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Kamila Alves Chianca <kamila.chianca@tre-df.jus.br>

Manifestação Técnica - P.E n.° 02/2022 
2 mensagens

Kamila Alves Chianca <aslic@tre-df.jus.br> 10 de março de 2022 15:55
Para: Luiz Inácio De Lima Neto <lneto@tre-df.jus.br>, seama@tre-df.jus.br, aslic@tre-df.jus.br

À SEAMA
 
Senhor Chefe,
 
encaminho a Vossa Senhoria, Proposta, atestados e demais documentos técnicos apresentados pela
empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, solicitando análise e manifestação formal dessa unidade com
a maior brevidade possível.
 
Os documentos apresentados pelas empresas podem ser consultados por todos os interessados
diretamente no COMPRASNET e através do link: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?
url=/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=2
> Preencher as colunas: Cód. UASG (70025) e número do Pregão (022022).
> Selecionar as opções: “Realizar Julgamento” e “Consultar” 
 
 
Atenciosamente,
 
Kamila Alves Chianca
Assessoria de Licitações – ASLIC
 

7 anexos

16 MSG_SUSEP---CERTIDAO-DE-REGULARIDADE-E-ADMINISTRADORES542-25.PDF 
155K

15 MSG_DEPRI670-12.PDF 
131K

13 ATESTADO METRÔ.PDF 
435K

12 ATESTADO CHESF.PDF 
613K

17 MSG_SUSEP---LIMITE-DE-RETENCAO544-20.PDF 
96K

14 CREDENCIAMENTO FLANCI - MSG.pdf 
1896K

2 PROPOSTA-AJUSTADA.pdf 
219K

Luiz Inácio De Lima Neto <lneto@tre-df.jus.br> 10 de março de 2022 20:54
Para: Kamila Alves Chianca <aslic@tre-df.jus.br>

Senhora Assessora da ASLIC,

Boa noite!
Analisando os documentos apresentados, verifica-se que a licitante interessada preenche todos os requisitos de
qualificação técnica, nos termos da cláusula 11.1, alíneas "i" e "j" do Edital ao Pregão Eletrônico nº 2/2022-TRE-DF.
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No que toca à qualificação técnica específica da vistoria de que trata a alínea "k" da citada cláusula, vale frisar que a
apresentação de declaração é dispensável em razão da facultatividade da vistoria a teor da alínea "k3", ainda mais
porque a licitante é a atual contratada deste Regional.
Por outro lado, a Proposta apresentada não observou por completo o modelo constante do item 35.1 do Anexo I ao
Edital - Termo de Referência, uma vez que omitiu a parte "B - Custos da Contratação", que consistiria em distribuir o
custo anual ofertado (R$ 34.000,00) por localidade acobertada. 
Com efeito, malgrado a contratação utilize o critério do Limite Máximo de Indenização - L.M.I. Único, a discriminação
unitária dos custos é importante para lançamento no SIGEC dos custos dos imóveis, informados anualmente ao
TSE, facilitando a gestão contratual em caso de eventual alteração contratual. 
Insta frisar que a referida distribuição dos custos pode tomar por base o Anexo I ao Termo de Referência -
"Detalhamento das Edificações Acobertadas", ora disponibilizado em arquivo .xls no Portal da Transparência deste
TRE-DF.
Desta feita, esta SEAMA solicita a realização de diligência no afã de que a licitante acrescente em sua Proposta a
parte "B - Custos da Contratação" do Modelo previsto no item 35.1 do Anexo I ao Edital - Termo de Referência.

Atenciosamente, 

 Luiz Inácio de Lima Neto - Matrícula n. 1832

Seção	de	Administração	de	Materiais	–	SEAMA/COLOC/SAO	
TRIBUNAL	REGIONAL	ELEITORAL	DO	DISTRITO	FEDERAL 
(: (61) 3048-4397

*: lneto@tre-df.jus.br
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