 
equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-
operacional, a uma única contratação. 

4.2.1.7 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre 
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os 
serviços. 

4.3 apresentação de profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional 
competente, quando for o caso, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica 
por execução de objeto de características semelhantes, para fins de contratação. 

4.3.1 Entende-se por características semelhantes as seguintes: 

4.3.1.1 Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX; 

4.3.1.2 Para o (profissional XXXX): serviços de XXXX; 

4.3.1.3 .... 

4.3.2 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este 
subitem deverão participar da execução do objeto e poderão ser 
substituídos, nos termos do 67, §6º, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Administração. 
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4.4 Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação. 

4.4.1 Fica assegurado direito à realização de vistoria prévia, na forma prevista no 
Termo de Referência. 

Nota Explicativa: Incluir esse item no caso de dispensa para obras ou serviços (incluindo 
serviços acessórios a aquisições) em que o conhecimento do local seja julgado como 
imprescindível, nos termos dos arts. 63, §§2 e 3º e 67, VI da Lei nº 14.133/21. 

4.5 Prova de atendimento aos requisitos ........, previstos na lei ............: 

Nota Explicativa: Em havendo legislação especial incidente sobre a matéria, que preveja 
requisitos de qualificação técnica específicos, estes podem ser mencionados neste item do Aviso 
de Contratação Direta. 

 

Nota Explicativa: Caso admitida a participação de cooperativas, utilizar as regras abaixo: 

4.6 Em relação às fornecedoras cooperativas será, ainda, exigida a seguinte 
documentação complementar: 

4.6.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos 
para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas 
de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da 
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso 
I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971; 

4.6.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – 
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados; 

4.6.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à prestação do serviço;  

4.6.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

4.6.5  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 
cooperados que executarão o contrato; e 

4.6.6  Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia 
que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com 
a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias 
gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que 
executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; 
e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar 
o objeto da dispensa; 

4.6.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 
112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

Modelo Aviso - Dispensa Eletrônica - CGU/AGU (1219278)         SEI 0010200-93.2022.6.02.8000 / pg. 79



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

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2022.
 
 
À SEIC, para atendimento do Despacho

GSAD 1219271, com o auxílio da SLC, caso seja necessário.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 20/12/2022, às 11:08, 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
1220690 e o código CRC 5EFFCF84.

0010200-93.2022.6.02.8000 1220690v1

Despacho COMAP 1220690         SEI 0010200-93.2022.6.02.8000 / pg. 80



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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AVISO

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2023

(Processo Administrativo n.° 0010200-93.2022.6.02.8000)

 

Torna-se público que o TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, por meio da SEÇÃO DE INSTRUÇÕES DE
CONTRATAÇÃO, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de
julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa
SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

 
Data da sessão:16/01/2023
Link:https://www.gov.br/compras/pt-br
Horário da Fase de Lances: 10:00 às 17:00
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

 
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da

proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação
de na prestação de serviço de seguro automotivo com cobertura
total, para os veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus
anexos.

 
1.2. A contratação será dividida em itens/lotes ou

ocorrerá em item/lote único, conforme tabela constante abaixo.
 

QUANT. DESCRIÇÃO VALOR
ESTIMADO PRAZO
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1

Veículo tipo ônibus,
customizado para funcionar

como cartório itinerante,
placa OXN 8228,

pertencente à frota deste
Tribunal, conforme consta

em CRLV, anexo I deste
Termo de Referência.

R$ 7.097,24

12 (doze)
meses do
início da
vigência

dfa apólice,
prorrogável
por até 10
(dez) anos.

2

Veículos tipo sedan, marca
Toyota, modelo corolla

XEI 2.0 placa SAE4D09 e
SAE7D69

ano/modelo 22/23, conforme
consta em CRLV, anexo I

deste Termo de Referência

R$ 5.581,44
(2.790,72 x

2)

12 (doze)
meses do
início da
vigência

dfa apólice,
prorrogável
por até 10
(dez) anos.

 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor

preço/maior desconto, observadas as exigências contidas neste Aviso
de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do
objeto.

 
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.
 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se
dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema
de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível no
endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br.

 
2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos

procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa
Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal,
para acesso ao sistema e operacionalização.

 
2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer

transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema
de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao
órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros não autorizados.

 
2.2. Não poderão participar desta dispensa os
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fornecedores:
 
2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de

Contratação Direta e seu(s) anexo(s);
 
2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal

no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;

 
2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:
 
a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto

executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar
sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável

pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado,
quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de
bens a ela necessários;

 
c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da

contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção
que lhe foi imposta;

 
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica,

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do órgão ou entidade contratante ou com agente público que
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão
do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

 
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos

termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo
entre si;

 
f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos

anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada
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anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho
infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de
escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela
legislação trabalhista

 

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econômico;

 
2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao

fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou
jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde
que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da
personalidade jurídica do fornecedor;

 
2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse

Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-
Plenário);

 
2.3. Será perm a participação de cooperativas, desde que

apresentem demonstrativo de atuação em regime cooperado, com
repartição de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao
art. 16 da Lei nº 14.133/21.

 
2.3.1. Em sendo permitida a participação de

cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos para as
microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem
ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

 
3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E
CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa
eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na
forma deste item.

 
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso

de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do
Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do
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objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até
a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

 
3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de

que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

 
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na

proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.
 
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os

custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços;

 
3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial,

quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do
fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

 
3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o

recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação
adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos últimos doze meses.

 
3.6. Independentemente do percentual de tributo

inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislação vigente.

 
3.7. A apresentação das propostas implica

obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituição.
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3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os
fornecedores NÃO poderão retirála, substituí-la ou modificá-la;

 
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor

deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, às seguintes declarações:

 
3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua

habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

 
3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo

3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

 
3.9.3. que está ciente e concorda com as condições

contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
 
3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações

que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e
verdadeiras;

 
3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos

para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,
de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

 
3.9.6. 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;

 
3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua

proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o
registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior desconto,
conforme o caso).

 
3.10.1. Feita essa opção os lances serão enviados

automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados
pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste
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aviso.
 
3.10.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances

poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva
deste Aviso de Contratação Direta;

 
3.10.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo

fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor
superior a lance já registrado por ele no sistema.

 
3.10.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter

sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão ou
entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados
poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte
deste Aviso.

 
4. FASE DE LANCES
 

4.1. A partir das 10:00h da data estabelecida neste Aviso
de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente
aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no
horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

 
4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores

deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

 
4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual do

item.
 
4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior

ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

 
4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos

iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde
que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema,
sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins
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sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins
deste Aviso de Contratação Direta.

 
4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou

percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de
R$ 10,00 (dez reais).

 
4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado,

prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no
sistema.

 
4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá

com o valor de sua proposta.
 
4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificação do fornecedor.

 
4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido

para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o
ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem
crescente de classificação.

 
4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de

forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer
possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou
mecanismo similar.

 
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
 

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
estipulado para a contratação.

 
5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar

acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de
condições mais vantajosas.
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5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao
fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela
Administração.

 
5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais

fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação,
quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do
preço máximo definido para a contratação.

 
5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o

resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa
eletrônica.

 
5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio

da proposta e, se necessário, de documentos complementares,
adequada ao último lance.

 
5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a

30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.
 
5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:
 
5.5.1. contiver vícios insanáveis;
 
5.5.2. não obedecer às especificações técnicas

pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
 
5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem

acima do preço máximo definido para a contratação;
 
5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada,

quando exigido pela Administração;
 
5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras

exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
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5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que
possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o
objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor
lance que:

 
5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da

contratação, apresente preços global ou unitários 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 dispensa não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.

 
5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo

que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter
normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e
convenções coletivas de trabalho vigentes.

 
5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta

de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

 
5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem

motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
não haja majoração do preço.

 
5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
 
5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha

passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse
regime;

 
5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao

cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área
especializada no objeto.
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5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado,

será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

 
5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa,

informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua
continuidade.

 
5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta,

se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de
Contratação Direta.
 
6. HABILITAÇÃO
 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de
habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor
mais bem classificado da fase de lances.

 
6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de

habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, será verificado 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:

 
a) SICAF;
 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

- CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

 
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

 
e) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da

União - TCU;
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6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica

poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d”
acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

 
6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome

da empresa fornecedora 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.

 
6.2.2.1. 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.

 
6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por

meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros;

 
6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para

manifestação previamente à sua desclassificação;
 
6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor

será reputado inabilitado, por falta de condição de participação;
 
6.3. Caso atendidas as condições de participação, a

habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos.

 
6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as

comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na
data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando
solicitado, a respectiva documentação atualizada.

 
6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará
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a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios
eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

 
6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de

habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o
fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após
solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

 
6.5. 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.

 
6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor

individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 
6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os

documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a
nova data e horário para a sua continuidade.

 
6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Aviso de Contratação Direta.

 
6.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às

exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às
especificações do objeto e as condições de habilitação.

 
6.9. Constatado o atendimento às exigências de

habilitação, o fornecedor será habilitado.
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7. CONTRATAÇÃO
 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua
pela contratação, será  emitida nota de empenho.

 
7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,

contados a partir da data de sua convocação, para manifestar o
aceite a Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de
Contratação Direta.

 
7.2.1. O prazo previsto para aceitação poderá ser

prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação do
adjudicatário e aceita pela Administração.

 
7.3. O Aceite da Nota de Empenho, emitida à empresa

adjudicada, implica no reconhecimento de que:
 

7.3.1. referida Nota está substituindo o contrato,
aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições
da Lei nº 14.133, de 2021;

 
7.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às

previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
 
7.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de

rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº
14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
artigos 137 a 139 da mesma Lei.

 
7.4. O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano

prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de
Contratação Direta.

 
7.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento

equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação
e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas
pelo fornecedor durante a vigência do contrato.
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8. SANÇÕES
 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que
cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº
14.133, de 2021, quais sejam:

 
8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
 
8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que

cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços
públicos ou ao interesse coletivo;

 
8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
 
8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida

para o certame;
 
8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de

fato superveniente devidamente justificado;
 
8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a

documentação exigida para a contratação, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

 
8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da

entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
 
8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa

exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a
dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

 
8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato

fraudulento na execução do contrato;
 
8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer

fraude de qualquer natureza;
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8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo,
entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

 
8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar

os objetivos deste certame.
 
8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da

Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
 

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações
discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de
Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de
penalidade mais grave;

 
b) Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor

estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por
qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

 
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da

Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos
subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não
se justificar a imposição de penalidade mais grave;

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar,

que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da
Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos
casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

 
8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
 

8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
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8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
 
8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 
8.3.4. os danos que dela provierem para a

Administração Pública;
 
8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de

programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

 
8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem

superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

 
8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de

Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação
integral do dano causado à Administração Pública.

 
8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada

cumulativamente com as demais sanções.
 
8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade,

houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilização – PAR.

 
8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações

administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração
Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
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8.9. O processamento do PAR não interfere no
seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.

 
8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas

realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

 
8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da

contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 

9.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e
no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado
automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de
Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na
correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

 
9.2. No caso de todos os fornecedores restarem

desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a
Administração poderá:

 
9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

 
9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida

na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se
houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível,
e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

 
9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a

contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
 

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das
propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.
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9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima

poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer
fornecedores interessados (procedimento deserto)

 
9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de

qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste
Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado
pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

 
9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela
Administração ou de sua desconexão.

 
9.6. 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.

 
9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste

procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de
Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema
e na documentação relativa ao procedimento.

 
9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a

Administração 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.

 
9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de

Contratação Direta 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.

 
9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de

preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não
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será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo de
contratação.

 
9.11. Em caso de divergência entre disposições deste

Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

 
9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema

eletrônico.
 
9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para

todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
 

9.13.1. ANEXO I - Termo de Referência.
 
9.13.2. ANEXO II - Certificados de Registro e

Licenciamento dos Veículos - CRLV´s.

.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 16/01/2023, às 13:47, 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
1221172 e o código CRC 69711FE3.

0010200-93.2022.6.02.8000 1221172v38
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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 dezembro de 2022.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
Encaminhamos os presentes autos com sugestão de

realização de dispensa eletrônica, nos termos do disposto no
art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 67/2021, bem
como do Despacho GSAD 1219271.  Conforme sugerido
naquele expediente, adotou-se o modelo de aviso de dispensa
eletrônica fornecido pela AGU 1219278.

 
Assim, caso haja autorização para contratação

direta, submetemos o Aviso de Dispensa Eletrônica 1221172
para análise, nos termo do art. 53, §4º da Lei nº 14.133/2021.

 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 23/12/2022, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1222399 e o código CRC 89246C32.

0010200-93.2022.6.02.8000 1222399v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

AVISO

 

MINUTA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2023

(Processo Administrativo n.° 0010200-93.2022.6.02.8000)

 

Torna-se público que o TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, por meio da SEÇÃO DE INSTRUÇÕES DE
CONTRATAÇÃO, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de
julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa
SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

 
Data da sessão:12/01/2023
Link:https://www.gov.br/compras/pt-br
Horário da Fase de Lances: 10:00 às 17:00
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

 
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da

proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação
de na prestação de serviço de seguro automotivo com cobertura
total, para os veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus
anexos.

 
1.2. A contratação será dividida em itens/lotes ou

ocorrerá em item/lote único, conforme tabela constante abaixo.
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QUANT. DESCRIÇÃO VALOR
ESTIMADO PRAZO

1

Veículo tipo ônibus,
customizado para funcionar

como cartório itinerante,
placa OXN 8228,

pertencente à frota deste
Tribunal, conforme consta

em CRLV, anexo I deste
Termo de Referência.

R$ 7.097,24

12 (doze)
meses do
início da
vigência

dfa apólice,
prorrogável
por até 10
(dez) anos.

2

Veículos tipo sedan, marca
Toyota, modelo corolla

XEI 2.0 placa SAE4D09 e
SAE7D69

ano/modelo 22/23, conforme
consta em CRLV, anexo I

deste Termo de Referência

R$ 5.581,44
(2.790,72 x

2)

12 (doze)
meses do
início da
vigência

dfa apólice,
prorrogável
por até 10
(dez) anos.

 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor

preço/maior desconto, observadas as exigências contidas neste Aviso
de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do
objeto.

 
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.
 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se
dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema
de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível no
endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br.

 
2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos

procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa
Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal,
para acesso ao sistema e operacionalização.

 
2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer

transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema
de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao
órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros não autorizados.
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2.2. Não poderão participar desta dispensa os

fornecedores:
 
2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de

Contratação Direta e seu(s) anexo(s);
 
2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal

no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;

 
2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:
 
a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto

executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar
sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável

pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado,
quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de
bens a ela necessários;

 
c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da

contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção
que lhe foi imposta;

 
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica,

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do órgão ou entidade contratante ou com agente público que
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão
do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

 
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos

termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo
entre si;
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f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos

anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho
infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de
escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela
legislação trabalhista

 

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econômico;

 
2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao

fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou
jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde
que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da
personalidade jurídica do fornecedor;

 
2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse

Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-
Plenário);

 
2.3. Será perm a participação de cooperativas, desde que

apresentem demonstrativo de atuação em regime cooperado, com
repartição de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao
art. 16 da Lei nº 14.133/21.

 
2.3.1. Em sendo permitida a participação de

cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos para as
microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem
ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

 
3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E
CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa
eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na
forma deste item.

 
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso

Aviso SEIC 1221172         SEI 0010200-93.2022.6.02.8000 / pg. 4Minuta de Aviso de Dispensa Eletrônica (1222453)         SEI 0010200-93.2022.6.02.8000 / pg. 105



de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do
Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até
a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

 
3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de

que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

 
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na

proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.
 
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os

custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços;

 
3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial,

quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do
fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

 
3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o

recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação
adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos últimos doze meses.

 
3.6. Independentemente do percentual de tributo

inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislação vigente.

 
3.7. A apresentação das propostas implica

obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua
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substituição.
 
3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os

fornecedores NÃO poderão retirála, substituí-la ou modificá-la;
 
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor

deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, às seguintes declarações:

 
3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua

habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

 
3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo

3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

 
3.9.3. que está ciente e concorda com as condições

contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
 
3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações

que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e
verdadeiras;

 
3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos

para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,
de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

 
3.9.6. 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;

 
3.10. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua

proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o
registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior desconto,
conforme o caso).

 
3.10.1. Feita essa opção os lances serão enviados
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automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados
pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste
aviso.

 
3.10.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances

poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva
deste Aviso de Contratação Direta;

 
3.10.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo

fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor
superior a lance já registrado por ele no sistema.

 
3.10.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter

sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão ou
entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados
poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte
deste Aviso.

 
4. FASE DE LANCES
 

4.1. A partir das 10:00h da data estabelecida neste Aviso
de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente
aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no
horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

 
4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores

deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

 
4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual do

item.
 
4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior

ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

 
4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos

iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde
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iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde
que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema,
sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins
deste Aviso de Contratação Direta.

 
4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou

percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de
R$ 10,00 (dez reais).

 
4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado,

prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no
sistema.

 
4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá

com o valor de sua proposta.
 
4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificação do fornecedor.

 
4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido

para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o
ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem
crescente de classificação.

 
4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de

forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer
possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou
mecanismo similar.

 
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
 

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
estipulado para a contratação.

 
5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar

acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de
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condições mais vantajosas.
 
5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao

fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela
Administração.

 
5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais

fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação,
quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do
preço máximo definido para a contratação.

 
5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o

resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa
eletrônica.

 
5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio

da proposta e, se necessário, de documentos complementares,
adequada ao último lance.

 
5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a

30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.
 
5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:
 
5.5.1. contiver vícios insanáveis;
 
5.5.2. não obedecer às especificações técnicas

pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
 
5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem

acima do preço máximo definido para a contratação;
 
5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada,

quando exigido pela Administração;
 
5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras
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exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
 
5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que

possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o
objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor
lance que:

 
5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da

contratação, apresente preços global ou unitários 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 dispensa não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.

 
5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo

que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter
normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e
convenções coletivas de trabalho vigentes.

 
5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta

de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

 
5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem

motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
não haja majoração do preço.

 
5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
 
5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha

passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse
regime;

 
5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao
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cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área
especializada no objeto.

 
5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado,

será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

 
5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa,

informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua
continuidade.

 
5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta,

se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de
Contratação Direta.
 
6. HABILITAÇÃO
 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de
habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor
mais bem classificado da fase de lances.

 
6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de

habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, será verificado 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:

 
a) SICAF;
 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

- CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

 
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
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e) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da

União - TCU;
 
6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica

poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d”
acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

 
6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome

da empresa fornecedora 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.

 
6.2.2.1. 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.

 
6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por

meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros;

 
6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para

manifestação previamente à sua desclassificação;
 
6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor

será reputado inabilitado, por falta de condição de participação;
 
6.3. Caso atendidas as condições de participação, a

habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos.

 
6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as

comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na
data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando
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solicitado, a respectiva documentação atualizada.
 

6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará
a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios
eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

 
6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de

habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o
fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após
solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

 
6.5. 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.

 
6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor

individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 
6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os

documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a
nova data e horário para a sua continuidade.

 
6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Aviso de Contratação Direta.

 
6.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às

exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às
especificações do objeto e as condições de habilitação.
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6.9. Constatado o atendimento às exigências de
habilitação, o fornecedor será habilitado.

 

7. CONTRATAÇÃO
 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua
pela contratação, será  emitida nota de empenho.

 
7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,

contados a partir da data de sua convocação, para manifestar o
aceite a Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de
Contratação Direta.

 
7.2.1. O prazo previsto para aceitação poderá ser

prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação do
adjudicatário e aceita pela Administração.

 
7.3. O Aceite da Nota de Empenho, emitida à empresa

adjudicada, implica no reconhecimento de que:
 

7.3.1. referida Nota está substituindo o contrato,
aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições
da Lei nº 14.133, de 2021;

 
7.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às

previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
 
7.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de

rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº
14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
artigos 137 a 139 da mesma Lei.

 
7.4. O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano

prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de
Contratação Direta.

 
7.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento
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equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação
e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas
pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

 
8. SANÇÕES
 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que
cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº
14.133, de 2021, quais sejam:

 
8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
 
8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que

cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços
públicos ou ao interesse coletivo;

 
8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
 
8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida

para o certame;
 
8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de

fato superveniente devidamente justificado;
 
8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a

documentação exigida para a contratação, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

 
8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da

entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
 
8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa

exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a
dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

 
8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato

fraudulento na execução do contrato;
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8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude de qualquer natureza;

 
8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo,

entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

 
8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar

os objetivos deste certame.
 
8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da

Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
 

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações
discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de
Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de
penalidade mais grave;

 
b) Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor

estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por
qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

 
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da

Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos
subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não
se justificar a imposição de penalidade mais grave;

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar,

que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da
Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos
casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

 
8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
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8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
 
8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
 
8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 
8.3.4. os danos que dela provierem para a

Administração Pública;
 
8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de

programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

 
8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem

superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

 
8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de

Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação
integral do dano causado à Administração Pública.

 
8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada

cumulativamente com as demais sanções.
 
8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade,

houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilização – PAR.

 
8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações

administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração
Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º
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de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.

 
8.9. O processamento do PAR não interfere no

seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.

 
8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas

realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

 
8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da

contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 

9.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e
no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado
automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de
Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na
correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

 
9.2. No caso de todos os fornecedores restarem

desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a
Administração poderá:

 
9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

 
9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida

na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se
houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível,
e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

 
9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a

contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
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9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das

propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.
 
9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima

poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer
fornecedores interessados (procedimento deserto)

 
9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de

qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste
Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado
pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

 
9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela
Administração ou de sua desconexão.

 
9.6. 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.

 
9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste

procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de
Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema
e na documentação relativa ao procedimento.

 
9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a

Administração 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.

 
9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de

Contratação Direta 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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9.10. Os fornecedores 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 de
contratação.

 
9.11. Em caso de divergência entre disposições deste

Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

 
9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema

eletrônico.
 
9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para

todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
 

9.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para
Habilitação;

 
9.13.2. ANEXO II - Termo de Referência.
 
9.13.3. ANEXO III - Certificados de Registro e

Licenciamento dos Veículos - CRLV´s
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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 dezembro de 2022.
 
À AJ-DG, para análise da minuta de Aviso de

Dispensa Eletrônica, 1222453, em atendimento ao art. 53, §4º
da Lei nº 14.133/2021.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 28/12/2022, às 09:13, 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
1223525 e o código CRC 9E016107.
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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 : 0010200-93.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1979 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Vieram os presentes autos a esta Assessoria
Jurídica, por força do art. 53, §4º da Lei nº 14.133/2021, para
análise da regularidade jurídica da minuta de Aviso de
Dispensa Eletrônica 1222453, voltada à contratação, por
dispensa de licitação, de serviço de seguro automotivo com
cobertura total, para os veículos oficiais pertencentes à frota
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

 
A base legal para a contratação direta tencionada

sedimenta-se no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021, e na Instrução Normativa SEGES/ME nº
67/2021.

 
A fase interna do pretenso negócio iniciou-se com o

Documento de Formalização de Demanda constante do evento
SEI nº 1169006.

 
Os estudos técnicos preliminares foram reportados

como despiciendos frente à simplicidade do procedimento
(1187735), tendo sido trazidos aos autos o mapa de riscos
(1187735) e o Termo de Referência (1208854), o qual foi
devidamente aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração por meio do Despacho GSAD 1219271. 

 
A cotação de preços foi efetivada, conforme nos faz

ver o Despacho SEIC 1207349, tendo advindo da média
aritmética das propostas apresentadas por três fornecedores
do ramo, dentre as várias empresas consultadas, donde se
chegou ao valor estimado para a contratação de R$ 12.678,68
(doze mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito
centavos), nos termos do inciso IV do art. 5º da IN ME nº
65/2021.

 
A reserva de crédito foi devidamente efetivada

(1207872).
 
Essencialmente, é o que se tem a relatar.
 
O mérito passa, portanto, em se verificar a

regularidade do instrumento simplicado de cotação eletrônica
capaz de viabilizar a contratação pela via da dispensa
licitatória, tudo sob os auspícios do itinerário disposto na Lei
nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

 
Há previsão legal para a efetivação de negócio

jurídico voltado à prestação de serviços continuados, como o
do presente processo, talhado na especificação do valor, como
delimitado logo abaixo.

 
Assim dispõe a Lei 14.133/2021 sobre a temática:
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"Art. 75. É dispensável a licitação:
 
II - para contratação que envolva valores
inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), no caso de outros serviços e compras;"

 
Também há registro no processo, a salvaguardar a

diretriz escolhida pela Administração, de que os valores
de contratações semelhantes neste exercício não superam o
limite previsto no inciso II do caput do art. 75 da Lei nº
14.133/2021, que é o parâmetro a permitir esse viés do ajuste
direto. 

 
A nova lei de licitações também traz a exigência de

alguns documentos na instrução dos procedimentos de
dispensa de licitação:

 
"Art. 72. O processo de contratação direta,
que compreende os casos de inexigibilidade e
de dispensa de licitação, deverá ser instruído
com os seguintes documentos:
I - documento de formalização de demanda e,
se for o caso, estudo técnico preliminar,
análise de riscos, termo de referência, projeto
básico ou projeto executivo;
II - estimativa de despesa, que deverá ser
calculada na forma estabelecida no art. 23
desta Lei;
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se
for o caso, que demonstrem o atendimento dos
requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da
previsão de recursos orçamentários com o
compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche
os requisitos de habilitação e qualificação
mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço; e,
VIII - autorização da autoridade competente."
 

As situações e os documentos supramencionados
constam todos do processo ou estão em processo de produção
(fases posteriores). Atendidas, dessa maneira, as mencionadas
exigências. 

 
A pesquisa de preços está conforme o art. 23 da Lei

nº 14.133/2021, como nos faz ver o Despacho SEIC 1207349,
tendo seguido, também, as balizas do art. 5º da IN ME nº
65/2021.

 
Quanto ao termo de referência, o mesmo está

juridicamente dentro das feições que se espera, mormente no
se refere às delimitações apostas no art. 6º, inciso XXIII da
Lei 14.133/2021.

 
Todos os elementos ali dispostos constam do

referido instrumento, conforme requereu o Senhor Secretário
de Administração no Despacho GSAD 1207718.

 
A nova regulamentação sobre Sistema de Dispensa

Eletrônica de Licitação, ferramenta acrescida ao Comprasnet,
foi introduzida pela IN nº 67/2021, que assim preconiza:

 
"Sistema de Dispensa Eletrônica
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Art. 3° O Sistema de Dispensa Eletrônica
constitui ferramenta informatizada integrante
do Sistema de Compras do Governo Federal -
Comprasnet 4.0, disponibilizada pela
Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital
do Ministério da Economia, para a realização
dos procedimentos de contratação direta de
obras, bens e serviços, incluídos os serviços de
engenharia.
§ 1º Deverão ser observados os procedimentos
estabelecidos no Manual do Sistema de
Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de
Compras do Governo Federal, para acesso ao
sistema e operacionalização.
§ 2º Os órgãos e entidades da Administração
Pública não integrantes do Sistema de
Serviços Gerais - Sisg, no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios,
interessados em utilizar o Sistema Dispensa
Eletrônica de que trata esta Instrução
Normativa, poderão celebrar Termo de Acesso
ao Comprasnet 4.0, conforme disposto na
Portaria nº 355, de 9 de agosto de 2019.
§ 3º Em caso de não utilização do Sistema
Dispensa Eletrônica pelos órgãos e entidades
de que trata o art. 2º, o procedimento
estabelecido nesta Instrução Normativa
deverá ocorrer em ferramenta informatizada
própria ou outros sistemas disponíveis no
mercado, desde que estejam integrados à
Plataforma +Brasil, nos termos do Decreto nº
10.035, de 1º de outubro de 2019.
Hipóteses de uso
Art. 4º Os órgãos e entidades adotarão a
dispensa de licitação, na forma eletrônica, nas
seguintes hipóteses:
I - contratação de obras e serviços de
engenharia ou de serviços de manutenção de
veículos automotores, no limite do disposto no
inciso I do caput do art. 75 da Lei nº 14.133,
de 2021;
II - contratação de bens e serviços, no limite
do disposto no inciso II do caput do art. 75 da
Lei nº 14.133, de 2021; (destacamos)
III - contratação de obras, bens e serviços,
incluídos os serviços de engenharia, nos
termos do disposto no inciso III e seguintes do
caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021,
quando cabível; e
IV - registro de preços para a contratação de
bens e serviços por mais de um órgão ou
entidade, nos termos do § 6º do art. 82 da Lei
nº 14.133, de 2021."
 

Nessa quadra, fazendo uso do Sistema de Dispensa
Eletrônica, deverá ser selecionado fornecedor para
atendimento da demanda, devendo serem observados os
critérios de realização, habilitação e demais prescrições
contidas na IN 67/2021 SEGES.

 
Desta feita e ante o exposto, esta Assessoria

Jurídica tem por legalmente apropriada a solução de
contratação pela via da Dispensa de Licitação em razão do
valor, por ser ela inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
com base no art. 75, II, da nova lei de licitações, Lei nº
14.133/2021, por meio da utilização do Sistema de Dispensa
Eletrônica, ferramenta informatizada do Comprasnet.

 
Assim, esta AJ/DG aprova a minuta de aviso de

dispensa eletrônica constante do evento SEI nº 1222453,
frente a sua regularidade jurídica.
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Este é o parecer, o qual elevo à superior

consideração do Senhor Diretor-Geral.
 
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 30/12/2022, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1224309 e o código CRC D7F38693.

0010200-93.2022.6.02.8000 1224309v26
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DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2022.
 
Cuidam os autos de pretensão de contratação

direta dos serviços de seguro automotivo com cobertura total,
para os veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Com vista dos autos, a Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1979 (1224309),
pronunciou-se no sentido da legalidade da solução de
contratação pela via da Dispensa de Licitação em razão do
valor, por ser ela inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
com base no art. 75, II, da nova lei de licitações, Lei nº
14.133/2021, por meio da utilização do Sistema de Dispensa
Eletrônica, ferramenta informatizada do Comprasnet.

Tendo em vista a contratação pretendida objeto dos
autos, mormente em razão da dispensa em função do valor,
direcione-se o presente procedimento à Secretaria de
Administração para as providências decorrentes.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/12/2022, às 13:04, 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
1224974 e o código CRC 1097663B.

0010200-93.2022.6.02.8000 1224974v1
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PROCESSO : 0010200-93.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Contratação - Seguro Veicular - Dispensa de Licitação

 

Decisão nº 3 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

Reporto-me ao Parecer 1979, da Assessoria Jurídica
(doc. 1224309) para, com base no disposto no art. 112, I, da Resolução TRE-AL
nº 15.904/2018 - Regulamento da Secretaria, autorizar a divulgação do Aviso
de Dispensa Eletrônica 01/2023 (doc. 1222453).

À SEIC/COMAP, para cumprimento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/01/2023, 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
1225192 e o código CRC C550B621.

0010200-93.2022.6.02.8000 1225192v3
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DESPACHO

Maceió, 02 de janeiro de 2023.
 
À SEIC, para continuidade do feito, tendo em vista

a autorização contida na Decisão 3, 1225192, oriunda da
Secretaria de Administração.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 02/01/2023, às 13:20, 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
1225296 e o código CRC F02115C0.

0010200-93.2022.6.02.8000 1225296v1
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CERTIDÃO

Certifico que cadastrei a presente contratação no módulo
de Dispensa Eletrônica do Sistema de Contratações Públicas do
Governo Federal, no sítio eletrônico "compras.gov.br", com
publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) -
1227144,  observando o prazo mínimo de 03 (três) dias, conforme
preconiza o  art. 75, §3º, da Lei 14133/21; art. 6º da IN Seges nº
67/21.

 
Certifico ainda que foram anexados o Aviso de Dispensa

1221172, o Termo de Referência 1208854  e os CRLVs 1210472 dos
veículos a serem segurados.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 10/01/2023, às 10:23, 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
1227136 e o código CRC 00102EFF.

0010200-93.2022.6.02.8000 1227136v3
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DESPACHO

Maceió, 16 de janeiro de 2023.
Senhora Coordenadora,
 
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 1208854 e anexos 1210472 e 1210474.

 
Conforme determinado no Despacho GSAD

1219271, a presente contratação está sendo conduzida a
partir do disposto no art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e IN
SEGES nº 67/2021.

 
O valor total da contratação foi estimado em R$

12.678,68 (doze mil seiscentos e setenta e oito reais e
sessenta e oito centavos), conforme Despacho SEIC 1207349.
Limite que, pela Nova Lei de Licitações e Contratos, poderia
ser contrato diretamento, mediante dispensa eletrônica.

 
Nesse sentido, esta unidade, a partir do modelo

trazido pela CGU/AGU, elaborou Aviso de Dispensa Eletrônica
(1221172) que após aprovação pela AJ-DG (1224309) e
autorização do GSAD (1225192), foi divulgado no módulo de
Dispensa Eletrônica do Sistema de Contratações Públicas do
Governo Federal, no sítio eletrônico "compras.gov.br", com
publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP) - 1227144, juntamente com o Termo de Referência
1208854  e os CRLVs 1210472 dos veículos a serem
segurados.
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Após aprovação do pela AJ-DG (1224309) e Decisão
autoirazatória (1225192), o Aviso de Dispensa foi divulgado
no dia 10/01/2023, e a disputa ocorreu neste dia 16/01, das 10
às 16h, tendo sido apresentada uma proposta para cada item,
pelo mesmo fornecedor. A proponente foi instada a apresentar
formalizar a proposta. Contudo, permaneceu silente, deixando
transcorrer o prazo sem manifestação.

 
Desta forma, tendo em vista que só foi apresentada

uma proposta para cada um dos itens e estas foram
desclassificadas, informamos que a presente Dispensa
Eletrônica foi "fracassada".

 
Caso a desclassificação seja homologada pela

autoridade superior, sugerimos, s.m.j., a contratação da
Empresa Gente Seguros que apresentou, no momento da
pesquisa de preço, a proposta com menor valor -  1207342,
nos termos do art. 22, inciso, III da IN nº 67/2021.

 
Preliminarmente, já foi solicitada renovação da

proposta apresentada e Declaração de Inexistência de
Nepotismo à empresa.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 19/01/2023, às 10:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1230117 e o código CRC 22C3B7B2.

0010200-93.2022.6.02.8000 1230117v1
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E-mail - 1231728

Data de Envio: 
  18/01/2023 19:38:21

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

Para:
    consultor@axocorretora.com

Assunto: 
  Solicta autalização de proposta

Mensagem: 
  Prezados,

Visando a instruir procedimento de Contratação Direta, solicito renovação da proposta anexa, bem como
entrega de Declaração de Inexistência de Nepotismo, podendo ser utilizado o modelos a seguir:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2023.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)

Anexos:
    Proposta_1207342_28.11_Proposta_de_DISPENSA_Gente_Seguradora___TRE_AL.pdf
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DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2023.
Tendo em vista o Despacho SEIC (1230117),

encaminho os autos para GSAD para deliberação.

Documento assinado eletronicamente por JACKELINE MORAIS DE MELO,
Coordenadora, em 19/01/2023, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1231898 e o código CRC 96F09FEC.

0010200-93.2022.6.02.8000 1231898v1
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Dispensa eletrônica 1/2023
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro automotivo com cobertura total,
para 03 (três) veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme termo de
referência anexo.

Seguro / garantia: Veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228,
pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em CRLV, anexo I deste Termo de Referência.

UNIDADE
1

Fracassado e Homologado
R$ 7.097,2400

Quantidade:

Situação:

Propostas do item 1

45.169.346/0001-56 - FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 7.096,6900 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Seguro / garantia: Veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório
itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, conforme consta em CRLV, anexo I deste Termo
de Referência.

Lances do item 1
Nenhum lance foi registrado para o item 1.

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

16/01/2023 16:00:01

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Sr. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 16/01/2023. Justificativa:
Solicito proposta formal direcionada a este TRE-AL. À disposição para qualquer questionamento: seic@tre-al.jus.br.

16/01/2023 16:07:05

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Sr. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56, você foi
convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Prezado licitante, seria possível redução de valores?.

16/01/2023 17:44:19

Item 1 - Seguro / garantia

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 10/01/2023 10:03:35 até 16/01/2023 09:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 16/01/2023 10:00:00 até 16/01/2023 16:00:00

1 de 519/01/2023 22:45
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Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 16/01/2023 16:00:01

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 16/01/2023 16:00:01

Convocação anexo - Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA,
CNPJ 45.169.346/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
16/01/2023 18:00:00. Motivo: Solicito proposta formal direcionada a este TRE-AL. À
disposição para qualquer questionamento: seic@tre-al.jus.br.

16/01/2023 16:07:05

Convocação negociação - Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO
SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56 convocado para negociação de valor.

16/01/2023 17:44:19

Convocação anexo - Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA,
CNPJ 45.169.346/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
18/01/2023 16:00:00. Motivo: Solicito envio de proposta formal a este órgão, conforme
valores ofertados..

17/01/2023 12:53:55

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE
CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56 manteve R$ 7.096,6900.

17/01/2023 16:06:20

Desclassificação - Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA,
CNPJ 45.169.346/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 7.096,6900.
Motivo: AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA CONSOLIDADA,
CONFORME REITERADAMENTE SOLICITADO.

18/01/2023 17:01:26

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação. 18/01/2023 17:01:26

Homologação - Item homologado. 19/01/2023 22:45:51

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 16/01/2023. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56.

16/01/2023 18:00:00

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Sr. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 18/01/2023. Justificativa:
Solicito envio de proposta formal a este órgão, conforme valores ofertados..

17/01/2023 12:53:55

Enviado pelo participante 45.169.346/0001-56:
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ
45.169.346/0001-56, mantendo o valor de R$ 7.096,6900.

17/01/2023 16:06:20

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Favor encaminhar proposta até às 16h

18/01/2023 13:39:08

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 18/01/2023. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56.

18/01/2023 16:00:00

2 de 519/01/2023 22:45
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Seguro / garantia Veículos tipo sedan, marca Toyota, modelo corolla XEI 2.0 placa SAE4D09 e SAE7D69
ano/modelo 22/23, conforme consta em CRLV, anexo I deste Termo de Referência

UNIDADE
2

Fracassado e Homologado
R$ 2.790,7200

Quantidade:

Situação:

Propostas do item 2

45.169.346/0001-56 - FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 2.790,6900 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada:
Seguro / garantia Veículos tipo sedan, marca Toyota, modelo corolla XEI 2.0 placa SAE4D09 e SAE7D69
ano/modelo 22/23, conforme consta em CRLV, anexo I deste Termo de Referência

Lances do item 2
Nenhum lance foi registrado para o item 2.

Mensagens do chat do item 2

Enviado pelo sistema:
O item 2 está encerrado.

16/01/2023 16:00:01

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Sr. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 16/01/2023. Justificativa:
Solicito proposta formal direcionada a este TRE-AL. À disposição para qualquer questionamento: seic@tre-
al.jus.br..

16/01/2023 16:07:36

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Sr. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56, você foi
convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Prezado licitante, seria possível redução de valores?.

16/01/2023 17:45:10

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 16/01/2023. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56.

16/01/2023 18:00:00

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Sr. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 18/01/2023. Justificativa:
Solicito envio de proposta formal a este órgão contemplando os valores ofertados..

17/01/2023 12:52:54

Enviado pelo participante 45.169.346/0001-56:
A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ
45.169.346/0001-56, mantendo o valor de R$ 2.790,6900.

17/01/2023 17:55:14

Item 2 - Seguro / garantia

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

3 de 519/01/2023 22:45
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Eventos do item 2

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 16/01/2023 16:00:01

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 16/01/2023 16:00:01

Convocação anexo - Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA,
CNPJ 45.169.346/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
16/01/2023 18:00:00. Motivo: Solicito proposta formal direcionada a este TRE-AL. À
disposição para qualquer questionamento: seic@tre-al.jus.br..

16/01/2023 16:07:36

Convocação negociação - Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO
SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56 convocado para negociação de valor.

16/01/2023 17:45:10

Convocação anexo - Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA,
CNPJ 45.169.346/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
18/01/2023 16:00:00. Motivo: Solicito envio de proposta formal a este órgão
contemplando os valores ofertados..

17/01/2023 12:52:54

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE
CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56 manteve R$ 2.790,6900.

17/01/2023 17:55:14

Desclassificação - Fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA,
CNPJ 45.169.346/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2.790,6900.
Motivo: AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA CONSOLIDADA,
CONFORME REITERADAMENTE SOLICITADO.

18/01/2023 17:01:55

Fracassado - Item fracassado no julgamento/habilitação. 18/01/2023 17:01:55

Homologação - Item homologado. 19/01/2023 22:45:52

Mensagens do chat do item 2

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
Favor encaminhar proposta formal até às 16h

18/01/2023 13:40:12

Enviado pelo sistema para o participante 45.169.346/0001-56:
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 18/01/2023. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA, CNPJ 45.169.346/0001-56.

18/01/2023 16:00:00

Eventos da dispensa 1/2023

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 16/01/2023 10:00:04

Mensagens do chat da dispensa 1/2023

Enviado pelo sistema:
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 16:00.
Mantenham-se conectados.

16/01/2023 10:00:04

Enviado pelo sistema:
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na
linha do tempo.

16/01/2023 16:00:48

Enviado pelo sistema:
Senhor Licitante,  a data para entrega das propostas é 18/01/2023.

16/01/2023 17:47:11

4 de 519/01/2023 22:45
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Eventos da dispensa 1/2023

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 16/01/2023 16:00:48

5 de 519/01/2023 22:45
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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 janeiro de 2023.
Após registro da homologação da Dispensa

Eletrônica 1/2023 (doc. 1232324), devolvo os autos à SEIC,
para dar sequência à instrução, na forma indicada no
Despacho 1230117.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/01/2023, às 22:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1232325 e o código CRC 14F910E9.

0010200-93.2022.6.02.8000 1232325v1
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GENTE  SEGURADORA S/A. Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 - Centro - CEP 90.020-060 - PORTO ALEGRE/RS 
Fone/Fax: (51) 3023.8888 CNPJ n.º 90.180.605/0001-02  

 
 

 Olá, 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Apresentamos o orçamento para o seu veículo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gente Auto 
Proteção para o seu carro e economia para 

você. O Gente Auto é um produto de fácil 

contratação, que garante a proteção do seu 

carro em caso de imprevistos. Atende os 

danos causados ou sofridos em veículos, 

além de garantir a reposição do bem 

decorrente de roubo ou furto. 
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GENTE  SEGURADORA S/A. Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 - Centro - CEP 90.020-060 - PORTO ALEGRE/RS 
Fone/Fax: (51) 3023.8888 CNPJ n.º 90.180.605/0001-02  

CALCULO SEGURO AUTOMÓVEL 36341 
ORGÃO PÚBLICO:  

 

Nome do Segurado(a) 

   

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
    

DADOS DO CORRETOR 
   

Corretor 

 

Telefone Código E-mail 

AXO CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI (77)981130210  licitacoes@axocorretora.

com 

 

VIGÊNCIA DO SEGURO: 

12 MESES  

 

 

 

  

   

ITEM MARCA/MODELO ANO F. 

 

ANO M. PLACA 

COBERTURA 

VEÍCULO FRANQUIA  

PRÊMIO POR 

ITEM  

1 

VOLKSWAGEN-VW/EUROBUS 

ESPECIALMC.ON 2014 2014 OXN8228 
R$ 200.000,00 

 

 R$ 15.000,00  

  

R$ 7.074,55 

2 TOYOTA-COROLLA XEI 2022 2023 SAE4D09 

 

100% FIPE 

 

 R$ 5.091,00  

 

 R$ 2.245,23 

3 TOYOTA-COROLLA XEI 2022 2023 SAE7D69 

 

100% FIPE 

  

R$ 5.091,00 

 

 R$ 2.245,23 
 

 

DADOS DO SEGURO/COBERTURA 

   

 

Coberturas Contratadas 

   

BASICA - 01-COMPREENSIVA Conforme acima  

RESP CIVIL DANOS MATERIAIS  80.000,00                     

RESP CIVIL DANOS CORPORAIS 

 

 80.000,00 

 

  

APP: MORTE / INVALIDEZ /DMH                                                                                            10.000.00 

   

                            
ASSISTÊNCIA Completa 24hs GUINCHO, TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI), 

CHAVEIRO. –  km ilimitado 

 

VIDROS: LANTERNAS, FAROIS, RETROVISORES, PARABRISA DIANTEIRO, 

PARABRISA TRASEIRO,VIDROS LATERAIS. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 Franquia : R$ 900,00 para vidros, e R$ 150,00 para  

retrovisores, faróis e lanternas.  (  item 1). 

 

Franquia : R$ 180,00 para vidros,  retrovisores, faróis e 

lanternas. (itens 2 e 3). 

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO    

Prêmio Líquido (R$) Custo de Apólice (R$)    IOF (R$\ Prêmio Total (R$)  

R$ 11.565,01 0,00                                              0,00                                             R$ 11.565,01  

 

      INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Declaramos que manteremos válida do presente calculo por 60 (sessenta) dias contados da data de apresentação.  

Declaramos que no valor estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas e seguros, quaisquer despesas de responsabilidade da proponente que, direta ou indiretamente, 

decorram da execução deste contrato. 

Informamos que as condições gerais do seguro se encontram disponíveis no site: www.genteseguradora.com.br 

Gente Seguradora S.A. - CNPJ 90.180.605/0001-02 - Processo SUSEP nº 15414.000055/2005-48.  

 

ATENÇÃO:  A cobertura securitária só estará garantida após a assinatura do contrato e/ou emissão da empenho, e condicionado a confirmação da seguradora.  

                                                                                                                                                                                               Porto Alegre-RS 19 de Janeiro de 2023 

 

 

GENTE SEGURADORA S.A. 
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1 
GENTE  SEGURADORA S/A. 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 - Centro - CEP 90.020-060 - PORTO ALEGRE/RS 
Fone/Fax: (51) 3023.8888 

CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 – Inscrição Estadual: Isenta – Inscrição Municipal 141.094.2.5 
E-mail: licitacao@genteseguradora.com.br 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA 

RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016 

 

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - ALAGOAS 

 

 

GENTE SEGURADORA S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 90.180.605/0001-02, 

situada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 - Centro - CEP 90.020-060 - PORTO ALEGRE/RS 

representada por seu sócio, Enoque de Araujo Prazeres, CPF de nº 001.560.985-55, carteira de identidade 

nº 0748141502 , expedida por SSP/BA, brasileiro, casado, localizado na Av Ascendino Melo, 166, sl 105, 

Centro, Vitória da Conquista, DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da 

Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO 

POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de 

assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade 

de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal prevista 

no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 

 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir 

ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos 

e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 

 

 

                                                                                                                  Maceió - AL 19  de Janeiro de 2023 

 

 

___________________________________________ 

Licitante: Gente Seguradora S.A. 

CNPJ: 90.180.605/0001-02 

Nome Representante: Enoque de Araujo Prazeres 

Carteira de Identidade 07481415 02  e do CPF nº  001.560.985-55 
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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.

20/01/2023 13:32:30Consulta realizada em: 

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: GENTE SEGURADORA SA
CNPJ: 90.180.605/0001-02

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

DESPACHO

Maceió, 20 de janeiro de 2023.
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de contratação de empresa prestadora de

serviços de seguro veicular para o micro-ônibus deste
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Termo de
Referência 1208854 e anexos 1210472 e 1210474.

 
Conforme determinado no Despacho GSAD

1219271, a presente contratação está sendo conduzida a
partir do disposto no art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e IN
SEGES nº 67/2021.

 
O valor total da contratação foi estimado em R$

12.678,68 (doze mil seiscentos e setenta e oito reais e
sessenta e oito centavos), conforme Despacho SEIC 1207349.
Limite que, pela Nova Lei de Licitações e Contratos, poderia
ser contrato diretamento, mediante dispensa eletrônica.

 
 
Após aprovação do pela AJ-DG (1224309) e Decisão

autoirazatória (1225192), este Regional realizou a Dispensa
Eletrônica nº 01/2023, visando a contratação do seguro.
O Aviso de Dispensa, conforme modelo fornecido pela AGU,
foi divulgado no dia 10/01/2023, e a disputa ocorreu neste dia
16/01, das 10 às 16h, tendo sido apresentada uma proposta
para cada item, pelo mesmo fornecedor.

 
A proponente foi instada a apresentar formalizar a

proposta. Contudo, permaneceu silente, deixando transcorrer
o prazo sem manifestação, tendo sido, por isto,
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desclassificadas. Desta forma, tendo em vista que só foi
apresentada uma proposta para cada um dos itens e estas
foram desclassificadas, Dispensa Eletrônica foi declarada
"fracassada".

 
A desclassificação foi homologada pela autoridade

superior, conforme Despacho GSAD 1232325.
 
Desta forma, tendo em vista o fracasso do

procedimento de Dispensa Eletrônica, sugerimos, s.m.j., a
contratação da Empresa Gente Seguros que apresentou, no
momento da pesquisa de preço, a proposta com menor valor - 
1207342, nos termos do art. 75, inciso II da Lei  art. 22,
inciso III da IN nº 67/2021.

 
Preliminarmente, já foi solicitada renovação da

proposta apresentada e Declaração de Inexistência de
Nepotismo à empresa.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 20/01/2023, às 13:34, 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
1232836 e o código CRC 58243B6B.

0010200-93.2022.6.02.8000 1232836v1
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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 janeiro de 2023.
Tendo em vista o Despacho SEIC (1232836),

encaminho ao senhor secretário da GSAD para conhecimento.

Documento assinado eletronicamente por JACKELINE MORAIS DE MELO,
Coordenadora, em 23/01/2023, às 15:13, 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
1233307 e o código CRC C6C5E5D9.

0010200-93.2022.6.02.8000 1233307v1
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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 janeiro de 2023.
Sigam os autos à COFIN, para providenciar o pré-

empenho da despesa, no valor assinalado na instrução de que
trata o Despacho SEIC 1232836.

Em paralelo, à Assessoria Jurídica, para análise de
conformidade do procedimento. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/01/2023, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1233455 e o código CRC 6E0FED5B.

0010200-93.2022.6.02.8000 1233455v1
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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 janeiro de 2023.
 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, na forma do encaminhamento do Senhor Secretário de
Administração (Despacho GSAD 1233455).

 
Inicialmente o procedimento fora inaugurado

objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços
de seguro veicular para o micro-ônibus deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, por meio de Dispensa
Eletrônica, declarada fracassada, nos termos da informação
constante do Despacho SEIC 1232836.

 
Por fim, a Seção de Instrução de Contratações

sugeriu a contratação da Empresa Gente Seguros, tendo em
vista que no momento da pesquisa de preço foi a empresa que
apresentouo a melhor proposta com menor valor -  1207342,
nos termos do art. 75, inciso II da Lei  art. 22, inciso III da IN
nº 67/2021, ressaltando, por fim, que fora solicitada
renovação da proposta apresentada e Declaração de
Inexistência de Nepotismo à empresa.

 
Ademais, não consta nestes autos a respectiva

reserva de crédito para cobrir a contratação pretendida.
 
Assim, retorno os autos à Secretaria de

Administração para as providências necessárias ao
aperfeiçoamento da instrução.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 23/01/2023, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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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
1233477 e o código CRC BE801C73.

0010200-93.2022.6.02.8000 1233477v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de janeiro de 2023.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1233455).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/01/2023, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1233572 e o código CRC 547B1F5B.
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PROCESSO : 0010200-93.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO 

 

Parecer nº 82 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, na forma do encaminhamento do Senhor Secretário de
Administração (Despacho GSAD 1233455).

 
Inicialmente o procedimento fora inaugurado

objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços
de seguro veicular para o micro-ônibus deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, por meio de Dispensa
Eletrônica, declarada fracassada, nos termos da informação
constante do Despacho SEIC 1232836.

 
Atuando nos autos, o titular desta Unidade

Administrativa emitiu pronunciamento (Parecer nº 1979/2022
- TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG) no sentido de aprovar a minuta de
aviso de dispensa eletrônica constante do evento SEI
nº 1222453, frente a sua regularidade jurídica, tendo por
legalmente apropriada a solução de contratação pela via da
Dispensa de Licitação em razão do valor, por ser ela inferior a
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base no art. 75, II,
da nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021.

 
Autorizada a Dispensa, a mesma restou fracassada,

conforme consta do Relatório de Dispensa Eletrônica 1/2023
(1232324) e Despacho GSAD 1232325, razão pela qual
a Seção de Instrução de Contratações sugeriu a
contratação da Empresa Gente Seguros, tendo em vista que
no momento da pesquisa de preço foi a empresa que
apresentou a melhor proposta com menor valor -  1207342,
nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, e do
art. 22, inciso III da IN nº 67/2021.

 
Consta dos autos:
 

- Declaração de Nepotismo (1232807);
- Certidão do CADIN (1232807);
- Declaração Consolidada do TCU
(1232828);
- Proposta atualizada (1232793);
- Certidões da Receita Federal, Estadual e
Municipal, além do Certificado de
Regularidade do FGTS e Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas
(1232903).

 
Não consta, no entanto, a respectiva reserva de

crédito para cobrir a contratação pretendida.
 
Conforme a Orientação Normativa AGU nº 69/2021

fica dispensado o prévio exame e controle de legalidade do
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processo de contratação direta pelo órgão de Assessoramento
Jurídico, desde que atendidos os limites estabelecidos nos
incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e desde que não
seja necessário formalizar a relação contratual por meio de
instrumento de contrato que não tenha sido previamente
padronizado por tal órgão ou nas hipóteses em que o
administrador tenha suscitado dúvidas a respeito da
legalidade da contratação.

 
Tenho, portanto, que seja o caso de ser dispensada

a análise da conformidade do procedimento por
esta Assessoria Jurídica.

 
No entanto, considerando que não há, até o

presente momento, normativo que regulamente as
contratações no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral, pela
via do procedimento estabelecido pela Lei nº 14.133/2021,
submeto os autos à consideração superior do Diretor-
Geral sugerindo, salvo melhor juízo, que os autos retornem à
Secretaria de Administração, a quem compete a continuidade
da instrução, que resultará na contratação pretendida,
ressaltando, desde já, a pendência quanto à reserva de
crédito.

 
Ressalto, por oportuno, que se faz necessária a

continuidade das atividades do Grupo de Trabalho
instituído pela Portaria Presidência nº 265/2021 (0905910),
posteriormente alterada pela Portaria Presidência nº 261/2022
(1087995), para que este Tribunal possa estabelecer
normativo acerca das contratações, adequado a novel
realidade estipulada pela Lei nº 14.133/2021, e por
consequência, sejam atualizadas as listas de verificação
estabelecidas pela Portaria Presidência nº 226/2018
(0391129), com a urgência que o caso requer, sem descurar
da capacitação dos servidores que irão laborar sob o comando
da nova Lei de Licitações e Contratos, que passará a viger,
agora de forma cogente, a partir do próximo 1º de abril de
2023.

 
Por fim, solicito seja desconsiderado o Despacho

AJ-DG contido no evento SEI nº 1233477.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 23/01/2023, às 20:19, 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
1233605 e o código CRC 76D4FA2A.
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DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2023.
Senhor Secretário de Administração,  
 
Cuida-se de pretensão de contratação direta de

empresa prestadora de serviços de seguro veicular para o
micro-ônibus deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
por meio de Dispensa Eletrônica, declarada fracassada, nos
termos da informação constante do Despacho SEIC 1232836.

Com vista dos autos, a Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1979 (1224309),
complementado pelo Parecer 82 (1233605), pronunciou-se no
sentido de que, conforme a Orientação Normativa AGU nº
69/2021, ficaria dispensado o prévio exame e controle de
legalidade do processo de contratação direta pelo órgão de
Assessoramento Jurídico, desde que atendidos os limites
estabelecidos nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº
14.133/2021 e desde que não fosse necessário formalizar a
relação contratual por meio de instrumento de contrato que
não tenha sido previamente padronizado por tal órgão ou nas
hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvidas a
respeito da legalidade da contratação, proposta
comercial 1183264.

Contudo,  uma vez que não há, até o presente
momento, normativo que regulamente as contratações no
âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral, a AJ-DG sugeriu o
retorno do feito a essa secretaria, a quem compete a
continuidade da instrução, que resultará na contratação
pretendida, ressaltando, desde já, a pendência quanto
à reserva de crédito.

Tendo em vista a contratação pretendida objeto dos
autos, mormente em razão da dispensa em função do
valor, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021,
e do art. 22, inciso III da IN nº 67/2021, direcione-se o
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presente procedimento à Secretaria de Administração para
as providências decorrentes.

Outrossim, deve a Administração
observar que as despesas decorrentes de contratações da
mesma natureza, no decorrer do presente exercício, não
deverão ultrapassar o limite estabelecido para a modalidade
de dispensa de licitação. 

Quanto às recomendações feitas pela AJ-DG na
parte final do Parecer 82 (1233605), recomendo que sejam
providenciadas em autos apartados, a fim de não prejudicar o
andamento da contratação em tela.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/01/2023, às 15:58, 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
1234011 e o código CRC 43B96E74.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/01/2023 13:48
        ***.141.015-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2023 PE 27

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

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 1000000000 339039 70277 ADM SEGURO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

25/01/2023  0010200-93.2022.6.0 - 12.678,68

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro veicular. SEI 0010200-93.2022.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

25/01/2023 Inclusão 12.678,68

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

25/01/2023 13:47:41
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 27.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 25/01/2023, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1234644 e o código CRC 0AEB2532.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2023

 
Considerando o que consta destes autos, em especial no Despacho SEIC
1232836, oriundo da Seção de Instrução de Contratações deste Tribunal, bem
como o Parecer n.º 82/2023 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG, 1233605, tendo em vista o
disposto no artigo 112, I, da Resolução 15.904, de 09 de julho de
2018 (Regulamento da Secretaria), AUTORIZO a contratação, por dispensa de
licitação, com fulcro no artigo 75, inciso II, da nova Lei de Licitações nº
14.133/2021, com suas alterações, da Empresa GENTE SEGURADORA S.A.,
inscrita no CNPJ sob o nº 90.180.605/0001-02, pelo valor total de R$ 11.565,01
(onze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e um centavo), para a prestação
de serviço de seguro automotivo com cobertura total, para os veículos oficiais
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
especificações constante do Termo de Referência AGC 1169863, em
conformidade com a proposta apresentada pela empresa, evento 1232793.
 
À COFIN, para emitir a competente nota de empenho, servindo-se das
informações acima mencionadas, devendo dela constar que a contratação está
vinculada ao Termo de Referência contido neste
procedimento eletrônico, estabelecido no evento SEI 1169863 e
à proposta apresentada pela empresa, registradas no presente procedimento
eletrônico, assim como, quanto às sanções administrativas, em caso de
descumprimento das condições pactuadas, ao previsto na Lei n.º
14.133/2021 e as consignadas no Termo de Referência.
 
À SEIC, para publicação no Portal da Transparência.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/02/2023, às 18:52, 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
1236238 e o código CRC 5CCF5B37.

0010200-93.2022.6.02.8000 1236238v6
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DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2023.
À SGO,
Para as providências do evento (1236238);
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/02/2023, às 07:51, 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
1240364 e o código CRC 57736481.

0010200-93.2022.6.02.8000 1240364v1

Despacho COFIN 1240364         SEI 0010200-93.2022.6.02.8000 / pg. 169



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 140/2023.

Observação:

Nova Apólice.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 06/02/2023, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1240640 e o código CRC BAB18B4B.
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DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2023.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1240640),

registro minha assinatura no empenho 2023NE140, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/02/2023, às 16:24, 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
1240910 e o código CRC 234240B1.

0010200-93.2022.6.02.8000 1240910v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2023.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se da Dispensa Eletrônica nº 01/2023, com

restrição de participação de micro e pequenas empresas,
tendo por objeto a contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de seguro automotivo com cobertura
total para veículos oficiais deste Regional, que restou
fracassada, conforme se observa de seu Relatório presente no
evento 1232324.

 
Em tal dispensa, houve a participação de um único

fornecedor, CNPJ nº 45.169.346/0001-56 - FRANCILANDIO
THIERES DE CARVALHO, optante do Simples Nacional,
porém com atividades econômicas registradas em seu CNPJ
que não se assemelham à contratação pretendida.

 
Revendo os autos, considerando os aspectos abaixo

elencados, entendemos, s.m.j, que houve um equívoco por
parte desta unidade ao conferir exclusividade às micro e
pequenas empresas, tendo contribuído, s.m.j, no fracasso da
citada Dispensa Eletrônica.

 
1. Só podem figurar como parte no

contrato administrativo, o Poder Público e uma
sociedade seguradora, conforme prescreve o
parágrafo único do art. 757 do Código Civil:

 
Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador
se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a
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garantir interesse legítimo do segurado,
relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados. Parágrafo único. Somente
pode ser parte, no contrato de seguro, como
segurador, entidade para tal fim legalmente
autorizada.

 
2. A impossibilidade legal das

microempresas e empresas de pequeno porte
participarem de processo licitatório que visa
contratar seguro, conforme previsão da Lei
Complementar n° 123/06, no § 4º do seu art. 3º,

 
Art. 3°...... “§ 4º. Não se inclui no regime
diferenciado e favorecido previsto nesta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a
pessoa jurídica:
VII - que exerça atividade de banco comercial,
de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito,
financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de
títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar”.
 

À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/02/2023, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 27/02/2023, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1243753 e o código CRC 2DE8A7D1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2023.
À SAD,
Ciente do Despacho SEIC 1243753, evoluo os autos

para ciência e deliberação.
Registro que  a restrição de participação  parece

ter  tido papel determinante no resultado do procedimento,
que restou deserto, razão pela qual parece, salvo melhor
juízo, pertinente repetir o procedimento com disputa.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 09/02/2023, às 18:57, 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
1244003 e o código CRC 82EB2306.

0010200-93.2022.6.02.8000 1244003v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2023.
Em face do que exposto no Despacho

SEIC 1243753 e no Despacho COMAP 1244003, e ainda
considerando o disposto nos artigos 20, 21 e 22, do Decreto-
Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro), de acordo com o texto incluído
pela Lei nº 13.655, de 2018,  submeto os presentes autos à
análise da Assessoria Jurídica, no sentido de orientar esta
Secretaria quanto ao caso em questão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/02/2023, às 21:19, 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
1244049 e o código CRC 073F4BF2.

0010200-93.2022.6.02.8000 1244049v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2023.
Senhor Secretário,
 
Em estrito e objetivo atendimento à consulta

formulada no Despacho GSAD 1244049, esta Assessoria
Jurídica registra o entendimento de que a exigência reportada
pela Seção de Instrução de Contratação (1243753), de
exclusividade de participação de microempresas quando não
havia possibilidade legal para tanto, maculou o processo em
sua gênese, não havendo, portanto, possibilidade jurídica de
aproveitamento da instrução com base na Lei nº 14.133/2021.

 
A recomendação desta AJ/DG é a de que seja

invocado o princípio da autotutela administrativa e reiniciado
o processo sem a exigência indevida. 

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 14/02/2023, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1246420 e o código CRC 01F08C63.

0010200-93.2022.6.02.8000 1246420v1
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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 fevereiro de 2023.
R.H.
Com base no Despacho A.J.-DG (doc. 1246420), o

qual adoto como fundamento, torno sem efeito o Termo de
Dispensa de Licitação 1 (doc. 1236238) e devolvo os autos à
SEIC, para publicidade, inclusive notificação à empresa
interessada e, esgotado o prazo de contestação - 5 (cinco) dias
úteis, sem resposta, retomar a instrução do feito, exlcuindo-se
a exigência que motivou a presente anulação do ato.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/02/2023, 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
1246530 e o código CRC C307B4A4.

0010200-93.2022.6.02.8000 1246530v1
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E-mail - 1246596

Data de Envio: 
  14/02/2023 17:17:45

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

Para:
    consultor@axocorretora.com
    licitacoes@axocorretora.com

Assunto: 
  NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - Contratação Direta - Seguro frota TRE/AL

Mensagem: 
  À Gente Seguradora S.A., 

Em atenção à proposta de preço encaminhada, no montante de R$ 11.565,01 (onze mil quinhentos e
sessenta e cinco reais e um centavo), anexa, que resultou na formalização do Termo de Dispensa de
Licitação nº 01/2023, também anexo, informamos que, em razão de mácula no processo da Dispensa
Eletrônica nº 01/2023, decorrente de cadastro de exclusividade de micro e pequenas empresas, sem
amparo legal, o mesmo foi tornado sem efeito, por ausência de possibilidade jurídica de aproveitamento
da instrução com base na Lei nº 14.133/2021.

Solicitamos, por gentileza, a confirmação de recebimento desta correspondência eletrônica.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 993010575)
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Termo_de_Dispensa_de_Licitacao_1236238.html
    Proposta_1232793_19.01.23_Proposta_de_DISPENSA_Gente_Seguradora____TRE_AL.pdf
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De: "AXO Corretora Licitações" <licitacoes@axocorretora.com>
Para: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
CC: consultor@axocorretora.com
Data: 16/02/2023 05:20 PM
Assunto: [seic] NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - Contratação Direta - Seguro frota TRE/AL

Prezados, boa tarde,

Acusamos o recebimento do e-mail em 14/02/2023 às 17:18.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

On Ter, Fev 14, 2023 at 17:18, "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br> wrote:

À Gente Seguradora S.A.,

Em atenção à proposta de preço encaminhada, no montante de R$ 11.565,01 (onze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e um centavo), anexa, que resultou na
formalização do Termo de Dispensa de Licitação nº 01/2023, também anexo, informamos que, em razão de mácula no processo da Dispensa Eletrônica nº 01/2023,
decorrente de cadastro de exclusividade de micro e pequenas empresas, sem amparo legal, o mesmo foi tornado sem efeito, por ausência de possibilidade jurídica de
aproveitamento da instrução com base na Lei nº 14.133/2021.

Solicitamos, por gentileza, a confirmação de recebimento desta correspondência eletrônica.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 993010575)
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Comprovante de recebimento - Notificação (1248422)         SEI 0010200-93.2022.6.02.8000 / pg. 182



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, “A” E “I” DA
LEI N. 14.133/2021).

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro
automotivo com cobertura total, para os veículos oficiais pertencentes à frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme condições e exigências estabelecidas
neste instrumento.

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do início da
vigência da Apólice, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei
n° 14.133/2021.

1.3. O custo estimado total da contratação fica a cargo da SEIC.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por
preço global.

 

2. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

2.1. Serviço Contínuo: Trata-se de serviços contínuos. Os serviços contínuos são
aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender a necessidade pública de forma
permanente e contínua, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação
de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.

2.2. Condição de Serviço/Bem comum: Trata-se de contratação de serviço comum,
conforme definido no inc. III, alínea c do art. 3º do Decreto nº 10.024/2019.

2.3. Grupo: Sim. Três itens em um grupo único.

2.4. Justificativa de Agrupamento: O agrupamento dos itens busca a economia de
escala e diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de
contratação. Cabe ressaltar que não há prejuízo no que diz respeito a competitividade,
visto que os serviços de seguro veicular são prestados com abrangência nacional.

 2.5. Tipo de licitação: Dispensa de licitação, com base no art. 75, inciso II da Lei
14.133/2021.

2.6. Permite Subcontratação: Não será permitida a subcontratação.

2.7. Para os fins descritos no art. 92 da Lei 14.133/2021 considera-se a data do
orçamento estimado o dia 29/11/2022, conforme evento 1207349.
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2.8. Referência de Preços: Parâmetro VI do art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021.

2.9. Contato do responsável: A Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV,
será a área responsável para sanar quaisquer dúvidas quanto às descrições e
detalhamento técnicos dos serviços a serem executados. E-mail: sapev@tre-al.jus.br;
telefone: (82) 2122-7705.

 

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
(ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA ‘B’ DA LEI N. 14.133/2021).

3.1. O contrato de seguro de veículos tem como finalidade proteger o patrimônio do
segurado, à medida em que oferece reposição do veículo mediante indenização pelo
valor de mercado do bem, nos casos de furto, roubo ou acidentes que causem perda
total do veículo segurado, e nos casos de reparação dos danos causados em
decorrência de colisões ou outros sinistros recuperáveis.

3.2. Frisa-se que a contratação do seguro automotivo visa atender às necessidades do
TRE-AL quanto a proteção e manutenção das condições ideais de operação dos
veículos pertencentes à frota oficial, indispensáveis para o transporte de servidores,
bem como para desenvolvimento das várias atividades da área administrativa e
finalística deste Regional. Soma-se ainda a necessidade de assegurar cobertura a
eventuais danos pessoais dos condutores e passageiros dos veículos.

3.3. Com a contratação busca-se segurar a frota de veículos oficiais do TRE-AL de
forma a mitigar os riscos nos quais a Administração incorre, inclusive quanto aos
danos contra terceiros e ao patrimônio público.

 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA ‘C’)

4.1.  Os serviços a serem contratados referem-se a:

- Seguro Facultativo de Automóvel: Cobertura Básica Compreensiva (Total):
colisão, incêndio, explosão acidental, roubo e furto, dos veículos relacionados a serem
segurados.

- Indenização Parcial/Integral: Modalidade “Valor de Mercado referenciado” - 100%
da tabela FIPE, atualizada para os veículos segurados ou tabela/indicador que
oficialmente venha a substituí-la – referente a todos os veículos

- Franquia: Reduzida

- Coberturas Adicionais:

- Assistência 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, em todo território
Nacional, em caso de pane, acidente, furto e roubo, com no mínimo os seguintes
serviços:

- Socorro mecânico emergencial no local; Reboque/guincho do veículo;

- Transporte dos ocupantes do veículo segurado até a residência/sede do condutor e
dos ocupantes do veículo;
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- Remoção para hospital ou domicilio do condutor e dos ocupantes do veículo;

- Chaveiro; Troca de pneus;

- Cobertura total para vidros: dianteiros, traseiros, laterais, faróis, lanternas e
retrovisores.

4.2. O seguro deverá cobrir os riscos derivados da circulação do veículo
segurado, as despesas indispensáveis ao salvamento e transporte do
veículo até a oficina autorizada pelo contratante, e as indenizações ou
prestações de serviços correspondentes a cada uma das coberturas de
seguro, em todo o território nacional, conforme segue:

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

4.2.2. Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento.

4.2.3. Raios e suas consequências.

4.2.4. Incêndios e explosões, ainda que resultantes de atos danosos praticados de
forma isolada e eventual por terceiros.

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

4.2.6. Acidentes durante o transporte do veículo por meio apropriado.

4.2.7. Submersão total ou parcial em água doce proveniente de enchente ou
inundações, inclusive quando guardado em subsolo.

4.2.8. Inundação, alagamento, ressacas, ventos fortes, granizo e queda acidental de
qualquer agente ou objeto externo sobre o veículo;

4.2.9. Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou
furto, estiver em poder de terceiros, excluídas, neste caso, indenização por danos
materiais ou pessoais causados a terceiros.

4.3. Responsabilidade Civil Facultativa (RCF – Danos Pessoais)

4.3.1. Valor para indenização de danos materiais: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.3.2. Valor para indenização de danos pessoais: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.4. Acidente por passageiro (APP):

4.4.1. Valor para indenização morte por pessoa: 10.000,00 (dez mil reais).

4.4.2. Valor para indenização invalidez por pessoa: 10.000,00 (dez mil reais).

4.5. Da Franquia

4.5.1. A franquia considerada é a reduzida, observado, no entanto, o seguinte: A
franquia não deverá ser objeto de classificação das propostas, que serão avaliadas
exclusivamente em função dos preços propostos (prêmio).
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4.5.1.2. Os valores das franquias deverão constar obrigatoriamente nas propostas e
nas apólices.

4.5.1.3. Acessórios não referentes a som e imagem, exceto os originais de fábrica.

4.5.1.4. Cobertura adicional de assistência 24 horas, com os seguintes serviços
mínimos:

a) Chaveiro.

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

c) Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado;

d) Transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo.

4.5.2. Casco

4.5.2.1. Valor para cobertura de 100%-casco da tabela FIPE para os veículos
relacionados no item 1.1.

4.5.2.2. O prazo para as indenizações de eventuais sinistros não poderá ser superior a
30 (trinta) dias.

4.6. Da Guarda e Utilização dos Veículos do TRE-AL

4.6.1. Os veículos são conduzidos por servidores do TRE-AL e motoristas terceirizados
e, enquanto nas dependências do TRE-AL, permanecem recolhidos em estacionamento
fechado e privativo.

4.6.2. Não há previsão de quantidade da quilometragem a ser percorrida pelos veículos
oficiais do TRE-AL durante o período de vigência do seguro.

4.7. Do Endosso

4.7.1. Quaisquer alterações na apólice poderão ser solicitadas pela SAPEV e
processada pela seguradora, mediante endosso. Dentre elas: a substituição de
veículos; a exclusão de veículos; a inclusão de veículos; e a correção de nome do
segurado, endereço, chassi e placas dos veículos emitidos erroneamente.

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA ‘D’ DA LEI Nº
14.133/21)

5.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.2. Localização dos veículos

5.2.1. Os veículos se encontram no edifício-sede do TRE-AL localizado à Avenida Aristeu
de Andrade, 377 - Farol, Maceió-Alagoas

5.2.2. Ressalta-se que os veículos são conduzidos por servidores do TRE-AL e
motoristas terceirizados e, enquanto nas dependências deste TRE-AL, permanecem
recolhidos em estacionamento fechado e privativo.
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5.3. Critérios de Participação

5.3.1. Para atendimento da demanda se faz necessário contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de seguro veicular, estando devidamente regular
junto à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.

5.4. Vigência da Apólice

5.4.1. A vigência da apólice será de 12 (doze) meses.

5.5. Critérios de Sustentabilidade

5.5.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional
de Contratações Sustentáveis:

5.5.1.1. Em atendimento ao Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, a contratada
deverá considerar, preferencialmente, os critérios e práticas sustentáveis abaixo
listadas:

• Ter substituído suas apólices de papel enviadas aos segurados por um kit totalmente
digital;

• Disponibilizar cartão eletrônico ao invés de emitir os antigos cartões de PVC que
demoram décadas para se decompor;

• Possuir oficinas credenciadas que realizem o descarte sustentável e responsável de
peças e resíduos.

5.5.2. Deverá ainda observar os critérios de sustentabilidade ambiental, tendo por
fundamento, a Constituição Federal, a Lei Nº 14.133/2021, compromissos
internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro e outras legislações pertinentes,
particularmente a Lei Federal nº12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a
Política Nacional sobre Mudança do Clima, e a Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de
2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

 

6. VISTORIA

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria dos veículos e/ou das instalações do local onde reside os veículos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à quinta-feira, das 13
horas às 19 horas.

6.2. A visita poderá ser agendada pelo telefone (82) 2122-7705, das 13:00 às 19:00, ou
pelo e-mail: sapev@tre-al.jus.br.

6.3. A vistoria dar-se-á no estacionamento do edifício-sede do TRE-AL localizado à
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol, Maceió-Alagoas, interessados serão
acompanhados por servidor da SAPEV, que prestará esclarecimentos sobre os
veículos.

6.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da
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vistoria.

6.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das condições dos veículos, devendo o contratado assumir os ônus
dos serviços decorrentes.

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (ARTS. 6º, XXIII, ALÍNEA “E” DA LEI
N. 14.133/2021)

7.1. A previsão de início da vigência da Apólice será contada a partir da data de
recebimento da nota de empenho pela contratada.

7.2. A empresa Contratada deverá expedir e efetuar a entrega da Apólice de Seguro no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de envio da Nota de Empenho. 

7.3. Juntamente com a entrega da Apólice, a Contratada deverá apresentar à SAPEV o
boleto/fatura para que, após recebimento por servidor competente, sejam adotados os
procedimentos afetos ao pagamento.

7.4. A Contratada deverá fornecer todo o suporte necessário e suficiente para a
dinamização, atendimento e concretização dos vários feitos e etapas do seguro.

7.5. A execução provisória ou definitiva do serviço não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos danos resultantes da má execução dos serviços contratados.

 

8. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

8.1. A demanda do órgão refere-se à relação constante na tabela do item 1.1 deste
Termo de Referência.

8.2. Os veículos são oficiais e exclusivos para uso em serviço.

8.3. A franquia considerada neste Termo de Referência é obrigatória e não poderá
exceder o valor máximo de referência estimado neste Termo de Referência.

8.4. A franquia não será considerada para fins de classificação das propostas, que
serão avaliadas exclusivamente em função dos preços (prêmios).

8.5. De acordo com análise do veículo e seus devidos bônus, poderão ser ofertadas
franquias de valores menores.

8.6. A franquia do casco deverá ser fixa para cada veículo.

8.7. O valor da franquia deverá constar obrigatoriamente na proposta da empresa
vencedora  e o seu pagamento somente ocorrerá quando do registro do sinistro junto
à seguradora.

8.8. As propostas deverão ser apresentadas sem as cláusulas de perfil do segurado,
tendo em vista que os veículos serão conduzidos por diversos motoristas. Entretanto,
destacamos que todos possuem a devida Habilitação exigida para a condução do
veículo.
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8.9. Diariamente, ao término do expediente, todos os veículos são recolhidos para o
pátio de estacionamento privativo e fechado do TRE-AL. 

8.10. O julgamento das propostas será realizado pelo critério de menor preço global do
prêmio.

8.11. O período de vigência da apólice será de 12 (doze) meses, inicindo-se a partir da
data de entrega da nota de empenho, podendo a critério da administração, ter a
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, respeitada a vigência máxima
decenal, conforme previsto no artigo 107, da Lei Federal 14.133/2021.

8.12. Havendo prorrogação da vigência da Apólice, os preços serão reajustados com
base no Índice do IPCA, acumulado nos últimos doze meses.

 

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA "F" DA LEI Nº
14.133/21)

9.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

9.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115,
caput).

9.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº
14.133/2021, art. 115, §5º).

9.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

9.1.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a
regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117,
§1º).

9.1.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência
que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2).

9.1.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais
nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

9.1.6. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem
reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante
(Lei nº 14.133/2021, art. 120)

9.1.7. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº
14.133/2021, art. 121, caput).
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9.1.7.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e
não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

9.1.8. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o
uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

9.1.9. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção
de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

9.1.10. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a
situação da empresa junto ao SICAF.

9.1.11. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos
não estejam regularizados no SICAF.

 

9.2. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

9.2.1. Após a realização da Nota de Empenho pela Contratante, a Contratada deverá
confeccionar boleto para pagamento e emitir as apólices para os veículos constantes
na tabela do item 1.1, devendo constar na apólice a identificação e descrição de cada
veículo com suas devidas especificações (placa, modelo, ano, RENAVAM, chassi, local),
indicação da tabela de referência e da tabela substituta e seus respectivos veículos de
publicação, indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado (100%), prêmios
discriminados por cobertura e limites.

9.2.2. O pagamento será efetuado, mediante entrega da Fatura/Nota Fiscal,
devidamente preenchida e correta pela Contratada com a discriminação dos
serviços/produtos adquiridos e seus quantitativos relativos a prestação estabelecida
em proposta, sendo realizado até 05 (cinco) dias úteis após recebimento definitivo da
contratante e confirmação da validade de todas as certidões de regularidade fiscal
fazendárias e trabalhistas da contratada.

9.2.3. A contratada deverá informar os dados bancários para o pagamento (instituição
financeira, com respectivo número de registro no Banco Central, Agência e Número e
Modalidade da Conta).

9.2.4. Havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de
sua regularização por parte da CONTRATADA.

 

10. DO RECEBIMENTO

10.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
serviços, nos termos abaixo.

10.2. O recebimento se dará somente após a comprovação da emissão da apólice de
seguro.
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10.3. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada
deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação
contratual;

10.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do serviço, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas e por
força das disposições legais em vigor .

10.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo TRE-AL às custas da
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (ART. 6º, INCISO
XXIII, ALÍNEA "H", DA LEI Nº 14.133/2021)

11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de
dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º
14.133/2021.

11.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual
descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência
de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais
como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

11.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e 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.

11.4. 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.

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

11.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual
negativa de contratação.

11.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

11.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante
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do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva
documentação atualizada.

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

11.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

11.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor 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.

11.12. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes
requisitos de habilitação:

11.13. Habilitações fiscal, social e trabalhista:

11.13.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

11.13.2. 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.

11.13.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

11.13.4. declaração de 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;

11.13.5. 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.

11.13.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;

11.13.6.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

11.13.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou
sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

11.13.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou
distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a
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apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou
sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação
de regência.

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para
a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais
adequadas;

12.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas neste Termo de Referência;

12.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

12.6. Comunicar o sinistro à CONTRATADA dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias;

12.7. Registrar o ocorrido e obter o respectivo Boletim de Ocorrência para a
CONTRATADA.

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de
sua proposta;

13.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável
pela fiscalização do contrato os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou
Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP
n. 5/2017;

13.3. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
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obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

13.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação;

13.5.Disponibilizar à contratante todos os meios de contato existentes, como:
endereço completo, pessoa de contato, e-mail, telefone;

13.6. Emitir a apólice com base nas declarações da CONTRATANTE;

13.7. Entregar livro de Condições Gerais, bem como cartões e adesivos para cada
veículo Segurado;

13.8. A Contratada deverá responder pelas demais causas legais que porventura não
foram relacionadas neste Termo de Referência, mas que fazem parte das Condições
Gerais do Seguro de Automóveis aprovadas pela Superintendência de Seguros
Privados- SUSEP.

13.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto desta contratação.

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral da União.

14.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação: (INFORMAÇÃO À CARGO
DA SGO)

Unidade Gestora/Gestão: 070011

Fonte de recursos: 

Funcional programática: 

PTRES:

Natureza da despesa: 

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após
aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15. ANEXOS

15.1. São anexos ao presente Termo de Referência:

15.1.1. ANEXO I - RELAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRE/AL 1248617

15.1.2. ANEXO II - APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS 1248763

15.1.3. ANEXO III - MAPA DE RISCOS 1248818
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                                                                              RELAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRE-AL                                                                    

Item Veículo Placa Ano/Mod Chassi / RENAVAN CLASSE DE BÔNUS

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-2274 2011

9BWAB05U3CT009794/

326516573
X

03
Caminhão Agrale / Modelo

10.000

Cor Branca
OHC 1923 2013/2013

9BYC79A2ADC000156/

00533203074
X

04
GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex

Cor Preta
ORI 7195 2013/2013

9BGPB69M0DB340623/

00550283722
X

05
Mitsubishi / L 200 Triton 3.2

Diesel
ORI 3539 2013/2014

93XSNKB8TECD82601/

00599278854
X

06
VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor

Branca
ORE 2972 2014/2015

9BWAB45U6FT098448/

1038855770 X

07
VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor

Branca
ORE 2982 2014/2015

9BWAB45U3FP162454/

1038855966
X

08
VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor

Branca
ORE 2992 2014/2015

9BWAB45U6FP557292/

1038856423
IX

09
Fiat / Fiorino 1.4 Flex Cor

Branca
QLD 0960 2015/2016

9BD26512MG9053272/

1073964202
IX

10
Mitsubishi / L 200 Triton HPE

3.2, Diesel Cor Branca
QLD 0340 2015/2016

93XHYKB8TGCF16894/

1073933447
IX

11 Mitsubishi / L 200 Triton HPE QLD 0350 2015/2016 93XHYKB8TGCF14886/ IX
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                                                                              RELAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRE-AL                                                                    

3.2, Diesel Cor Branca 1073933960

12
Mitsubishi / L 200 Triton HPE

3.2, Diesel Cor Branca
QLD 1770 2015/2016

93XHYKB8TGCF16944/

1073982910
IX

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

1076315710
IX

14
Renault Master MBUS

L3H2
QLF 0022 2018/2019

93YMEN4XEKJ746432/

01178454875
V

15
Citroen C4 Lounge Shine

Aut.
QLD 2332 2018/2019

8BCND5GVUKG512481/

01178018684
V

16 Toyota/Corolla XEI 2.0 Aut. SAE4D09 2022/2023
9BRB33BE7P2126132/

01323577898
I

17 Toyota/Corolla XEI 2.0 Aut. SAE4D69 2022/2023
9BRB33BE1P2126403//

013235777138
I

18
WV/ MICRO-ÔNIBUS
ESPECIAL MC.ON.

OXN 8228 2014
953M62P5ER442006/

01032345605
IX
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Nº DE ITENS

000020

VIGÊNCIA DO SEGURO: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

ENDOSSO

000000

PRÊMIO LIQUIDO (R$) ADICIONAL DE FRACIONAMENTO (R$) CUSTO DE APÓLICE (R$)

IOF (R$) PRÊMIO TOTAL (R$) JUROS (%)

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

FORMA DE PAGAMENTO

TIPO DE COBRANÇA

Nº PARCELAS

PARCELA VALOR (R$)VENCIMENTO IOF (R$)

DADOS DO CORRETOR

TELEFONE

CÓD. GENTE

0101298

CORRETOR CÓD. SUSEP

AXO CONS. & CORR. SEGS. EIRELI - ME

(32) 0256-52

CNPJ

28.382.545/0001-29

E-MAIL

CONSULTOR@AXOCORRETORA.COM

% PART.

100%

12.000,00

12.000,00 0,00

0,00

0,00

01 28/04/2022 0,00 12.000,00

01

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ CÓD. CLIENTE

ENDEREÇO CEP BAIRRO

CIDADE UF TELEFONE/FAX EMAIL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 06.015.041/0001-38 01028199

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE , 377 57051-900 FAROL

MACEIÓ AL (82) 2122-7700 SLC@TRE-AL.JUS.BR

BOLETO

0,0000

VIGÊNCIA DA APÓLICE: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

DADOS DO(A) SEGURADO(A)
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Sérgio Suslik Wais
Diretor Presidente

Marcelo Wais
Vice-presidente Responsável Técnico

DISPOSIÇÕES GERAIS
O  proponente  declara  que  tomou  ciência,  não  tem  dúvidas  quanto  ao  conteúdo  e  acata  as  Condições  Gerais  do  Seguro

disponíveis em www.genteseguradora.com.br, como parte integrante deste contrato de seguro..
A Gente Seguradora S/A, com base na proposta do Segurado, emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento do

prêmio.
A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.
O proponente  declara  assumir  toda  a  responsabilidade  pela  exatidão das  respostas  constantes  no questionário  de  avaliação  de

risco, reconhecendo que qualquer informação falsa, inverídica, incompleta ou incorreta terá como consequência a perda de todos os direitos
e garantias do seguro, conforme os artigos 766 e 769 do Código Civil Brasileiro.

O proponente compromete-se a comunicar a Seguradora quaisquer alterações nas características originais do veículo segurado
ou em relação ao perfil de risco informado, tão logo estas ocorram.

A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência.
A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira implicará no automático cancelamento da

apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante nas Condições Gerais do seguro.
Finalizado o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido

efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com consequente cancelamento da apólice.
Conforme Lei 12.741/12, informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios

de seguro, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
Os  termos  que  regem  as  coberturas  contratadas  nesta  apólice  encontram-se  especificados  nas  Condições  Gerais  do  seguro,

disponíveis no site www.genteseguradora.com.br/produtos.php. Desta forma, o Segurado dispensa a Seguradora da remessa das Condições
Gerais na forma impressa.

Em caso de dúvidas ou divergências,entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, entre em contato conosco
através do e-mail: genteseguradora@genteseguradora.com.br; Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC (51) 3023-8888; Ouvidoria:
0800 607 0888.

O Prêmio deste seguro foi calculado com base nas informações prestadas pelo segurado ou pelo corretor de seguros escolhido
pelo segurado anteriormente identificado, sua veracidade é imprescindível e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por
esta  razão,  confira  todas  as  informações  descritas  na  presente  apólice  e,  caso  haja  necessidade  de  ser  efetuada  qualquer  alteração  ou
retificação dos dados, comunique este fato imediatamente ao seu corretor. Lembramos ainda que toda e qualquer alteração nas informações
que  ocorra  posteriormente  também  deve  ser  comunicada,  podendo  inclusive  gerar  a  emissão  de  endosso  de  cobrança  ou  restituição  de
prêmio, de acordo com o caso.

Os dados e  informações  fornecidas  são de inteira  responsabilidade do Segurado  e  do Corretor  de Seguros,  seu representante
legal  neste  contrato.  O  Corretor  de  seguros  é  o  profissional  devidamente  habilitado  e  registrado  na  SUSEP  que,  nos  termos  da  legislação
vigente, é investido de poderes de representação do segurado junto às seguradoras. Se a seguradora constatar qualquer declaração inexata ou
omissão de informações, o Segurado perderá o direito a indenização em caso de sinistro.

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br por meio de seu registro
na SUSEP, nome completo, CPF ou CNPJ.

O  registro  deste  plano  na  SUSEP  não  implica,  por  parte  da  Autarquia,  incentivo  ou  recomendação  à  sua  comercialização.
Atendimento Exclusivo ao Consumidor SUSEP (9:30 às 17:00): 0800 021 8484.

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.

Haverá carência de dois anos interruptos para suicídio, ou sua tentativa e consequências.
Alíquota de IOF de 7,38%, estabelecida na forma do Decreto 6.339 de 03.01.2008.
O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
As  condições  contratuais/regulamento  deste  produto  protocolizadas  pela  sociedade/entidade  junto  à  SUSEP  poderão  ser

consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.
O  registro  de  reclamações  dos  consumidores  dos  mercados  supervisionados  podem  ser  realizados  através  do  site  www.

consumidor.gov.br

Para  validade  do  presente  contrato,  a  Seguradora,  representada  por  seu  Diretor  Presidente  e  Vice-presidente  Responsável
Técnico, assinam esta apólice.

Porto Alegre,  28 de Março de 2022
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Cobertura Valor Prêmio (R$)

CASCO (COMPREENSIVO) 6.522,27

APP - MORTE ACIDENTAL 19,11

APP - INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL 37,65

RCF - DANOS MATERIAIS 522,03

RCF - DANOS CORPORAIS 261,79

GUINCHO 4.130,95

TROCA DE PNEU 5,35

CARGA DE BATERIA 7,97

PANE SECA 487,01

CHAVEIRO 5,87

COBERTURAS DA APÓLICE

OBSERVAÇÕES DA APÓLICE
1. A franquia é a participação obrigatória do Segurado, expressa em moeda corrente e constante na proposta e

na apólice, referente a cada cobertura, dedutível de cada evento(sinistro) reclamado pelo Segurado e coberto pela apólice.

2.  A  reparação  dos  veículos  poderá  ser  efetuada  em  oficinas  de  livre  escolha  do  segurado,  conforme  a  opção
contratada e constante na proposta de seguros e na apólice.

Opção contratada: Gente Auto

3.  Para  fins  de  reparação  do  veículo  em  caso  de  sinistro,  é  admitido  o  uso  de  peças  novas,  originais  ou  não,
nacionais ou importadas, desde que mantenham as especificações técnicas do fabricante.

É admitida a utilização de peças usadas, observadas as disposições da legislação específica que regula e disciplina a
atividade  de  desmontagem  de  veículos  automotores  terrestres,  bem  como  as  exigências  técnicas  necessárias  para  sua
reutilização, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Para os itens de segurança, tais como: sistemas de freios e seus subcomponentes; caixa de direção e eixos; as peças
de suspensão; o sistema de airbags e os cintos de segurança - serão utilizadas peças novas originais.

4.  A  indenização  integral  para  os  seguros  de  veículos  zero  quilômetro,  corrsponderá  ao  Valor  Determinado
contratado ou ao Valor de Mercado Referenciado constante na coluna de zero quilômetro (de mesmas características do veículo
segurdo) da tabela de preços referenciada, vigente na data de indenização e região de taxação do risco, multiplicado pelo fator
de ajuste contratado.

5. Para valores de indenização de cobertura parcial, nos casos de contratação de coberturas isoladas de roubo, colisão
ou incêndio o valor do LMI será o valor ou percentual indicado na proposta e na apólice de seguros.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000001

011100-7

CITROEN

16

2/15

NME3489 JUMPER M33M 23S

935ZBXMMBB2065162

NORMAL

Não Informado

PICK-UPS PESADAS CARGA
IMPORTADOS

CASCO (COMPREENSIVO) 320,23 4.800,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 32,47  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 16,75  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 3,07  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

6,06  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 199,95  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,06  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,35  -Contratado  -  -

PANE SECA 12,64  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,23  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2010/2011

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000002

005309-0

VOLKSWAGEN

5

2/15

NMG2564 GOL 1.6

9BWAB05U6CT010762

NORMAL

Não Informado

MODELOS ESPORTIVOS NACIONAIS

CASCO (COMPREENSIVO) 113,60 2.600,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 23,70  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 5,05  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,94  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,86  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 80,21  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,10  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,26  -Contratado  -  -

PANE SECA 16,32  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,22  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2011/2012

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000003

005309-0

VOLKSWAGEN

5

2/15

NMG2274 GOL 1.6

9BWAB05U3CT009794

NORMAL

Não Informado

MODELOS ESPORTIVOS NACIONAIS

CASCO (COMPREENSIVO) 113,60 2.600,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 23,70  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 5,05  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,94  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,86  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 80,21  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,10  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,26  -Contratado  -  -

PANE SECA 16,32  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,22  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2011/2012

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000004

005309-0

VOLKSWAGEN

5

2/15

NMG2274 GOL 1.6

9BWAB05U3CT009794

NORMAL

Não Informado

MODELOS ESPORTIVOS NACIONAIS

CASCO (COMPREENSIVO) 113,60 2.600,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 23,70  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 5,05  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,94  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,86  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 80,21  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,10  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,26  -Contratado  -  -

PANE SECA 16,32  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,22  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2011/2012

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000005

506080-0

IVECO

3

2/15

ORE7431 DAILY 55C17CS

93ZC53C01D8440227

NORMAL

Não Informado

CAMINHOES LEVES NACIONAIS (ATÉ
6,9 TON)

CASCO (COMPREENSIVO) 577,58 4.300,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 55,42  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 28,60  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,99  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,94  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 342,55  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,10  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,60  -Contratado  -  -

PANE SECA 21,65  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,39  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2012/2013

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000006

501034-9

AGRALE

3

2/15

OHC1923 10000

9BYC79A2ADC000156

NORMAL

Não Informado

CAMINHOES LEVES NACIONAIS (ATÉ
6,9 TON)

CASCO (COMPREENSIVO) 478,40 8.400,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 28,60  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 42,18  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,49  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,00  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 552,82  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 1,17  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,41  -Contratado  -  -

PANE SECA 49,65  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,28  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2013/2013

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000007

003371-5

FORD

3

2/15

ORK7700 TRANSIT 350L TA

WF0XXPTDFDTJ38328

NORMAL

Não Informado

PICK-UPS PESADAS CARGA
IMPORTADOS

CASCO (COMPREENSIVO) 220,26 5.900,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 28,87  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 14,90  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,51  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,01  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 251,72  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,07  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,44  -Contratado  -  -

PANE SECA 15,91  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,28  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2013/2013

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000008

004379-6

CHEVROLET

5

2/15

ORI7195 CRUZE LT NB

9BGPB69M0DB340623

NORMAL

Não Informado

PASSEIO NACIONAL

CASCO (COMPREENSIVO) 164,49 3.100,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 21,75  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 4,64  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,87  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,72  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 77,36  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,09  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,25  -Contratado  -  -

PANE SECA 15,74  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,21  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2013/2013

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000009

022126-0

MMC

5

2/15

ORI3539 L200 TRITON GLS D

93XSNKB8TECD82601

NORMAL

Não Informado

PICK-UPS PESADAS CARGA
NACIONAIS

CASCO (COMPREENSIVO) 282,42 7.700,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 18,24  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 9,41  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,54  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,06  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 189,77  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,06  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,33  -Contratado  -  -

PANE SECA 11,99  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,22  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2013/2014

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro

Página 20 de 43Impresso em 28/03/2022 11:54:12

Anexo II - APÓLICE DE SEGURO (1248763)         SEI 0010200-93.2022.6.02.8000 / pg. 217



MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000010

005398-8

VOLKSWAGEN

5

2/15

ORE2972 VW/GOL TL MC S

9BWAB45U6FT098448

NORMAL

Não Informado

PASSEIO NACIONAL

CASCO (COMPREENSIVO) 119,05 2.600,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 22,95  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 4,91  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,92  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,80  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 78,44  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,09  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,25  -Contratado  -  -

PANE SECA 15,95  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,21  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2015/2015

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000011

005392-9

VOLKSWAGEN

5

2/15

ORE2982 VW/GOL CL MC

9BWAB45U3FP162454

NORMAL

Não Informado

PASSEIO NACIONAL

CASCO (COMPREENSIVO) 130,61 2.600,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 22,43  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 4,78  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,89  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,76  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 77,63  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,09  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,25  -Contratado  -  -

PANE SECA 15,79  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,21  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2015/2015

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000012

005398-8

VOLKSWAGEN

5

2/15

ORE2992 VW/GOL TL MC S

9BWAB45U6FP557292

NORMAL

Não Informado

PASSEIO NACIONAL

CASCO (COMPREENSIVO) 119,05 2.600,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 22,95  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 4,91  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,92  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,80  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 78,44  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,09  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,25  -Contratado  -  -

PANE SECA 15,95  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,21  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2015/2015

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro

Página 26 de 43Impresso em 28/03/2022 11:54:12

Anexo II - APÓLICE DE SEGURO (1248763)         SEI 0010200-93.2022.6.02.8000 / pg. 223



MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000013

001414-1

FIAT

2

2/15

QLD0960 FIORINO 1.4 FLEX

9BD26512MG9053272

NORMAL

Não Informado

PICK-UPS LEVES NACIONAIS -
EXCETO KOMBI E SAVEIRO

CASCO (COMPREENSIVO) 281,98 4.200,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 32,91  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 16,98  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,39  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

0,77  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 198,71  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,06  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,35  -Contratado  -  -

PANE SECA 12,56  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,23  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2015/2016

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000014

022103-1

MMC

5

2/15

QLD0340 L200 TRITON HPE D

93XHYKB8TGCF16894

NORMAL

Não Informado

PICK-UPS PESADAS CARGA
NACIONAIS

CASCO (COMPREENSIVO) 521,64 9.000,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 23,95  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 12,36  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,71  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,39  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 178,13  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,05  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,31  -Contratado  -  -

PANE SECA 11,26  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,20  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2015/2016

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000015

022103-1

MMC

5

2/15

QLD0350 L200 TRITON HPE D

93XHYKB8TGCF14886

NORMAL

Não Informado

PICK-UPS PESADAS CARGA
NACIONAIS

CASCO (COMPREENSIVO) 521,64 9.000,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 23,95  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 12,36  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,71  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,39  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 178,13  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,05  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,31  -Contratado  -  -

PANE SECA 11,26  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,20  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2015/2016

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.

Página 33 de 43Impresso em 28/03/2022 11:54:12

Anexo II - APÓLICE DE SEGURO (1248763)         SEI 0010200-93.2022.6.02.8000 / pg. 230



MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000016

022103-1

MMC

5

2/15

QLD1770 L200 TRITON HPE D

93XHYKB8TGCF16944

NORMAL

Não Informado

PICK-UPS PESADAS CARGA
NACIONAIS

CASCO (COMPREENSIVO) 521,64 9.000,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 23,95  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 12,36  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,71  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,39  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 178,13  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,05  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,31  -Contratado  -  -

PANE SECA 11,26  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,20  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2015/2016

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000017

504135-0

FORD

3

1/10

QLB3471 CARGO 1319

9BFXEB1BXGBS91185

NORMAL

Não Informado

CAMINHOES PESADOS NACIONAIS
(ACIMA DE 7 TON - INCLUSIVE)

CASCO (COMPREENSIVO) 500,92 3.900,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 30,49  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 39,01  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,41  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

0,81  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 496,86  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 2,22  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,46  -Contratado  -  -

PANE SECA 78,59  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,23  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2015/2016

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000018

025198-4

RENAULT

16

2/15

QLF0022 MASTER MBUS L3H2

93YMEN4XEKJ746432

NORMAL

Não Informado

PICK-UPS PESADAS CARGA
IMPORTADOS

CASCO (COMPREENSIVO) 405,71 11.000,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 30,62  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 15,80  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 2,90  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

5,71  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 194,30  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,06  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,34  -Contratado  -  -

PANE SECA 12,28  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,22  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2018/2019

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000019

011187-2

CITROEN

5

2/15

QLD2332 C4L SHINE AUT

8BCND5GVUKG512481

NORMAL

Não Informado

PASSEIO IMPORTADO

CASCO (COMPREENSIVO) 586,12 6.800,00Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 18,08  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 3,85  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,72  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,42  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 70,07  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,08  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 0,22  -Contratado  -  -

PANE SECA 14,25  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 0,19  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2018/2019

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

Categoria Tarifária

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Item

Chassi

Classe/Bônus

Placa

Código Fipe

Coberturas

Coberturas

Tipo do VeículoRenavam

Capacidade

Ano Fab/Mod

Tp. Franquia Marca

COBERTURAS (Valores em R$)

000020

014091-0

HONDA

5

1/10

RGS4E29 CIVIC EX

93HFC2650MZ102340

NORMAL

Não Informado

PASSEIO NACIONAL

CASCO (COMPREENSIVO) 429,73 7.084,71Tabela FIPE 100%  -  -

RCF - DANOS MATERIAIS 13,30  -80.000,00  -  -

RCF - DANOS CORPORAIS 2,84  -80.000,00  -  -

ACESSÓRIOS  -  -Não Contratado  -  -

RCF - DANOS MORAIS  -  -Não Contratado  -  -

APP - MORTE ACIDENTAL 0,54  -10.000,00*  -  -

APP - INVALIDEZ PERMANENTE -
TOTAL OU PARCIAL

1,04  -10.000,00*  -  -

APP - DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES

 -  -Não Contratado  -  -

CARROCERIAS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS  -  -Não Contratado  -  -

KIT GÁS  -  -Não Contratado  -  -

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição

GUINCHO 547,31  -Contratado

Quilometragem de guincho ILIMITADO.

 -  -

TROCA DE PNEU 0,66  -Contratado  -  -

CARGA DE BATERIA 1,76  -Contratado  -  -

PANE SECA 111,32  -Contratado  -  -

CHAVEIRO 1,50  -Contratado  -  -

ITEM DA APÓLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 27/03/2022 às 24 horas do dia 27/03/2023.

2020/2021

INCLUIDO

Situação

Nenhum Equipamento/Acessório

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

LMI Prêmio Franquia Franquia mínima % Franquia

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro
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MINISTERIAL Nº 215 DE 28/11/1984

CEP 90020-060 - CNPJ n.º 90.180.605/0001-02 FONE/SAC: (51) 3023-8888 - OUVIDORIA 0800 607 0888

GENTE SEGURADORA S/A
Matriz: Rua Mal. Floriano Peixoto, 450 - Porto Alegre - RS

www.genteseguradora.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA
Código Registro SUSEP: 06793 Processo SUSEP nº15414.001996/2004-18

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0096684.000000 PROPOSTA 120990

APÓLICE DE SEGURO

DATA DE EMISSÃO

TIPO DO DOCUMENTO APÓLICE

Automóvel - Casco
Assistência e Outras Coberturas – Auto

R.C. Facultativa Veículos - RCFV
Acidentes Pessoais de Passageiros - APP

28/03/2022 08:30

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este  item  foi  contratado  na  modalidade  Valor  de  Mercado  Referenciado  que  garante,  no  caso  de
indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a
tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual,  a
ser  aplicado  sobre  o  valor  de  cotação  do  veículo  na  data  da  ocorrência  do  sinistro.  A  tabela  utilizada  pela  Gente
Seguradora  S/A  é  a  tabela  FIPE,  que  se  encontra  no  site  www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/  ou  a  tabela
MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano  Moral  é  risco  excluído  da  Cobertura  de  Danos  Corporais  do  seguro  RCF-V,  salvo  se  contratada
cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.
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Anexo

ANEXO II 

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo
Contratação de empresa especializada de serviço de seguro para os veículos pertencentes
à frota deste Tribunal, visando zelar e preservar o patrimônio público, como também de se
resguardar de despesas com idenização aos usários e veículos de terceiros.

Objeto: Seguro
Número do Processo 0010200-93.2022.6.02.8000
2. Fase de Análise Formalização da Demanda
Planejamento da contratação          X Demanda
Fase Externa X TR e Externa
Gestão do Contrato X Execução do contrato
RISCO 1: Atraso na contratação

Probabilidade: Baixa  Média X Alta   
Impacto: Baixo  Médio  Alto X  
Dano(s): Ocorrência de sinistro e frota sem cobertura

 Ação(ões)
Preventiva(s):

Iniciar processo com antecedência
mínima de 4 meses antes do
vencimento da apólice vigente

Responsável:SAPEV

Ação(ões) de
Contingência:

Agilizar procedimento de
contratação Responsável: SAD

 

RISCO 2: Falha na descrição do objeto
Probabilidade: Baixa X Média  Alta    
Impacto: Baixo  Médio X Alto   
Dano(s): Contratação de apólice que não assegure os riscos esperados

 Ação(ões) Preventiva(s):
Robustecer o termo de referência com dados
que ampliem as possibilidades de sinistros e
as coberturas previstas.

Responsável:SAPEV

Ação(ões) de Contingência: Análise de juridicidade e maior controle
quanto à elaboração dos instrumentos. Responsável: Assessoria Jurídica

 

RISCO 3: Falha na fiscalização que impactem o levantamento do seguro em caso de sinistro.
Probabilidade: Baixa  Média X Alta   
Impacto: Baixo  Médio  Alto X  
Dano(s): Ocorrência de sinistro sem atuação imediata da fiscalização

 Ação(ões) Preventiva(s):
Leitura das circulares da SUSEP sobre o
tema, em especial as circulares 477/2013 e
662/2022

Responsável:SAPEV
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Ação(ões) de Contingência:

Auxílio à fiscalização do contrato para
previnir os riscos ligados à fase da execução
contratual - §3º do art. 117 da Lei
14.133/2021

Responsável: Assessoria Jurídica e órgãos
de controle

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico Judiciário, em 06/12/2022, às
08:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS, Chefe de Seção, em
06/12/2022, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1210474 e o código CRC
9D98D38D.

0010200-93.2022.6.02.8000 1210474v2
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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 fevereiro de 2023.
À SEIC
 
Prezada Chefe,
 
Após formulação da demanda, por força do

Despacho SEIC evento 1248499, elaboração do Termo de
Referência, evento 1169863, apólice dos veículos, evento
1248818 e elaboração do mapa de risco, evento 1248818,
evoluo os autos a Vossa Senhoria para complemento dos atos
instrutórios de fase interna, para a contratação.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 17/02/2023, às 09:49, 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
1248841 e o código CRC 94CA97CE.

0010200-93.2022.6.02.8000 1248841v1
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E-mail - 1248880

Data de Envio: 
  17/02/2023 10:06:31

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

Para:
    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
    ana.silva@harcos.com.br
    vipcorretora@gmail.com
    indypetruscorretora@gmail.com
    pedrocartaxo@cartaxoseguros.com.br
    dhsmaceio@outlook.com
    bragaepontes@uol.com.br
    stillosecureauto@bol.com.br
    telmatabosa01@gmail.com
    falecom@harcos.com.br
    andrea@br.hembseguros.com.br
    licitacao.vida@genteseguradora.com.br
    rafael.araujo@br.rsagroup.com
    contratos.licitacoes@portoseguro.com.br
    licitacao@genteseguradora.com.br
    rosanamoro@perspectivaseguros.com.br
    contatos@br.hembseguros.com.br
    consultor@axocorretora.com
    ismael@fanalseguros.com.br
    felipeseguros98@hotmail.com
    kelly.seg@hotmail.com
    juridico.licitacao@genteseguradora.com.br
    licitacoes@segurafacil.com.br
    RAFAEL.ARAUJO@BR.RSAGROUP.COM
    tesouraria@genteseguradora.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para seguro da frota TRE/AL, com acréscimo de veículos - URGENTE

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em razão de alteração no Termo de Referência encaminhado em e-mail anterior, tendo sido incluídos
outros veículos, enviamos Termo de Referência atualizado, solicitando urgência na apresentação de
proposta, considerando que o contrato atual de 15 (quinze) veículos vence em 27/03/2023.

Por oportuno, em razão de instabilidade em nosso e-mail funcional, solicitamos, ainda, que esse e-mail
seja respondido com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Anexo_1248818_ANEXO_III.pdf
    Anexo_1248763_ANEXO_II.pdf
    Anexo_1248748_ANEXO_I.pdf
    Termo_de_Referencia_1248617.html
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São Paulo, 23 de fevereiro de 2023 
 

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 Veículo Placa Chassi  CASCO FRANQUIA PRÊMIO 

1 Citroen/Jumper M33M 23 S NME-3489 935ZBXMMBB2065162 100% FIPE 13.400,00 9.140,00 

2 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-2274 9BWAB05U3CT009794 100% FIPE 3.450,00 2.310,00 

3 Caminhão Agrale / Modelo 10.000 OHC 1923 9BYC79A2ADC000156 100% FIPE 12.160,00 6.480,00 

4 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex ORI 7195 9BGPB69M0DB340623 100% FIPE 3.450,00 2.310,00 

5 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 93XSNKB8TECD82601 100% FIPE 7.100,00 5.770,00 

6 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 9BWAB45U6FT098448 100% FIPE 3.450,00 2.310,00 

7 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 9BWAB45U3FP162454 100% FIPE 3.450,00 2.310,00 

8 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 9BWAB45U6FP557292 100% FIPE 3.450,00 2.310,00 

9 Fiat / Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 9BD26512MG9053272 100% FIPE 6.080,00 5.360,00 

10 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel Cor Branca QLD 0340 93XHYKB8TGCF16894 100% FIPE 7.100,00 5.770,00 

11 Mitsubishi / L 200 Triton HPE QLD 0350 93XHYKB8TGCF14886 100% FIPE 7.100,00 5.770,00 

12 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel Cor Branca QLD 1770 93XHYKB8TGCF16944 100% FIPE 7.100,00 5.770,00 

13 Ford Cargo 1319 QLB 3471 9BFXEB1BXGBS91185 100% FIPE 12.160,00 6.480,00 

14 Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 93YMEN4XEKJ746432 100% FIPE 13.400,00 9.140,00 
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15 Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 8BCND5GVUKG512481 100% FIPE 3.450,00 2.310,00 

16 Toyota/Corolla XEI 2.0 Aut. SAE4D09 9BRB33BE7P2126132 100% FIPE 3.450,00 2.310,00 

17 Toyota/Corolla XEI 2.0 Aut. SAE4D69 9BRB33BE1P2126403 100% FIPE 3.450,00 2.310,00 

18 WV/ MICRO-ÔNIBUS ESPECIAL MC.ON. OXN 8228 953M62P5ER442006 VALOR DETERMINADO 19.650,00 12.500,00 

 
 

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 90.660,00 (NOVENTA MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS) 

 

COBERTURAS DO SEGURO PARA CADA VEÍCULO:  

Valor de Mercado 100% Tabela FIPE   Colisão, incêndio, roubo ou furto / “Para os veículos tipo ônibus e micro-ônibus é obrigatório informar valor determinado 

de cada item”. 

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 os veículos, exceto as motocicletas. Para caminhões vidros básicos (para-brisas, vidros laterais e traseiro). 

 

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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E-mail - 1249645

Data de Envio: 
  23/02/2023 13:38:13

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

Para:
    jsantos@perspectivaseguros.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para seguro da frota TRE/AL, com acréscimo de veículos - URGENTE

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em razão de alteração no Termo de Referência encaminhado em e-mail anterior, tendo sido incluídos
outros veículos, enviamos Termo de Referência atualizado, solicitando urgência na apresentação de
proposta, considerando que o contrato atual de 15 (quinze) veículos vence em 27/03/2023.

Por oportuno, em razão de instabilidade em nosso e-mail funcional, solicitamos, ainda, que esse e-mail
seja respondido com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Anexo_1248818_ANEXO_III.pdf
    Anexo_1248763_ANEXO_II.pdf
    Anexo_1248748_ANEXO_I.pdf
    Termo_de_Referencia_1248617.html
    E_mail_1248880.html
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E-mail - 1249688

Data de Envio: 
  23/02/2023 14:17:40

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

Para:
    licitacoes@axocorretora.com

Assunto: 
  Solicitação de cotação para seguro da frota TRE/AL, com acréscimo de veículos - URGENTE

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em razão de alteração no Termo de Referência encaminhado em e-mail anterior, tendo sido incluídos
outros veículos, reenviamos Termo de Referência atualizado, solicitando urgência na apresentação de
proposta, considerando que o contrato atual de 15 (quinze) veículos vence em 27/03/2023.

Por oportuno, em razão de instabilidade em nosso e-mail funcional, solicitamos, ainda, que esse e-mail
seja respondido com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Anexo_1248818_ANEXO_III.pdf
    Anexo_1248763_ANEXO_II.pdf
    Anexo_1248748_ANEXO_I.pdf
    Termo_de_Referencia_1248617.html
    E_mail_1249645.html
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ORÇAMENTO - PORTO SEGURO AUTO FROTA

Orçamento: 622319211

Início da Vigência: 24/02/2023

Término da Vigência: 24/02/2024 Versão do cálculo: 2

Data do Orçamento: 15/02/2023

Tipo de Emissão: Seguro Novo

Quantidade de Itens: 18 Última Liberação: 23/02/2023

Tarifa: Fevereiro/2023

Dados do corretor

Nome Telefone Código SUSEP

PERSPECTIVA ADM E CORRETORA DE SEGUROS E (27) 30256600 LI6GDJ

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$ 26.150,81

DANOS MATERIAIS - 1º RISCO R$ 5.076,46

DANOS CORPORAIS - 1º RISCO R$ 1.886,77

ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO R$ 926,55

DANOS MORAIS - 1º RISCO R$ 52,56

076 - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada R$ 2.449,66

45V - Assistência 24h Completa - Rede Referenciada R$ 6.979,14

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): 18

Prêmio do Seguro

Operação de Negócio: Convencional
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Prêmio Líquido do Seguro: R$ 43.521,95

IOF: 0,00% Prêmio à vista do seguro: R$ 43.521,95

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 17/03/2023

*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$ 43.521,95 R$ 43.521,95

PAGAMENTO: Carnê a 30 d.d.

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

1 0,00% R$ 43.521,95 R$ 43.521,95

PAGAMENTO: Melhor Data Todas Débito C.Corrente

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

1 0,00% R$ 43.521,95 R$ 43.521,95

2 0,00% R$ 21.760,98 R$ 43.521,96

3 0,00% R$ 14.507,32 R$ 43.521,96

4 0,00% R$ 10.880,49 R$ 43.521,96

5 0,00% R$ 8.704,39 R$ 43.521,95

6 0,00% R$ 7.253,66 R$ 43.521,96

7 0,00% R$ 6.217,42 R$ 43.521,94

8 0,00% R$ 5.440,24 R$ 43.521,92

9 0,00% R$ 4.835,77 R$ 43.521,93

10 0,00% R$ 4.352,20 R$ 43.522,00

PAGAMENTO: Frac. 1ª Parcela Carnê

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

2 0,00% R$ 21.760,98 R$ 43.521,96

3 0,00% R$ 14.507,32 R$ 43.521,96

4 0,00% R$ 10.880,49 R$ 43.521,96

5 0,00% R$ 8.704,39 R$ 43.521,95

6 0,00% R$ 7.253,66 R$ 43.521,96
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Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

7 0,00% R$ 6.217,42 R$ 43.521,94

8 0,00% R$ 5.440,24 R$ 43.521,92

9 0,00% R$ 4.835,77 R$ 43.521,93

10 0,00% R$ 4.352,20 R$ 43.522,00

PAGAMENTO: Todas Débito C. Corrente

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

1 0,00% R$ 43.521,95 R$ 43.521,95

2 0,00% R$ 21.760,98 R$ 43.521,96

3 0,00% R$ 14.507,32 R$ 43.521,96

4 0,00% R$ 10.880,49 R$ 43.521,96

5 0,00% R$ 8.704,39 R$ 43.521,95

6 0,00% R$ 7.253,66 R$ 43.521,96

7 0,00% R$ 6.217,42 R$ 43.521,94

8 0,00% R$ 5.440,24 R$ 43.521,92

9 0,00% R$ 4.835,77 R$ 43.521,93

10 0,00% R$ 4.352,20 R$ 43.522,00

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito - Demais Bandeiras

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

1 0,00% R$ 43.521,95 R$ 43.521,95

2 0,00% R$ 21.760,98 R$ 43.521,96

3 0,00% R$ 14.507,32 R$ 43.521,96

4 0,00% R$ 10.880,49 R$ 43.521,96

5 0,00% R$ 8.704,39 R$ 43.521,95

6 0,00% R$ 7.253,66 R$ 43.521,96

7 0,00% R$ 6.217,42 R$ 43.521,94

8 0,00% R$ 5.440,24 R$ 43.521,92

9 0,00% R$ 4.835,77 R$ 43.521,93

10 0,00% R$ 4.352,20 R$ 43.522,00

PAGAMENTO: 1ª Boleto / Demais Carnê

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

2 0,00% R$ 21.760,98 R$ 43.521,96

3 0,00% R$ 14.507,32 R$ 43.521,96

4 0,00% R$ 10.880,49 R$ 43.521,96

5 0,00% R$ 8.704,39 R$ 43.521,95

6 0,00% R$ 7.253,66 R$ 43.521,96
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Parcela Juros Parcela (R$) Total (R$)

7 0,00% R$ 6.217,42 R$ 43.521,94

8 0,00% R$ 5.440,24 R$ 43.521,92

9 0,00% R$ 4.835,77 R$ 43.521,93

10 0,00% R$ 4.352,20 R$ 43.522,00

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito Porto Seguro

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

1 0,00% R$ 43.521,95 R$ 43.521,95

2 0,00% R$ 21.760,98 R$ 43.521,96

3 0,00% R$ 14.507,32 R$ 43.521,96

4 0,00% R$ 10.880,49 R$ 43.521,96

5 0,00% R$ 8.704,39 R$ 43.521,95

6 0,00% R$ 7.253,66 R$ 43.521,96

7 0,00% R$ 6.217,42 R$ 43.521,94

8 0,00% R$ 5.440,24 R$ 43.521,92

9 0,00% R$ 4.835,77 R$ 43.521,93

10 0,00% R$ 4.352,20 R$ 43.522,00

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

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

Processo SUSEP 15414.900837/2017-12 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado Ramos: Casco (0531), RCF- A (553), APP
(520), Assistência (542)
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Relação de Itens Completa - Auto Frota

Orçamento no. : 622319211

Dados do Cliente:

Vigência:

Razão Social:

Atividade:

Data:

Tarifa:

Operação de Negócio:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

JUSTICA

15/02/2023

Fevereiro/2023

24/02/2023 - 24/02/2024

Convencional

Tipo de Pessoa:CNPJ:

Validade:

Última Liberação:

Quantidade de Itens:

Jurídica06.015.041/0001-38

17/03/2023

23/02/2023

18

Data da impressão: 24/02/2023

C
otação - P

erspectiva S
eguros - P

orto S
eguro (1250341)         S
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.445,00 R$ 768,42
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 280,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 119,58
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 119,00
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 573,90
Vidros 076 / IS: R$ 15.000,00 / FRANQUIAS: R$ 151,06
Retrovisores: R$ 230,00
Laterais: R$ 235,00
Lanternas: R$ 283,00
Lanternas LED: R$ 652,00
Faróis LED: R$ 1.549,00
Faróis XENON: R$ 2.188,00
Vidro Traseiro: R$ 194,00
Faróis: R$ 311,00
Parabrisa: R$ 201,00
TOTAL R$ 2.015,45

1 VEÍCULO: CITROEN - JUMPER MINIBUS 2.3 HDI
ANO/MODELO: 2010/2011
CÓDIGO FIPE: 110990
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: TRANSP. FUNCIONÁRIOS/CLIENTES
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CLASSE BÔNUS:0

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 2.822,40 R$ 538,72
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 230,95
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 82,02
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 37,19
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 209,90
Vidros 076 / IS: R$ 10.000,00 / FRANQUIAS: R$ 69,13
Parabrisa: R$ 241,00
Lanternas: R$ 148,00
Lanternas LED: R$ 320,00

2 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.6 8V
TOTAL FLEX GV
ANO/MODELO: 2011/2011
CÓDIGO FIPE: 52760
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CLASSE BÔNUS:0
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

Retrovisores: R$ 123,00
Laterais: R$ 94,00
Vidro Traseiro: R$ 233,00
Faróis: R$ 162,00
Faróis LED: R$ 676,00
Faróis XENON: R$ 1.020,00
TOTAL R$ 1.170,83

2 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.6 8V
TOTAL FLEX GV
ANO/MODELO: 2011/2011
CÓDIGO FIPE: 52760
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

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

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 6.900,60 R$ 2.156,94
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 500,53
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 171,82
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 31,88
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 646,82
Vidros 076 / IS: R$ 20.000,00 / FRANQUIAS: R$ 113,34
Parabrisa: R$ 757,00
Faróis: R$ 615,00
Vidro Traseiro: R$ 686,00
Faróis XENON: R$ 3.584,00
Faróis LED: R$ 3.584,00
Lanternas LED: R$ 1.365,00
Lanternas: R$ 559,00
Laterais: R$ 317,00
Retrovisores: R$ 799,00
TOTAL R$ 3.624,25

3 VEÍCULO: AGRALE - CAMINHAO 10000 4X2 E5
ANO/MODELO: 2013/2013
CÓDIGO FIPE: 5010349
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

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

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 3.175,20 R$ 866,26

4 VEÍCULO: CHEVROLET - CRUZE HATCH SPORT
LT 1.8 16V FLEX AUT.
ANO/MODELO: 2013/2013
CÓDIGO FIPE: 43990

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
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DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 230,95
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 82,02
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 37,19
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 316,99
Vidros 076 / IS: R$ 15.000,00 / FRANQUIAS: R$ 84,81
Faróis XENON: R$ 1.905,00
Faróis LED: R$ 1.266,00
Faróis: R$ 460,00
Vidro Traseiro: R$ 427,00
Laterais: R$ 165,00
Retrovisores: R$ 344,00
Lanternas LED: R$ 553,00
Lanternas: R$ 418,00
Parabrisa: R$ 442,00
TOTAL R$ 1.621,14

4 0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool
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MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 6.161,40 R$ 1.273,21
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 280,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 119,58
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 37,19
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 387,58
Vidros 076 / IS: R$ 20.000,00 / FRANQUIAS: R$ 207,30
Parabrisa: R$ 416,00
Lanternas: R$ 246,00
Lanternas LED: R$ 283,00
Retrovisores: R$ 676,00
Laterais: R$ 141,00
Vidro Traseiro: R$ 401,00
Faróis: R$ 270,00
Faróis LED: R$ 1.598,00
Faróis XENON: R$ 2.385,00
TOTAL R$ 2.308,35

5 VEÍCULO: MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP
TRITON GLS 3.2 TURBO
ANO/MODELO: 2013/2014
CÓDIGO FIPE: 221260
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

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

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 3.004,40 R$ 649,32
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 230,95
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 82,02
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 37,19
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 209,90
Vidros 076 / IS: R$ 10.000,00 / FRANQUIAS: R$ 91,80
Lanternas LED: R$ 307,00
Retrovisores: R$ 123,00
Laterais: R$ 94,00

6 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.6 8V
TOTAL FLEX GVI
ANO/MODELO: 2014/2015
CÓDIGO FIPE: 52760
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CLASSE BÔNUS:0
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Faróis: R$ 135,00
Faróis LED: R$ 811,00
Faróis XENON: R$ 811,00
Lanternas: R$ 123,00
Vidro Traseiro: R$ 233,00
Parabrisa: R$ 241,00
TOTAL R$ 1.304,10

6 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.6 8V
TOTAL FLEX GVI
ANO/MODELO: 2014/2015
CÓDIGO FIPE: 52760
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

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

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 3.004,40 R$ 649,32
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 230,95
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 82,02
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 37,19
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 209,90
Vidros 076 / IS: R$ 10.000,00 / FRANQUIAS: R$ 91,80
Faróis: R$ 135,00
Faróis LED: R$ 811,00
Parabrisa: R$ 241,00
Vidro Traseiro: R$ 233,00
Laterais: R$ 94,00
Retrovisores: R$ 123,00
Lanternas LED: R$ 307,00
Lanternas: R$ 123,00
Faróis XENON: R$ 811,00
TOTAL R$ 1.304,10

7 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.6 8V
TOTAL FLEX GVI
ANO/MODELO: 2014/2015
CÓDIGO FIPE: 52760
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

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

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 3.004,40 R$ 649,32

8 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.6 8V
TOTAL FLEX GVI
ANO/MODELO: 2014/2015
CÓDIGO FIPE: 52760

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
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DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 230,95
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 82,02
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 37,19
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 209,90
Vidros 076 / IS: R$ 10.000,00 / FRANQUIAS: R$ 91,80
Faróis XENON: R$ 811,00
Lanternas: R$ 123,00
Lanternas LED: R$ 307,00
Retrovisores: R$ 123,00
Laterais: R$ 94,00
Parabrisa: R$ 241,00
Vidro Traseiro: R$ 233,00
Faróis: R$ 135,00
Faróis LED: R$ 811,00
TOTAL R$ 1.304,10

8 0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool
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MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 2.570,40 R$ 968,35
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 267,73
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 115,09
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 14,88
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 663,81
Vidros 076 / IS: R$ 15.000,00 / FRANQUIAS: R$ 101,88
Vidro Traseiro: R$ 181,00
Parabrisa: R$ 188,00
Faróis LED: R$ 1.156,00
Faróis: R$ 230,00
Lanternas LED: R$ 504,00
Retrovisores: R$ 98,00
Faróis XENON: R$ 1.721,00
Lanternas: R$ 209,00
Laterais: R$ 82,00
TOTAL R$ 2.134,66

9 VEÍCULO: FIAT - NOVA FIORINO 1.4 8V EVO
FLEX
ANO/MODELO: 2015/2016
CÓDIGO FIPE: 14133
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

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

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 8.556,80 R$ 1.721,98
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 280,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 119,58
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 37,19
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 387,58
Vidros 076 / IS: R$ 20.000,00 / FRANQUIAS: R$ 267,28
Parabrisa: R$ 416,00
Vidro Traseiro: R$ 401,00
Retrovisores: R$ 701,00

10 VEÍCULO: MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP
TRITON HPE 3.2 TURBO AUT.
ANO/MODELO: 2015/2016
CÓDIGO FIPE: 221031
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CLASSE BÔNUS:0
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Lanternas LED: R$ 353,00
Laterais: R$ 141,00
Faróis LED: R$ 2.016,00
Faróis: R$ 338,00
Lanternas: R$ 307,00
Faróis XENON: R$ 2.410,00
TOTAL R$ 2.817,10

10 VEÍCULO: MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP
TRITON HPE 3.2 TURBO AUT.
ANO/MODELO: 2015/2016
CÓDIGO FIPE: 221031
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

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

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 8.556,80 R$ 1.721,98
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 280,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 119,58
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 37,19
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 387,58
Vidros 076 / IS: R$ 20.000,00 / FRANQUIAS: R$ 267,28
Faróis XENON: R$ 2.410,00
Lanternas: R$ 307,00
Faróis: R$ 338,00
Faróis LED: R$ 2.016,00
Laterais: R$ 141,00
Lanternas LED: R$ 353,00
Retrovisores: R$ 701,00
Parabrisa: R$ 416,00
Vidro Traseiro: R$ 401,00
TOTAL R$ 2.817,10

11 VEÍCULO: MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP
TRITON HPE 3.2 TURBO AUT.
ANO/MODELO: 2015/2016
CÓDIGO FIPE: 221031
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

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

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 8.556,80 R$ 1.721,98

12 VEÍCULO: MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP
TRITON HPE 3.2 TURBO AUT.
ANO/MODELO: 2015/2016
CÓDIGO FIPE: 221031

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 280,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 119,58
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 37,19
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 387,58
Vidros 076 / IS: R$ 20.000,00 / FRANQUIAS: R$ 267,28
Vidro Traseiro: R$ 401,00
Parabrisa: R$ 416,00
Faróis: R$ 338,00
Faróis LED: R$ 2.016,00
Faróis XENON: R$ 2.410,00
Lanternas: R$ 307,00
Lanternas LED: R$ 353,00
Retrovisores: R$ 701,00
Laterais: R$ 141,00
TOTAL R$ 2.817,10

12 0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

CLASSE BÔNUS:0C
otação - P

erspectiva S
eguros - P

orto S
eguro (1250341)         S

E
I 0010200-93.2022.6.02.8000 / pg. 263



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

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 12.677,00 R$ 2.843,44
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 545,49
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 185,57
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 31,88
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 646,82
Vidros 076 / IS: R$ 25.000,00 / FRANQUIAS: R$ 206,74
Vidro Traseiro: R$ 440,00
Parabrisa: R$ 456,00
Retrovisores: R$ 541,00
Lanternas LED: R$ 873,00
Laterais: R$ 176,00
Faróis LED: R$ 2.299,00
Faróis: R$ 392,00
Lanternas: R$ 357,00
Faróis XENON: R$ 2.299,00
TOTAL R$ 4.462,86

13 VEÍCULO: FORD - CAMINHAO CARGO 1319 E5
TURBO 4X2
ANO/MODELO: 2015/2016
CÓDIGO FIPE: 5041350
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

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

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 16.272,20 R$ 2.165,32
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 280,57
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 119,58
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 119,00
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 573,90
Vidros 076 / IS: R$ 25.000,00 / FRANQUIAS: R$ 111,82
Laterais: R$ 223,00
Retrovisores: R$ 504,00
Lanternas LED: R$ 1.168,00

14 VEÍCULO: RENAULT - MASTER MINIBUS
EXECUTIVE 2.3 DCI*
ANO/MODELO: 2018/2019
CÓDIGO FIPE: 252050
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: TRANSP. FUNCIONÁRIOS/CLIENTES
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CLASSE BÔNUS:0
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Lanternas: R$ 430,00
Faróis XENON: R$ 3.418,00
Faróis LED: R$ 2.852,00
Faróis: R$ 480,00
Parabrisa: R$ 389,00
Vidro Traseiro: R$ 375,00
TOTAL R$ 3.373,11

14 VEÍCULO: RENAULT - MASTER MINIBUS
EXECUTIVE 2.3 DCI*
ANO/MODELO: 2018/2019
CÓDIGO FIPE: 252050
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Diesel

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: TRANSP. FUNCIONÁRIOS/CLIENTES
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
CLASSE BÔNUS:0

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 3.127,60 R$ 1.183,88
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 230,95
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 82,02
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 37,19
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 209,90
Vidros 076 / IS: R$ 15.000,00 / FRANQUIAS: R$ 89,91
Faróis LED: R$ 1.844,00
Faróis XENON: R$ 2.213,00
Vidro Traseiro: R$ 414,00
Faróis: R$ 514,00
Parabrisa: R$ 429,00
Lanternas LED: R$ 578,00
Lanternas: R$ 369,00
Laterais: R$ 176,00
Retrovisores: R$ 443,00
TOTAL R$ 1.836,77

15 VEÍCULO: CITROEN - NOVO C4 LOUNGE SHINE
1.6 TURBO FLEX AUT.
ANO/MODELO: 2018/2019
CÓDIGO FIPE: 111872
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

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

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.603,20 R$ 1.980,60

16 VEÍCULO: TOYOTA - COROLLA SEDAN XEI 2.0
16V FLEX AUT.
ANO/MODELO: 2022/2023
CÓDIGO FIPE: 21113

TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO
REGIÃO DE RISCO: MACEIO - AL
UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 230,95
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 82,02
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 37,19
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 209,90
Vidros 076 / IS: R$ 20.000,00 / FRANQUIAS: R$ 51,22
Parabrisa: R$ 509,00
Vidro Traseiro: R$ 492,00
Faróis: R$ 419,00
Faróis LED: R$ 652,00
Faróis XENON: R$ 799,00
Lanternas: R$ 381,00
Lanternas LED: R$ 664,00
Retrovisores: R$ 479,00
Laterais: R$ 141,00
TOTAL R$ 2.594,80

16 0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

CLASSE BÔNUS:0C
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 4.603,20 R$ 1.980,60
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 230,95
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 82,02
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 37,19
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 209,90
Vidros 076 / IS: R$ 20.000,00 / FRANQUIAS: R$ 51,22
Retrovisores: R$ 479,00
Laterais: R$ 141,00
Lanternas: R$ 381,00
Lanternas LED: R$ 664,00
Parabrisa: R$ 509,00
Faróis XENON: R$ 799,00
Faróis LED: R$ 652,00
Faróis: R$ 419,00
Vidro Traseiro: R$ 492,00
TOTAL R$ 2.594,80

17 VEÍCULO: TOYOTA - COROLLA SEDAN XEI 2.0
16V FLEX AUT.
ANO/MODELO: 2022/2023
CÓDIGO FIPE: 21113
0Km: Não
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool

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

MODALIDADE: VALOR DETERMINADO
COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
CASCO - R$ 185.000,00 / FRANQUIA: R$ 13.650,00 R$ 2.311,17
DMT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 231,69
DCT 1R - IS R$ 80.000,00 R$ 40,65
APP C/ DMH - IS R$ 10.000,00 R$ 163,63
DMO 1R - IS R$ 10.000,00 R$ 2,92
Cls. 45V R$ 537,28
Vidros 076 / IS: R$ 25.000,00 / FRANQUIAS: R$ 133,99
Faróis: R$ 338,00
Vidro Traseiro: R$ 349,00
Faróis XENON: R$ 1.279,00

18 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - MICRO ONIBUS 9.160
OD
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:0
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Item Veículo Dados do Risco Coberturas, Cláusulas e Acessórios Valor Prêmio

Faróis LED: R$ 1.279,00
Parabrisa: R$ 700,00
Lanternas LED: R$ 529,00
Lanternas: R$ 307,00
Laterais: R$ 165,00
Retrovisores: R$ 357,00
TOTAL R$ 3.421,33

18 VEÍCULO: VOLKSWAGEN - MICRO ONIBUS 9.160
OD
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:0
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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 RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
CARRO RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
CARRO RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
CARRO RESERVA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
CARRO RESERVA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
CARRO RESERVA 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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2023.
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 alguns
veículos da frota deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Termo de Referência 1248617 e anexos 1248617,
1248763 e 1248818.

 
Realizaram-se consultas a empresas atuantes no

mercado, apesar da dificuldade em contratar com empresas do
ramo que contratem com a Administração Pública, foram
obtidas apenas duas propostas, gerando-se o seguinte
panorama:

 

VEÍCULO PLACA MAPFRE PORTO MÉDIO

Citroen/Jumper M33M 23 S NME-
3489

R$
9.140,00

R$
2.015,45 R$ 5.577,73

VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG-
2274

R$
2.310,00

R$
1.170,83 R$ 1.740,42

Caminhão Agrale / Modelo 10.000 OHC
1923

R$
6.480,00

R$
3.624,25 R$ 5.052,13

GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex ORI 7195 R$
2.310,00

R$
1.621,14 R$ 1.965,57

Mitsubishi / L 200 Triton 3.2 Diesel ORI 3539 R$
5.770,00

R$
2.308,35 R$ 4.039,18

VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 R$
2.310,00

R$
1.304,10 R$ 1.807,05

VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 R$
2.310,00

R$
1.304,10 R$ 1.807,05

VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 R$
2.310,00

R$
1.304,10 R$ 1.807,05

Fiat / Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 R$
5.360,00

R$
2.134,66 R$ 3.747,33

Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel
Cor Branca QLD 0340 R$

5.770,00
R$

2.817,10 R$ 4.293,55

Mitsubishi / L 200 Triton HPE QLD 0350 R$
5.770,00

R$
2.817,10 R$ 4.293,55

Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel
Cor Branca QLD 1770 R$

5.770,00
R$

2.817,10 R$ 4.293,55

Ford Cargo 1319 QLB 3471 R$
6.480,00

R$
4.462,86 R$ 5.471,43

Renault Master MBUS L3H2 QLF 0022 R$
9.140,00

R$
3.373,11 R$ 6.256,56

Citroen C4 Lounge Shine Aut. QLD 2332 R$
2.310,00

R$
1.836,77 R$ 2.073,39

R$ R$
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Toyota/Corolla XEI 2.0 Aut. SAE4D09 R$
2.310,00

R$
2.594,80 R$ 2.452,40

Toyota/Corolla XEI 2.0 Aut. SAE4D69 R$
2.310,00

R$
2.594,80 R$ 2.452,40

WV/ MICRO-ÔNIBUS ESPECIAL MC.ON. OXN
8228

R$
12.500,00

R$
3.421,33 R$ 7.960,67

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$
90.660,00

R$
43.521,95

R$
67.090,98

 
Deve-se destacar, desde já, que a presente

contratação não contempla todos os veículos componentes da
frota deste Tribunal, nem aqueles que estão previstos para
aquisição neste exercício, redundando na ocorrência de novas
contratações de seguros, para este ano, e que não foram
abrangidas por estes autos.

 
Desta forma, utilizando-se da média aritmética das

propostas apresentadas por dois fornecedores do ramo,
dentre várias empresas as quais fora solicitada, estimamos o
valor da presente contratação em R$ 12.678,68 (doze mil
seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito
centavos), nos termos do inciso IV do art. 5º da IN ME nº
65/2021.

 
Assim, tendo em vista que os valores das

contratações semelhantes previstas neste exercício  superam
o limite de R$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte reais e
quarenta e um centavos), disposto no inciso II do caput do
art. 75 da Lei nº 14.133/2021, sugerimos, s.m.j, a realização
de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 10.024/2019, com restrição de participação para
micro e pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 27/02/2023, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 27/02/2023, às 16:02, 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
1251529 e o código CRC A49D42F2.
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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 fevereiro de 2023.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,

 
Em tempo e em retificação ao Despacho SEIC

1251529, onde se lê:
 

Assim, tendo em vista que os valores das
contratações semelhantes previstas neste
exercício  superam o limite de R$
54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte
reais e quarenta e um centavos), disposto
no inciso II do caput do art. 75 da Lei nº
14.133/2021, sugerimos, s.m.j, a
realização de licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, com fundamento na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação para micro e pequenas
empresas.
 

Leia-se:
 
Assim, tendo em vista que os valores das
contratações semelhantes previstas neste
exercício  superam o limite de R$
54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte
reais e quarenta e um centavos), disposto
no inciso II do caput do art. 75 da Lei nº
14.133/2021, sugerimos, s.m.j, a
realização de licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, com fundamento na
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Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 10.024/2019, com AMPLA
PARTICIPAÇÃO, ante a
impossibilidade legal das
microempresas e empresas de
pequeno porte participarem de
processo licitatório que visa
contratar seguro.
 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 27/02/2023, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1251688 e o código CRC 7B269BB0.

0010200-93.2022.6.02.8000 1251688v1
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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 fevereiro de 2023.
Conforme o Despacho da SEIC (1251688),

encaminho à GSAD para deliberação.

Documento assinado eletronicamente por JACKELINE MORAIS DE MELO,
Coordenadora, em 27/02/2023, às 18:52, 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
1251863 e o código CRC 0FB60F01.

0010200-93.2022.6.02.8000 1251863v1
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