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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL 
Seção Judiciária do Distrito Federal 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018 
(PAe nº 0015194-23.2017.4.01.8005 ) 

 
A Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, por intermédio do Pregoeiro, designado 
pela Portaria nº 71, de 29 de outubro de 2017, torna público a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, obedecidas as 
disposições contidas na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto 5.450, de 31 de maio de 
2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na Lei 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, e, subsidiariamente, nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, independentemente de transcrição das normas regentes e às condições e exigências 
deste Edital e seus anexos. 
  
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública de 
Pregão Eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico COMPRASNET. 
 
 
DIA: 19 de fevereiro de 2018. 
HORÁRIO: 14h00min (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Código UASG: 090023 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto do presente Pregão Eletrônico consiste na contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de seguros para cobertura total da frota de veículos 
da Seção Judiciária do Distrito Federal - SJDF, conforme as especificações e quantidades 
constantes no Anexo I deste Edital – Termo de Referência. 
 

 

1.2 – Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no Comprasnet e 
as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

2. DOS ANEXOS 
 
2.1 - São partes integrantes deste Edital: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 
b) ANEXO II – Modelo de Proposta; 
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c) ANEXO III – Modelo de Declaração de Vistoria e de Opção de Não Realização 
de Vistoria; 

d) ANEXO IV – Modelo de Declaração (TCU – Acórdão 1.793/2011); 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que 
estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasgovernamentais.gov.br; 
 
3.2 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do 
licitante, obtidas junto à STI/MP, onde também deverão informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 
3.3 – O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que: se enquadra 
como ME/EPP (se for o caso); que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e 
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; que inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação; que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz; que sua proposta foi elaborada 
de maneira independente e que não possui empregados executando trabalho degradante ou 
forçado. 
 
3.3.1 – O preenchimento de qualquer declaração falsa no sistema Comprasnet sujeitará o 
licitante às sanções legais cabíveis. 
 
3.4 - Não poderão participar desta licitação: 
 
3.4.1 - Empresas suspensas de participar de licitação e impedida de contratar com a JFDF, 
durante o prazo da sanção aplicada;  
 
3.4.2 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação;  
 
3.4.3 - Empresas impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 
aplicada;  
 
3.4.4 - Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 
8º, V, da Lei nº 9.605/98;  
 
3.4.5 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93;  
 
3.4.6 - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
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3.4.7 - Empresas cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 
deste Pregão;  
 
3.4.8 - Empresas que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  
 
3.4.9 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 - O credenciamento do licitante bem assim a sua manutenção dependerá de registro 
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 
disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/05. 
 
4.2 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico credenciar-se no 
SICAF, conforme disposto no inciso I do art. 13 do Decreto 5.450/05. 
  
4.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.4 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante. 
 
5. DO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS 
 
5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá cadastrar sua proposta com a 
descrição completa do objeto ofertado, e o preço total anual do item, com apenas duas casas 
decimais, em moeda corrente nacional, exclusivamente por meio eletrônico através do site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do edital no Comprasnet, até 
a data e hora marcadas para a abertura da sessão. 
 
5.1.1 – O licitante deverá incluir nos preços apresentados todos os custos e despesas, tais como: 
tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 
 
5.1.2 - Os preços cotados deverão ter alíquota de IOF igual a zero, em conformidade com 
o disposto na alínea “e” do § 1° do artigo 22 do Decreto n° 4.494, de 3 de dezembro de 
2002. 
 
5.2 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada; entretanto, após iniciada a sessão, somente caberá desistência por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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5.3 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.4 - A participação no certame e a apresentação da proposta implicarão plena aceitação, por 
parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, não se lhe 
reconhecendo o direito à argüição de omissões, enganos ou erros posteriores, que encerrem a 
pretensão de alterar o valor total ofertado. 
 
5.5 - Não serão aceitas cotações com quantidades inferiores às constantes no Anexo I. 
 
6. DO PROCEDIMENTO E DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
6.1 - O Pregoeiro e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos 
trâmites e procedimentos estabelecidos na legislação pertinente e conforme os subitens abaixo: 
 
6.1.1 - no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro efetuará a abertura das 
propostas cadastradas no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” por meio do endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br
 

; 

6.1.2 – durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá, 
exclusivamente, mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
6.1.3 - abertas as propostas, o Pregoeiro verificará a conformidade de cada item com os 
requisitos estabelecidos no ANEXO I deste Edital – Termo de Referência; 
 
6.1.3.1 – caso seja verificado que a proposta não atende aos requisitos estabelecidos, esta será 
desclassificada pelo Pregoeiro, de forma fundamentada e registrada no sistema; 
 
6.1.3.2 – quando compatíveis, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, e os licitantes que não 
tiveram suas propostas desclassificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
 
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, pelo valor total do item, com apenas duas 
casas decimais

 

, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de 
cada lance.  

7.2 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, para o item. O sistema não identificará o autor dos lances aos 
demais participantes.  
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7.3 – Para novos lances, obrigatoriamente, o licitante deverá oferecer um valor inferior ao 
ofertado por ele anteriormente e registrado pelo sistema. 
 
7.4 - O sistema registrará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado 
primeiro. 
 
7.5 – Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n° 5.450/05. Entretanto, o Pregoeiro poderá 
excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexeqüível. 
  
7.6 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer operante e acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos 
sem prejuízo dos atos realizados; 
 
7.6.1 - quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.7 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, e o sistema 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, no qual será concedido o tempo de no 
mínimo 1 (um) minuto e de no máximo 60 (sessenta) minutos. 
 
7.7.1 – Com o encerramento do tempo de iminência, transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
7.8 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances ou após negociação e decisão do Pregoeiro. 

 
8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
8.1 – Atendendo aos termos da Lei Complementar nº 123/2006, modificada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e do Decreto nº 8.538/2015, após a etapa de lances, sendo 
verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para empresas enquadradas na definição de microempresas, empresas de pequeno 
porte ou cooperativa de consumo.  
 
8.1.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativa de consumo sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.2 – Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
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8.2.1 – a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa de consumo mais bem 
classificada será convocada para, querendo, apresentar novo lance com preço inferior ao menor 
lance até então apresentado, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento da 
fase de lances, sob pena de preclusão; 
 
8.2.2 – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, ou 
cooperativa de consumo na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.1.1, na ordem classificatória, para exercício 
do mesmo direito; 
 
8.2.3 – na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem 8.1.1, o procedimento 
licitatório prossegue com os demais licitantes. 
 
9. DA NEGOCIAÇÃO 
 
9.1 - Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro examinará a compatibilidade do preço ofertado 
pelo proponente classificado em primeiro lugar com o valor estimado para a contratação. 
 
9.2 – O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
no edital. 
 
9.3 - Não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, por parte do primeiro 
colocado, o Pregoeiro recusará sua proposta e direcionará a contraproposta ao licitante 
imediatamente classificado, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável. 
 
9.4 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
10.1 – O Pregoeiro levará em conta, no interesse da Justiça Federal do Distrito Federal, o 
critério do menor preço e as condições estabelecidas neste Edital. 
 
10.2 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o licitante 
classificado, provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, em arquivo único, via 
sistema eletrônico (Comprasnet), por meio da opção “Enviar Anexo”, a proposta de preço 
ajustada ao menor lance, bem como os documentos de habilitação constantes do item 11 deste 
edital, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro. 
 
10.2.1 – A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, 
opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e deverá obedecer às seguintes 
condições: 
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10.2.1.1 – conter as especificações claras e detalhadas do objeto licitado, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I deste Edital – Termo de Referência; 
 
10.2.1.2 - apresentar os valores unitários e total do prêmio, em moeda corrente nacional, com 
apenas duas casas decimais, expresso, este último, em algarismos e por extenso.  
 
10.2.1.2 - consignar prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
entrega da mesma, encerrando-se sempre em dia útil. 
 
10.2.1.3 – razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, correio eletrônico para 
contato e recebimento/aceite da nota de empenho, banco, agência, praça de pagamento e conta 
corrente, assinatura e nome legível do representante legal da empresa responsável pela 
proposta. 
 
10.3 – Nos casos em que forem detectados erros materiais nas propostas apresentadas, durante 
a análise da aceitação, o Pregoeiro poderá determinar ao licitante vencedor, ajustes formais. 
 
10.4 – Caso ocorram problemas que impossibilitem o encaminhamento da documentação 
exigida no subitem 10.2 em “arquivo único”, deverá o licitante avisar o Pregoeiro, via chat, a 
fim de que ele possa novamente convocar o anexo, liberando, assim, o sistema.  
 
10.5 - A pedido do licitante – via chat e justificadamente, o prazo fixado no subitem 10.2 
poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, levando-se em conta o interesse desta SJDF, a 
justificativa e a razoabilidade do pleito.  
 
10.6 - Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” 
do sistema Comprasnet, poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser postados no prazo de 2 (dois) dias, 
a contar da solicitação, à Seção de Compras e Licitações da Justiça Federal do Distrito Federal, 
situada no SAUS, Quadra 2, Bloco G, Lote 8, Anexo A, Brasília – DF, CEP: 70.070-933.  
 
10.7 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no 
subitem 10.2 e no prazo estipulado no mesmo subitem, sem que tenha apresentado justificativa 
aceita pelo Pregoeiro, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 
edital. 
 
10.8 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta 
Justiça Federal do Distrito Federal, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, 
para orientar sua decisão. 
 
10.9 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e seus anexos, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
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10.10 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração; 
 
10.11 – Também não serão admitidas propostas elaboradas em desacordo com os termos deste 
Edital. 
 
10.12 – Em eventual empate entre propostas, após a execução do procedimento previsto no 
Item 8 deste Edital, o critério de desempate será aquele previsto no art.3º,§2º, da Lei nº 
8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 
 
 a) prestados por empresas brasileiras; 

 b) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 

 c) Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio

 

, em ato público para o 
qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

10.13 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta, exceto se confirmado o descumprimento às 
especificações do objeto. 
 
11. DA HABILITAÇÃO 
 
11.1 – Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá encaminhar, por meio da 
opção "Enviar anexo" do Sistema Comprasnet, no prazo indicado no subitem 10.2, a seguinte 
documentação: 
 
a) Documentação de Habilitação Jurídica; 
b) Documentação de Habilitação Fiscal e Trabalhista;  
c) Declaração de Vistoria ou de Opção de Não Realização de Vistoria – Modelo Anexo III; 
d) Declaração de que não possui, em seu quadro societário, servidor pertencente a esta SJDF 
(Acórdão nº 1.793/2011 – TCU-Plenário) – Modelo Anexo IV; 
e) Certidão emitida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), atestando sua 
regularidade em operar no mercado segurador brasileiro no ramo de veículos. 
 
11.2 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 
 
11.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente, ou registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
11.2.1.1 - No caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores, e no caso de sociedades civis, acompanhado 
de prova da diretoria em exercício. 
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11.2.1.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI, na forma da Resolução 
CGSIM nº 16/2009. 
 
11.2.2 – Em quaisquer dos atos constitutivos deverá estar contemplada, dentre os objetivos 
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da 
licitação; 
 
11.2.3 - Carta da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), atestando a 
regularidade da licitante em operar no mercado segurador brasileiro no ramo de veículos. 
 
11.2.4 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
 
11.2.5 - Documento de Identidade do Representante Legal da empresa – excepcionalmente, 
este documento poderá ser enviado digitalizado, via e-mail (selic.df@trf1.jus.br e 
selic.df@gmail.com). 
 
11.2.5.1 – Caso o signatário do Contrato não seja contemplado para tal no Contrato Social ou 
Estatuto da Empresa, deverá apresentar Procuração dando-lhe poderes para assinar, com 
autenticação em cartório. 
 
11.3. A habilitação fiscal e trabalhista será comprovada mediante consulta, do Pregoeiro, ao 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos 
documentos abaixo: 
 
11.3.1 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à 
Caixa Econômica Federal; 
 
11.3.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e 
Secretaria da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou 
Receita Federal do Brasil; 
 
11.3.3 – prova de regularidade junto às Fazendas Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, ou 
seja, que incidam na atividade ou tipo de objeto que é contratado. 
 
10.3.4 - 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; 
 
11.4 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF, será 
assegurado ao licitante o direito de encaminhar a documentação atualizada constante nos 
subitens 11.3.1 a 11.3.4, através da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet. 
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11.5 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 11.3.1 a 11.3.4 esteja vencida no 
SICAF, poderá também o Pregoeiro, consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes; 
 
11.6 – Deverá ainda ser apresentada, pelo licitante, a Declaração de Vistoria ou a 
Declaração de Opção de Não Realização de Vistoria, obrigatoriamente, na fase de 
habilitação do certame – Modelos Anexo III. 
 
11.6.1 - Declaração de Vistoria expedida comprovando que um representante da licitante 
compareceu à Justiça Federal e vistoriou os veículos a serem segurados, de modo a aferir as 
condições e proceder ao levantamento de outros elementos necessários ao subsídio da proposta 
a ser apresentada - Modelo - Anexo III. 
 
11.6.2 - A vistoria deverá ser previamente agendada junto ao Núcleo de Segurança e 
Inteligência Institucional - NUINT, de segunda a sexta-feira pelo telefone (0XX61) 3221-6470. 
 
11.6.3 - A declaração deverá ser assinada por representante ou empregado da licitante e conter 
o visto do representante designado pela Justiça Federal. 
 
11.6.4 - Caso o licitante opte por não realizar vistoria, deverá apresentar declaração de que 
conhece as circunstâncias em que os serviços serão prestados e as características dos veículos a 
serem segurados, dispensando a necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por 
sua decisão e se comprometendo a cumprir fielmente o contratado nos termos de sua proposta e 
do presente Edital, conforme modelo constante do Anexo III deste edital 
 
11.6 - Além da documentação relativa à habilitação fiscal e jurídica, o Pregoeiro irá verificar 
a existência de registros impeditivos da contratação (Acórdão 1.793/2011 – Plenário-TCU), 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da 
Transparência, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa, disponível no Portal do CNJ. 
 
11.6.1 – Havendo alguma restrição relativa aos registros da empresa, será facultado ao licitante, 
o envio de documento que comprove que a situação já foi regularizada. 
 
11.6.2 – O documento deverá ser encaminhado, no prazo estabelecido no subitem 10.2, 
contado da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar anexo” do sistema 
Comprasnet, podendo, caso ocorram problemas, ser aplicado o disposto nos subitens 10.5 e 
10.6. 
 
11.7 - Será admitida a apresentação de registros de CNPJ’s diferentes, entre matriz e filial, nos 
comprovantes pertinentes às Contribuições Previdenciárias e ao Certificado de Regularidade de 
Situação do FGTS–CRF, quando houver a comprovação de centralização do recolhimento dos 
tributos. 
 
11.8 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos exigidos neste Edital. 
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11.9 - O licitante que deixar de enviar a documentação indicada neste item dentro do prazo 
estipulado no subitem 10.2, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, será inabilitado e sujeitar-
se-á às sanções previstas neste edital. 
 
11.10 – Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006: 
 
11.10.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
11.10.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação. 
 
11.10.3 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará 
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666, de 21/06/1993 e art. 7ª da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura da nota de empenho, ou revogar a licitação. 
 
11.11 – Para os efeitos deste Pregão, o licitante será declarado vencedor após a fase de 
habilitação e antes da etapa recursal. 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, 
durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 
sistema, manifestar intenção de recorrer. 
 
12.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
implicará na decadência desse direito. 
 
12.1.2 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-o, em campo próprio do sistema. 
 
12.1.3 – O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita, deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 
começará a correr após o término do prazo do recorrente. 
 
12.1.3.1 – Após o término dos prazos fixados no subitem anterior, o Pregoeiro terá 5 (cinco) 
dias úteis para exame e decisão. 
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12.1.3.2 – Caso o Pregoeiro não reconsidere sua posição, deverá encaminhar o recurso para 
decisão da Autoridade Competente, a qual deverá ser proferida em até 5 (cinco) dias úteis. 
 
12.2 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.3 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1 - A adjudicação e homologação do objeto serão feitas forma global, a uma só empresa
 

. 

13.2 - Não havendo manifestação dos licitantes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro 
adjudicará o(s) objeto(s) licitado(s) e a Autoridade Competente procederá à homologação. 
 
13.3 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, a Autoridade Competente 
adjudicará e homologará o resultado da Licitação. 
 
13.4 – Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO  
 
14.1 - A contratação do objeto da presente licitação será efetuada mediante instrumento hábil, 
conforme preceitua o §4º do art. 62 da Lei 8.666/93, do qual farão parte integrante todas as 
condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, independentemente de transcrição na 
nota de empenho, bem como a documentação e a proposta da licitante vencedora, naquilo que 
não lhe contrariar os termos, com previsão de adaptação às normas vigentes. 
 
14.2 - O licitante classificado em primeiro lugar, após a homologação do pregão e autorização 
da Autoridade Competente, receberá a nota de empenho, a qual terá também a função de 
Contrato.  
 
14.2.1 - A nota de empenho será considerada aceita em toda a sua integralidade, caso o licitante 
vencedor não a recuse por escrito, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da data do 
recebimento, com justificativa a ser analisada pela Contratante. Neste caso, a aceitação da 
justificativa ficará a critério da Administração, ouvido o setor competente. 
 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento da Justiça Federal no Distrito Federal, na Ação Julgamento de 
Causas, Natureza da Despesa – 3.3.90.39. 
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1 Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 c/c artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005, 
comete infração administrativa passível de impedimento de licitar e contratar com a União, 
bem como descredenciamento no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
que menciona o inciso XIV do art. 4º da Lei do Pregão, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das penalidades previstas neste edital e das demais cominações legais: 

16.1.1 A licitante adjudicatária que não aceitar/retirar a nota de empenho  ou não assinar a ata 
de registro de preços ou o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 

16.1.2 A licitante que deixar de entregar documentação em qualquer fase do certame; 

16.1.3 A licitante que entregar documentação falsa em qualquer fase do certame; 

16.1.4 A licitante que ensejar o retardamento de qualquer das fases do procedimento 
licitatório; 

16.1.5 A licitante convocada após a etapa de lances que, dentro do prazo de validade exigido 
no edital, não mantiver a proposta; 

16.1.6 A empresa que fraudar na execução do objeto; 

16.1.7 A empresa que se comportar de modo inidôneo; ou, 

16.1.8 A empresa que cometer fraude fiscal. 

16.2 - Conforme disposto no Acórdão TCU 754/2015 – Plenário, subitem 9.5.1, será autuado 
processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, 
injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo que tal 
dispositivo tem caráter abrangente e se refere a condutas relacionadas não apenas à contratação 
em si, mas também ao procedimento licitatório e à execução da avença. 
 
16.3 – Além das sanções previstas no subitem 19.1, fica o licitante sujeito às cominações legais 
previstas na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
16.4 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação são as previstas no Anexo I - 
Termo de Referência deste Edital. 
 
16.5 – No caso de inexecução total, a Administração aplicará multa de 10% (dez por cento) e, 
de inexecução parcial, aplicará multa de 5% (cinco por cento), ambas sobre o valor global 
contratado. 
 
16.5.1 – em qualquer dos casos a que faz menção o subitem anterior, o contrato poderá ser 
rescindido e cancelado o saldo da nota de empenho, sendo ainda, facultada à Administração, a 
aplicação das sanções previstas nos incisos I, III e /ou IV do art. 87, da Lei 8.666/93. 
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16.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Justiça Federal pela contratada serão 
deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da Justiça 
Federal ou cobrados judicialmente. 
 
16.7 - Se a Contratada inadimplente não tiver valores a receber da Justiça Federal, terá o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma 
estabelecida no subitem anterior, por meio da Guia de Recolhimento da União – GRU. 
 
16.8 - A aplicação de multas, bem como a rescisão de contrato, não impede que a Justiça 
Federal aplique à Contratada as demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
16.9 - A aplicação de qualquer das sanções relacionadas neste Edital será precedida de processo 
administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 
 
17. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS 
 
17.1 – Observada a antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, até as 19h 
do prazo legal - horário de expediente desta Seção Judiciária - mediante termo dirigido ao 
Pregoeiro, exclusivamente na forma eletrônica, para os e-mails selic.df@trf1.jus.br e 
selic.df@gmail.com, devendo no assunto constar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 03/2018. 
 
17.1.1- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição em até 24 (vinte e quatro) horas.  
 
17.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
17.2 – Os pedidos de esclarecimento deverão ser enviados com antecedência mínima de 3 (três) 
dias úteis, até as 19h - horário de expediente desta SJDF - para os e-mails selic.df@trf1.jus.br e 
selic.df@gmail.com, devendo constar no assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018. 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1 – As obrigações da Contratada e da Contratante estão estabelecidas no Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital. 
 
18.2 - As decisões do Pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido 
homologadas pela Autoridade Competente da Justiça Federal do Distrito Federal. 
 
18.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
 

mailto:selic.df@trf1.jus.br�
mailto:selic.df@gmail.com�
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mailto:selic.df@gmail.com�
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18.4 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão 
divulgadas na homepage desta Justiça Federal do Distrito Federal e do Comprasnet 
(www.jfdf.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), devendo as licitantes acessá-las para 
ciência. 
 
18.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dia de 
expediente na Justiça Federal do Distrito Federal e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando explicitamente disposto em contrário. 
 
18.6 - A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não implicará 
aceitação, novação ou precedente. 
 
18.7 - No caso de problemas que dificultem ou impossibilitem a remessa de qualquer 
documentação, via sistema Comprasnet, pela opção “enviar arquivo”, poderá a empresa 
encaminhar para o e-mail da SELIC (selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com). 
 
18.7.1 – Para o deferimento do pleito pelo Pregoeiro, a empresa deverá solicitar e justificar o 
motivo de não poder postar a documentação via sistema Comprasnet. 
 
18.8 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para 
fins de classificação e habilitação.  
 
18.9 - Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” 
do sistema Comprasnet, poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 
momento. Nesse caso, os documentos deverão ser postados no prazo de 2 (dois) dias, a contar 
da solicitação, à Seção de Compras e Licitações da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito 
Federal, situada no SAUS, Quadra 2, Bloco G, Lote 8, Anexo A, Brasília – DF, CEP: 70.070-
933.  
 
18.10 - A presente licitação, no interesse do serviço público, poderá ser adiada, revogada ou 
anulada, sempre com despacho fundamentado, conforme o artigo 49 da Lei nº 8.666/93. 
 
18.11 - Aplica-se, subsidiariamente, à presente licitação, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor e a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
18.12 - Os casos omissos serão decididos, conforme o caso, pelo Pregoeiro ou autoridade 
competente, com base na legislação vigente. 
 
 
 

http://www.jfdf.jus.br/�
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/�
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18.13 - Mais esclarecimentos quanto ao procedimento licitatório poderão ser obtidos pelos 
telefones (0xx61) 3221-6052 / 3221-6053 / 3221-6054, ou no endereço SAUS, Quadra 2, Bloco 
G, anexo, CEP 70.070-933, no horário de l3h às l8h. 
 
            Brasília, 31 de janeiro de 2018. 
                
              Hélio Costa de Oliveira 
                                                                 Pregoeiro/JFDF 
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ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1.   Prestação de serviços de seguros para cobertura total da frota de veículos da Seção 

Judiciária do Distrito Federal - SJDF. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação pretendida objetiva a cobertura dos veículos da Seção Judiciária do 

Distrito Federal contra sinistros, garantindo assim a recomposição ao erário, em face de 

tais ocorrências, durante os trabalhos a cargo da Seção de Segurança, Vigilância e 

Transportes - SEVIT. 

2.2. A Contratação pretendida alinha-se ao planejamento estratégico da Justiça Federal, na 

medida que proporciona condições de maior tranquilidade e segurança aos condutores 

oficiais, bem como a contratante na medida que pode-se minimamente prevê eventuais 

prejuízos em caso de danos aos veículos.  

2.3. A relação entre a demanda prevista para uso deste serviço é de difícil mensuração, haja 

vista que a utilização do seguro decorre de sinistro não desejado. Contudo, a 

contratação pleiteada é suficiente e adequada, haja vista que o quantitativo a ser 

coberto contemplará toda a frota da SJDF em atividade. 

3. BASE LEGAL  

3.1. Recomenda-se que esta licitação seja efetuada nos moldes de Pregão Eletrônico 

conforme disposto na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de 

maio de 2005, visto se tratar de aquisição de serviços comuns, cujos padrões de 

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de 

especificações usuais de Mercado, com adjudicação pelo critério de menor preço.  

4. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO  
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4.1. O objeto desta contratação enquadra-se na classificação de bens comuns, nos termos da 

Lei nº 10.520 de 2002. Sendo serviço usual no mercado e cuja realização não demanda 

para empresas do ramo especializado complexidade. 

4.2. A forma de adjudicação se dará de modo global, haja vista que eventual 

francionamento de qualquer natureza possivelmente iria gerar confusão e eventuais 

atrasos em caso de acionamento do seguro. 

4.3. As propostas de preços deverão ser apresentadas com base no valor global do prêmio, 

este correspondendo à soma dos prêmios unitários de todos os veículos a serem 

cobertos pela apólice. 

4.4. A empresa contratada deverá emitir apólice única para os veículos segurados, 

documento este que deverá conter as condições gerais do seguro, compatíveis com as 

disposições deste Termo de Referência. 

5. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

5.1. Descrição do SERVIÇO: 

ITEM SERVIÇO ESPECIFICAÇÃO 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Seguro da frota  

 

Seguro com cobertura total de todos os veículos da frota da SJDF 
contra riscos derivados da circulação, das despesas 
indispensáveis ao salvamento e ao transporte até a oficina ou 
local adequado mais próximo do acidente (assistência 24 horas, 
com guincho) e das indenizações ou prestação de serviços 
correspondentes às cláusulas de cobertura do seguro, conforme 
discriminado seguir: 

• colisão com outros veículos e objetos fixos, pessoas ou 
animais, abalroamento e capotagens, ainda que causados 
por terceiros; 

• incêndio ou explosão que resultem de atos danosos, ainda 
que praticados por terceiros; 

• quedas acidentais em precipícios ou de pontes e queda de 
agentes externos sobre o veículo, que dele não faça parte 
integrante, ou não estejam nele fixados, como também de 
carga por ele transportada; 

• acidente durante o transporte do veículo por qualquer 
meio comum e apropriado; 

• submersão total ou parcial do veículo em água 
proveniente de enchentes ou inundações, inclusive quando 
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guardado em subsolo; 

• chuva de granizo, furacão e terremotos; 

• danos causados durante o tempo em que, como 
consequência de roubo ou furto, estiver em poder de 
terceiros; 

• responsabilidade civil facultativa (RCF - danos materiais 
e corporais); 

• acidente pessoal de passageiros (APP - morte ou 
invalidez); 

• Os valores de cobertura/indenizações deverão 
corresponder aos de mercado, segundo tabela divulgada 
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, 
vigente na data do sinistro, compreendendo os seguintes 
valores mínimos: 

a) danos materiais, não inferior a R$100.000,00 (cem mil 
reais); 

b) danos corporais, não inferior a R$100.000,00 (cem mil 
reais); 

c) morte por passageiro, não inferior a R$10.000,00 (dez mil 
reais); 

d) invalidez por passageiro, não inferior a R$10.000,00 (dez 
mil reais). 

• valor da franquia terá como parâmetro os valores 
estabelecidos na tabela do Item 13 deste Termo de 
Referência, para todos os veículos. 

• Os veículos a serem segurados são os relacionados na 
tabela do Item 16 deste Termo de Referência. 

 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

6.1. Os proponentes deverão apresentar proposta na qual deverá constar além do 

quantitativo, o preço unitário e total, e informações técnicas necessárias ao atendimento 

deste TR.  

6.2. Nos preços ofertados todos os custos decorrentes da contratação, tais como, impostos, 

encargos fiscais e comerciais, tributos, tarifas, taxas e outras despesas incidentes ou 

necessárias à efetivação do fornecimento na forma prevista neste Edital. 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018  - 20 
 

   

 

6.3. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da formulação e da apresentação 

das respectivas propostas. 

6.4. Os preços cotados deverão ter alíquota de IOF igual a zero, em conformidade com o 

disposto na alínea “e” do § 1° do artigo 22 do Decreto n° 4.494, de 3 de dezembro de 

2002. 

6.5. Os preços cotados serão irreajustáveis e deverão abranger todas as despesas incidentes 

sobre o objeto da licitação, tais como impostos, contribuições sociais, fretes etc. 

6.6. Os valores cotados para as franquias deverão, sob pena de recusa da proposta, obedecer 

aos valores máximos estabelecidos, conforme tabela constante do Item 16 deste Termo 

de Referência. 

7. DA HABILITAÇÃO  

7.1. As empresas participantes da licitação deverão apresentar carta da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP), atestando a sua regularidade em operar no mercado 

segurador brasileiro no ramo de veículos. 

7.2.  A carta da SUSEP deverá ser apresentada preliminarmente à contratação, sob pena de 

desclassificação e penalização legal. 

8. VISTORIA  

8.1. Os representantes das empresas interessadas poderão vistoriar os veículos a serem 

segurados, acompanhados por um servidor designado pelo NUINT, de modo a aferirem 

as condições e procederem ao levantamento de outros elementos necessários ao 

subsídio das propostas a serem apresentadas. 

8.2. A vistoria deverá ser previamente agendada pelo telefone 0XX(61) 3221-6470. 

8.3. Os representantes/prepostos ou aqueles com delegação para representarem as empresas 

seguradoras deverão, preencher o formulário de que trata o anexo I deste Termo de 

Referências, de modo a propiciar à SJDF informações básicas para os contatos que se 

fizerem necessários após a assinatura da apólice. 
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8.4. Os veículos constantes da Relação de Veículos da Frota da Justiça Federal (Item 16) se 

encontravam-se segurados até 11/01/2018 sob a apólice de número 0002004279, da 

seguradora Sura Seguros. 

 

9. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.  

9.1.  A apólice de seguro contratada, cartões dos veículos e qualquer outro documento 

exigido pela SUSEP deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados da data de assinatura do contrato. 

9.2.  O local de entrega é o Núcleo de Segurança e Inteligência - NUINT, localizado no 

edifício-sede I, Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Bloco G, 1° subsolo; contato pelo 

telefone (0XX61) 3221-6470. 

 

10. DA VIGÊNCIA  

10.1. O contrato proveniente desta contratação terá vigência de  12 meses, garantindo-

se todas as coberturas previstas neste Termo. 

11. DO RECEBIMENTO 

11.1. O objeto contratado será recebido: 

11.1.1. Provisoriamente, em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da entrega da apólice, para 

verificação da conformidade do objeto e aferição do direito ao pagamento; 

11.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do 

recebimento provisório. 

11.2. O recebimento provisório ou definitivo não exime a contratada da 

responsabilidade pela solidez, segurança, qualidade do serviço contratado. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
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12.1. Designar servidor do seu quadro de pessoal para receber o objeto e conferir as 
especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta da contratada, 
recusando-o na hipótese de desconformidade com as características previamente 
estabelecidas; 

12.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, 
relacionados ao objeto pactuado; 

12.3. Permitir e facilitar a vistoria aos veículos a serem segurados. 

12.4. Proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações 
pactuadas. 

12.5. Apresentar à contratada documentação referente ao pagamento do prêmio do 
seguro. 

12.6. Fornecer todas as informações ou esclarecimentos relativos a documentos e 
condições necessários para a cobertura dos veículos objeto deste Termo de Referência. 

12.7. Informar a contratada sempre que houver transferência de veículo. 

12.8. Comunicar, por escrito, à contratada quaisquer irregularidades verificadas 
durante a vigência da apólice. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Obedecer às especificações do objeto, constantes deste Termo de Referência, da 
proposta apresentada, cumprindo o prazo estabelecido; 

13.2. Emitir e entregar à contratante a apólice de seguro no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato. 

13.3. O seguro deverá cobrir os veículos contra prejuízos e despesas devidamente 
comprovados e decorrentes dos riscos, até o valor das importâncias seguradas. 

13.4. A apólice de seguro deverá conter as normas estabelecidas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

13.5. Preencher e entregar à contratante, juntamente com a apólice, o formulário de 
que trata o anexo I deste Termo de Referência, contendo os dados dos 
representantes/prepostos ou daqueles com delegação para representarem as empresas 
seguradoras, junto a esta JFDF. 

13.6. Oferecer serviço de assistência 24 horas, com guincho, em todo o território 
nacional. 
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13.7. Emitir documento que contenha os dados do seguro e os bens segurados, 
coberturas, valores contratados (importâncias seguradas), franquias, vigência do 
seguro, condições gerais e particulares que identifiquem os riscos, assim como 
modificações que produzam durante a vigência da apólice. 

13.8. Ocorrendo sinistro dentro do prazo de pagamento do prêmio, sem que este tenha 
sido efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado se a contratante cobrir o 
débito até a data do vencimento. 

13.9. Providenciar a regularização do sinistro porventura ocorrido no prazo de 7 (sete) 
dias úteis, após comunicado pela contratante (entende-se por regularização a 
autorização para o conserto do veículo). 

13.10. A contratada será a única e total responsável perante a contratante, inclusive do 
ponto de vista técnico, respondendo pela qualidade e presteza no atendimento, 
principalmente quando da regularização de situações decorrentes de eventuais sinistros. 

13.11. A contratante ficará liberada da franquia nos casos de perda total dos veículos 
(incêndio, danos materiais, explosões e suas consequências). 

13.12. Atender aos chamados da contratante para remoção dos veículos sinistrados no 
prazo máximo de 2 (duas) horas. 

 

14.  DO PAGAMENTO  

14.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento provisório.  

 

15.  DAS PENALIDADES 

15.1. Fica estipulado o percentual de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento), sobre o 
valor da nota de empenho, relativa ao serviço prestado, a título de multa de mora, por 
descumprimento de obrigação contratual, no cumprimento de prazos previstos neste 
Termo de Referência, por dia útil quando se referir a dia útil, e por hora quando se 
referir a hora, independentemente de notificação; 

15.2. A aplicação da multa a que se refere o item anterior fica limitada a 20 horas 
quando se referir a hora e a 20 dias úteis, quando se referir a dia útil, sendo esta a data-
limite para o cumprimento da obrigação, independentemente de notificação. 

15.3.    Pela inexecução parcial da obrigação, a contratante aplicará multa de 5%(cinco 
por cento) sobre o valor global contratato, sendo-lhe facultado, ainda, rescindir o 
contrato e aplicar as sanções previstas nos incisos I e  III do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 
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15.4.   Tendo em vista a necessidade do serviço para esta contratante, será considerada 
inexecução total da obrigação, o atraso na entrega do serviço previsto no TR, em prazo 
superior a 20 (vinte) dias úteis, sem aquiescência da administração; 

15.5. Constatada a inexecução total prevista, será aplicada multa de 10 % (dez por 
cento) sobre o valor global contratado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis 
(suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos e ou declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública) nos termos dos incisos I,III e IV 
do art. 87 da lei 8.666/93; 

15.6.   Caso a contratada não possa cumprir o(s) prazos estipulado(s) neste 
documento, deverá apresentar justificativa por escrito até o vencimento destes, ficando 
a critério da contratante a sua aceitação; 

15.7.   A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada e protocolada na 
Secretaria Administrativa - SECAD. 

 

16.  DO VALOR ESTIMATIVO 

OR. 
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO ANO 

DE 
FABR. 

COMB. VALOR DE 
MERCADO 

VALOR 
MÁXIMO 
DA 
FRANQUIA 

CLASSE 
DE 
BONUS 

VALOR 
ESTIMADO 
DO PRÊMIO MARCA MODELO PLACA CHASSI RENAVAN 

1 FIAT DUCATO JFP6886 93W231F1141017625 834941007 2004 DIESEL  R$31.128,00   R$1.800,00  4 R$ 3.163,56 

2 FIAT FIORINO PAC6497 9BD26512MF9034292 1040130795 2015 FLEX  R$39.705,00   R$1.200,00  2 R$ 2.211,33 

3 FIAT SIENA JFP8316 9BD17241C53137527 839547412 2004 FLEX  R$15.409,00   R$1.200,00  5 R$ 1.285,23 

4 FIAT SIENA JFP8326 9BD17241C53135453 839549342 2004 FLEX R$15.409,00  R$1.200,00  5 R$ 1.285,23 

5 FIAT SIENA JFP8336 9BD17241C53135376 839550553 2004 FLEX  R$15.409,00  R$1.200,00  5 R$ 1.285,23 

6 FIAT SIENA JKH0331 9BD17241C63184459 859849376 2004 FLEX R$15.409,00 R$1.200,00  5 R$ 1.285,23 

7 FIAT SIENA JKH6351 9BD17241C63209313 872676560 2005 FLEX R$16.239,00 R$1.200,00  5 R$ 1.298,39 

8 FIAT PALIO 
WEKEEND JJU1331 9BD17301MA4311092 201971143 2010 FLEX R$25.027,00 R$1.200,00 1 R$ 1.603,09 

9 GM C20 
CAMIONETE JFO4272 8AG244NETTA128870 667550445 1996 GASOLINA R$22.629,00  R$1.800,00  5 R$ 2.311,78 

10 GM CORSA 
SEDAN JFQ2585 9BGXM19005C200125 846961482 2005 FLEX R$16.121,00  R$1.200,00  4 R$ 1.271,76 

11 GM S10 CD HDE3010 9BG138KJ08C400429 920324711 2007 DIESEL R$48.915,00  R$2.000,00  5 R$ 2.601,17 

12 GM TRAILBLAZER OVS7931 9BG156MD0EC468636 1036545412 2014 FLEX R$89.162,00  R$3.000,00  5 R$ 3.677,98 

13 GM COBALT LTZ PBE1036 9BGCJC6920JB173481 0113438756 2017 FLEX R$59.500,00 R$1.200,00 1 R$ 2.929,41 

14 GM COBALT LTZ PBE1037 9BGJC6920JB173021 0113430033 2017 FLEX R$59.500,00 R$1.200,00 1 R$ 2.929,41 

15 GM COBALT LTZ PBE1038 9BGJC6920JB172501 01134341498 2017 FLEX R$59.500,00 R$1.200,00 1 R$ 2.929,41 

16 GM COBALT LTZ PBE1039 9BGJC6920JB172913 01134343490 2017 FLEX R$59.500,00 R$1.200,00 1 R$ 2.929,41 

17 GM COBALT LTZ PBE1040 9BGJC6920JB173365 01134344497 2017 FLEX R$59.500,00 R$1.200,00 1 R$ 2.929,41 

18 KIA KIA K2700 JFO1480 KNCSD011V6815989 8046778 1997 DIESEL R$13.600,00  R$1.800,00  5 R$ 2.426,48 

19 NISSAN FRONTIER JJE0187 94DCEUD226J719493 907630618 2006 DIESEL R$45.746,00  R$2.000,00  1 R$ 2.831,64 

20 NISSAN X-TERRA JJE0177 94DTEND226J731783 907629040 2006 DIESEL R$50.125,00  R$2.000,00  1 R$ 4.365,91 

21 RENAULT FLUENCE PAC9627 8AILZHOTFL647293 1040554439 2015 FLEX R$54.862,00  R$1.600,00  2 R$ 2.295,81 

22 RENAULT LOGAN PAC9625 93Y4SRD64F1744544 1040557322 2015 FLEX R$37.391,00  R$1.300,00  2 R$ 1.876,93 

23 RENAULT MEGANE JGC0431 93YLM2M1H8J998172 954725271 2008 FLEX R$21.380,00  R$1.200,00  5 R$ 1.402,33 
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24 RENAULT MEGANE JGC0441 93YLM2M1H8J996794 954879155 2008 FLEX R$21.380,00 R$1.200,00  5 R$ 1.402,33 

25 RENAULT MEGANE JGC0461 93YLM2M1H8J998124 954881893 2008 FLEX R$21.380,00 R$1.200,00  5 R$ 1.402,33 

26 RENAULT MEGANE JGC0471 93YLM2M1H8J998199 954883047 2008 FLEX R$21.380,00 R$1.200,00  5 R$ 1.402,33 

27 RENAULT MEGANE JGC0491 93YLM2M1H8J992354 954906225 2007 FLEX R$20.613,00  R$1.200,00  5 R$ 1.309,16 

28 RENAULT MEGANE JGC0501 93YLM2M1H8J985302 954907353 2007 FLEX R$20.613,00 R$1.200,00  5 R$ 1.309,16 

29 RENAULT MEGANE JGC0511 93YLM2M1H8J998210 954908538 2008 FLEX R$21.380,00 R$1.200,00  5 R$ 1.402,33 

30 RENAULT MEGANE JGC0521 93YLM2M1H8J995429 954911059 2008 FLEX R$21.380,00 R$1.200,00  5 R$ 1.402,33 

31 RENAULT MEGANE JGC0531 93YLM2M1H8J998094 954915097 2008 FLEX R$21.380,00 R$1.200,00  5 R$ 1.402,33 

32 RENAULT MEGANE JGC0541 93YLM2M1H8J986882 954916328 2007 FLEX R$20.613,00 R$1.200,00  5 R$ 1.518,98 

33 RENAULT MEGANE JJE3177 93YLM2M1H7J832526 915731371 2007 FLEX R$20.613,00 R$1.200,00  5 R$ 1.518,98 

34 RENAULT MEGANE JJE3187 93YLM2M1H7J832555 915741067 2007 FLEX R$20.613,00 R$1.200,00  5 R$ 1.518,98 

35 RENAULT MEGANE JJE3197 93YLM2M1H7J834062 915735547 2007 FLEX R$20.613,00 R$1.200,00  5 R$ 1.518,98 

36 RENAULT MEGANE JJE3427 93YLM2M1H7J834082 915738643 2007 FLEX R$20.613,00 R$1.200,00  5 R$ 1.309,16 

37 RENAULT MEGANE JJE3437 93YLM2M1H7J834099 915751526 2007 FLEX R$20.613,00 R$1.200,00  5 R$ 1.309,16 

38 RENAULT MEGANE JJE3457 93YLM2E1H7J797551 915729407 2007 FLEX R$20.613,00 R$1.200,00  5 R$ 1.309,16 

39 RENAULT MEGANE JJE3467 93YLM2M1H7J817780 915742608 2007 FLEX R$20.613,00 R$1.200,00  5 R$ 1.309,16 

40 RENAULT MEGANE JJE3497 93YLM2M1H7J829453 915734443 2007 FLEX R$20.613,00 R$1.200,00  5 R$ 1.309,16 

41 RENAULT MEGANE JJE3507 93YLM2M1H7J833083 915736640 2007 FLEX R$20.613,00 R$1.200,00  5 R$ 1.309,16 

42 RENAULT MEGANE JJE3517 93YLM2M1H7J818067 914525794 2007 FLEX R$20.613,00 R$1.200,00  5 R$ 1.309,16 

43 RENAULT MEGANE JKH8153 93YLM2E1H7J729577 899336760 2006 FLEX R$19.324,00  R$1.200,00  5 R$ 1.555,76 

44 RENAULT MEGANE JKH8163 93YLM2E1H7J729961 899341373 2006 FLEX R$19.324,00 R$1.200,00  5 R$ 1.555,76 

45 RENAULT MEGANE JKH8173 93YLM2E1H7J730044 899344380 2006 FLEX R$19.324,00 R$1.200,00  5 R$ 1.555,76 

46 RENAULT MEGANE JKH8183 93YLM2E1H7J717785 899346820 2006 FLEX R$19.324,00 R$1.200,00  5 R$ 1.555,76 

47 RENAULT MEGANE JKH8193 93YLM2E1H7J717590 900022957 2006 FLEX R$19.324,00 R$1.200,00  5 R$ 1.555,76 

48 RENAULT MEGANE DJP0283 93YLM2N367J861619 932008070 2007 GASOLINA R$20.262,00  R$1.200,00 1 R$ 1.335,76  

49 RENAULT MEGANE DJP1859 93YLM2N367J861625 932184065 2007 GASOLINA R$20.262,00  R$1.200,00 1 R$ 1.335,76 

50 RENAULT MEGANE DJP1940 93YLM2N367J860256 932143148 2007 GASOLINA R$20.262,00  R$1.200,00 1 R$ 1.335,76 

51 RENAULT MEGANE DJP1969 93YLM2N367J857739 932277349 2007 GASOLINA  R$20.262,00 R$1.200,00 1 R$ 1.335,76 

52 RENAULT VAN MASTER 
2.3 PAC9626 93YVE34MEF495891 1040555532 2015 DIESEL R$101.772,00  R$3.000,00  2 R$ 7.354,14 

53 RENAULT VAN MASTER 
2.5 JJE5017 93YCDDUH57J884977 922134359 2007 DIESEL R$47.184,00  R$2.000,00  5  R$ 3.656,25 

VALOR DEREFERÊNCIA TABELA FIPE DE SETEMBRO 2017 R$1.594.039,00 
   R$103.530,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018  - 26 
 

   

 

ANEXO I – INFORMAÇÕES DA SEGURADORA 

CONTRATO SJ/DF nº  

OBJETO:  

DADOS DA EMPRESA  

Razão Social 

Nome Fantasia: 

CNPJ/MF: 

Endereço: 

Telefone: Fax: 

CEP: Cidade: UF: 

E-mail: 

Obs.: 

DADOS DO PREPOSTO: 

Nome: 

RG: CPF: 

Cargo/Função: 

Telefone Fixo: 

Telefone Celular: 

E-mail: 

Nome/ Telefone do substituto eventual: 
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___________________________________________________ 

Responsável pelas informações fornecidas 
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ANEXO II DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 

 

 
MODELO DE PROPOSTA 

Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
E-mail: 
Cidade: UF: CEP: 
Fone: Fax: 

 

ITEM TIPO DE SERVIÇO UNIDADE 
VALOR 
MENSAL 
(R$) 

TOTAL 
ANUAL 
(R$) 

ITEM 1 
1  Serviço   

Preço Total do Item 1 (em algarismo e por extenso): 
 

 
PREÇO TOTAL EM ALGARISMOS E POR EXTENSO: 
 
Prazo de Validade da Proposta: 
 

Prazo de entrega: 

Prazo de Garantia: 
 
Banco (cod.): Agência (cód.): Conta-Corrente: 

 
 
                 Carimbo padronizado do CNPJ: 

 
 
 
 
 
 

Observações:  
 

 Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros e outros que se fizerem necessários (fretes, seguros, etc.), tributos 
incidentes e outros que se fizerem necessários.  
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ANEXO III DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado do Licitante) 
 

 

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA  

 
 
 

 Declaramos que em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº    /2018, 

que eu, ______________________________________________________, portador(a) da 

CI/RG nº _______________________ e do CPF nº _____________________, responsável da 

empresa __________________, estabelecida no (a) ________________________________, 

como seu representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante a Seção 

Judiciária do Distrito Federal e vistoriei os veículos a serem segurados, de modo a aferir as 

condições, tomando plena ciência das condições e graus de dificuldades existentes.  

 
 

Local e data 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Responsável Técnico da empresa) 

 

Visto/Carimbo: 

 

___________________________  

Responsável pelo JFDF / SJDF 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 
 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado do Licitante) 
 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA  

 

  Em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2018, que eu, 

______________________________________________________, portador(a) da CI/RG nº 

_______________________ e do CPF nº _____________________, responsável da empresa 

__________________, estabelecida no (a) ________________________________, como seu 

representante legal para os fins da presente declaração, neste ato representada pelo Senhor(a) 

............................................,  DECLARO que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria 

nos veículos a serem segurados, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e 

que NOS COMPROMETEMOS a cumprir fielmente com as obrigações estipuladas no 

referido Edital e seus anexos, bem como na proposta de preços apresentada. 

 

Local e data 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Responsável Técnico da empresa) 
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ANEXO IV DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 
Em cumprimento à orientação do Tribunal de Contas da União – Acórdão 1.793/2011 – 
Plenário, declaro que não há no quadro societário desta empresa servidor vinculado à 
Seção Judiciária de Primeiro Grau no Distrito Federal. 
 

Cidade-Estado,      de     de  2018. 
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