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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
 
 

ESTUDOS PRELIMINARES

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS

1. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, COM ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (Item 5.1, alínea “a”, do
Manual de Planejamento de Aquisições):

Em atendimento ao disposto no Manual de Planejamento de Aquisições do TRE/DF - Versão 2.0, esta Equipe de Planejamento da
Contratação apresenta estes  ESTUDOS PRELIMINARES, documento necessário para embasar a elaboração do Termo de Referência – que somente é
realizado se a contratação for considerada viável e que consubstancia artefato apto para caracterizar o objeto solicitado no Documento de Oficialização de
Demanda – DOD (1000338) –, cuja finalidade é a contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de seguro contra os riscos da cobertura básica
obrigatória (incêndio, raio e explosão de qualquer natureza) e de coberturas adicionais/acessórias (danos elétricos, responsabilidade civil (uso e conservação),
derrame de sprinklers e roubo e furto qualificado) relativamente aos imóveis e móveis pertencentes a este Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-
DF, conforme diretrizes deste Estudo Preliminar.

A cobertura básica é obrigatória, conforme art. 76 do Manual de Patrimônio (Portaria-GP n° 253, de 13 de agosto de 2010), que se respalda
no art. 20, do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966 e art. 18 do Decreto nº 61.867, de 07 de dezembro de 1967, ambos ainda em vigor. Os riscos
cobertos na cobertura obrigatória compreenderiam:

a) Incêndio, inclusive aqueles decorrentes de tumultos, greves e lock-out;
b) Queda de raio ocorrido dentro da área do terreno ou edifício onde estiverem localizados os bens segurados;
c) Explosão ou implosão de qualquer natureza onde quer que se tenha originado.

Por outro lado, as coberturas acessórias precisam ser definidas por este órgão segurado, conforme as peculiaridades de cada órgão. Com
efeito, as coberturas acessórias elegíveis disponíveis que teriam certa afinidade no atual mercado segurador abrangeriam os seguintes riscos:

a) Danos Elétricos;
b) Roubo e Furto Qualificado de Bens; 
c) Responsabilidade Civil Operações (Uso e Conservação dos Imóveis);
d) Derrame de Sprinklers;
e) Terremoto;
f) Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo, Queda de Aeronaves ou quaisquer outros Engenhos Aéreos ou Espaciais, Impacto de
Veículos Terrestres e Fumaça;
g) Alagamento;
h) Vidros, Espelhos e Mármores;
i) Fidelidade de Empregados.
j) Anúncios Luminosos;
k) Tumultos/greves;

A apólice atual (1028951) previu as coberturas acessórias de danos elétricos e de roubo e furto qualificado (mediante arrombamento) (letras
"a" e "b", respectivamente). No entanto, após melhor analisar a estrutura atual e o histórico de incidentes, verificou-se ser necessária também a inclusão das
coberturas acessórias de Responsabilidade Civil (letra "c"), em razão do atendimento a público externo, sobretudo nas unidades cartorárias, e de Derrame de
Sprinlers (letra"d"), uma vez instalados no Edifício sede, local que abriga patrimônio de maior valor deste Tribunal. 

O objeto da pretensa contratação refere-se às seguintes unidades:

ITEM LOCAL ENDEREÇO

1 Edifício Sede do TRE-DF Praça Municipal de Brasília, Quadra 2, Lote 6 – Brasília, CEP
70.094-901

2 Cartório da 1ª Zona Eleitoral SCRS 512, Bloco "B", Loja 70 - Asa Sul - CEP: 70.361-525

3 Cartório da 2ª Zona Eleitoral Quadra 04, Conjunto B, Lote 06, Paranoá – DF, CEP: 71.570-202

4 Cartório da 3ª Zona Eleitoral Setor QNJ, Área Especial 16,  Taguatinga Norte – DF, CEP:
72.140-616

5 Cartório da 4ª Zona Eleitoral CL 207 Lotes A3/A4, Santa Maria – DF, CEP:  72.507-220

6 Cartório da 5ª Zona Eleitoral Quadra 07, Área Reservada nº 01, Sobradinho –DF, CEP: 73.035-
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7 Cartório da 6ª Zona Eleitoral Setor Central Comercial, Quadra 01, Lote F, Planaltina – DF, CEP:
73.310-301

8 Posto Eleitoral de Brazlândia
Área Especial 2 Lote A - Setor Norte – Brazlândia, CEP

72.705-620

9 Cartório da 8ª Zona Eleitoral QNM 12 Via NM 12A Lotes 2/4, Ceilândia Centro – DF, CEP:
72.210-121

10 Cartório da 9ª Zona Eleitoral QI 07 Lote C, Guará I – DF, CEP: 71.020-006

11 Depósito da 9ª Zona Eleitoral QE 15 Loja 10 – Guará II, CEP  71.050-611

12 Cartório da 10ª Zona Eleitoral Quadra 2, Área Especial 1, Setor de Indústria Bernardo Sayão
(SIBS) – Núcleo Bandeirante, CEP: 71.736-206

13 Cartório da 11ª Zona Eleitoral SHCE/SUL Quadra 1409 lote 01, Cruzeiro Novo – DF, CEP:
70.658-490

14 Cartório da 13ª Zona Eleitoral QR 302, CJ 13, Lote 11, Centro Urbano, Samambaia – DF, CEP:
72.300-655

15 Cartório da 14ª Zona Eleitoral SEPN 510, Lote 07, Avenida W3 Norte, Brasília – DF, CEP:
70.750-520

16 Cartório da 15ª Zona Eleitoral Quadra 207, Lote 02, Praça Uirapuru, Águas Claras – DF, CEP:
71.926-000

17 Cartório da 16ª Zona Eleitoral EQNO 12/14, Lote C, Setor O, Ceilândia Norte – DF, CEP:
72.210-120

18 Cartório da 17ª Zona Eleitoral Área Especial 11, Setor Central (Lado Leste), Gama – DF, CEP:
72.405-000

19 Cartório da 18ª Zona Eleitoral/
Cartório do Exterior ZZ SHIS QI 13  Lt I, Lago Sul, Brasília – DF, CEP: 71.635-181

20 Cartório da 19ª Zona Eleitoral/
Galpão de Bens Permanentes

Área Especial 07, Setor G Norte, Taguatinga Norte, DF, CEP:
72.130-003

21 Cartório da 20ª Zona Eleitoral QNN 30, Área Especial J, Ceilândia Sul  (Guariroba) – DF, CEP:
72.220-310

22 Cartório da 21ª Zona Eleitoral Avenida Recanto das Emas, Quadra 205, Lotes 10 e 11, Recanto
das Emas – DF, CEP: 72.650-000

23 Galpão de Transporte SGON, Quadra 3, Lote 160/180 – CEP: 70.610-630

24 Galpão de Urnas Eletrônicas SGON, Quadra 01, Lote 40/50/60 – CEP: 70.610-610

 

A bem da verdade, no rol acima não foi incluído o Posto Eleitoral da Rodoviária “Na Hora”, situado na Estação Rodoviária Plataforma D
subsolo - CEP: 70.089-970, pois o espaço é disponibilizado pelo Governo do Distrito Federal - GDF, que se encarrega de fornecer a cobertura securitária
necessária.

A pretensa contratada deverá comprovar registro ou inscrição na Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, autarquia vinculada ao
Ministério da Economia, que é o órgão do governo brasileiro responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguros, previdência aberta, capitalização,
etc, no momento da apresentação da proposta e demonstrar capacidade de fornecer as coberturas pretendidas com observância mínima dos valores estipulados
como prêmios por meio de Atestados de Capacidade Técnica.
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No tocante às condições contratuais, insta informar que não mais são padronizadas, haja vista que a Circular SUSEP nº 621, de 12 de
fevereiro de 2021 revogou a Circular SUSEP nº 265, de 16 de agosto de 2004, que dispunha sobre planos padronizados e planos não padronizados. Nessa
toada, malgrado não haja mais exigência de as seguradoras seguirem o padrão da SUSEP, a sociedade seguradora a ser contratada deve assumir o compromisso
perante o segurado (TRE-DF) quanto às coberturas oferecidas, especificando com clareza quais são os prejuízos indenizáveis.

2. JUSTIFICATIVA CONTENDO: NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO, OBJETIVOS ESPERADOS E RESULTADOS QUE SE PRETENDE
ALCANÇAR COM A AQUISIÇÃO (Item 5.1, alínea “b”, do Manual de Planejamento de Aquisições):

A aquisição de seguro predial decorre da necessidade de a Administração Pública prevenir-se contra eventuais danos causados por sinistros,
cujos prejuízos importem consideráveis dispêndios ao erário, sendo indispensável para acobertar as instalações prediais dos edifícios deste Tribunal. Trata-se de
serviço essencial, pois visa atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, assegurando a integridade do patrimônio público e o funcionamento
das atividades finalísticas do TRE-DF, de modo que sua interrupção pode comprometer a prestação de um serviço público e o cumprimento da missão
institucional.

Com efeito, a contratação atual é a do Contrato TRE-DF n. 08/2016 (0139304), cuja vigência foi excepcionalmente prorrogada até
8/4/2022, com fulcro no artigo 57, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, conforme Termo Aditivo n. 05/2020 (0876443). Assim sendo, será necessária nova contratação
dos serviços no afã de se dar continuidade à cobertura existente por meio de nova licitação.

Ora, malgrado o TCU admita fixação de prazo inicial de vigência superior a 12 (doze) meses e, em que pese a contratação atual ter sido
mantida com a mesma empresa, é de bom alvitre manter o prazo inicial de vigência de 12 (doze) meses, pois, além de o prazo anual ser o padrão do mercado
segurador e a fixação de prazo maior não importar em barateamento, é comum as seguradoras fornecerem desconto no ato da renovação contratual quando não
ocorrem sinistros durante a vigência da apólice anterior.

Os objetivos esperados seriam assegurar as condições da edificação, imóveis e móveis pertencentes a este Tribunal no que se refere à riscos
de incêndio, raio e explosão, incluindo a cobertura para danos elétricos, responsabilidade civil (uso e conservação), derrame de sprinklers e roubo e furto
qualificado com garantia mínima das condições padronizadas pela SUSEP.

Tais coberturas atendem ao interesse público por visarem salvaguardar patrimônio público e uma das principais justificativas encontra amparo
legal na obrigatoriedade da cobertura básica do art. 76 do Manual de Patrimônio (Portaria-GP n° 253, de 13 de agosto de 2010), que se respalda no art. 20, do
Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966 e art. 18 do Decreto nº 61.867, de 07 de dezembro de 1967, servindo as coberturas acessórias de reforço da
básica obrigatória.

Os resultados almejados consistiriam em resguardar o patrimônio deste Tribunal por meio de solução eficiente e econômica disponível no
mercado com transferência do risco de danos, das coberturas que compõem o objeto desta contratação para a seguradora contratada, bem assim garantir que
eventuais prejuízos serão devidamente indenizados.

3. LISTA DOS ATOS NORMATIVOS PERTINENTES À AQUISIÇÃO, OS QUAIS DEVEM SER PREVIAMENTE ANALISADOS (Item
5.1, alínea “c”, do Manual de Planejamento de Aquisições):

Os atos normativos que fundamentam esta contratação são:

Lei nº 10.520/2002;
Decreto nº 10.024/2019
Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores;
Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, aplicada subsidiariamente;
Manual de Patrimônio (Portaria-GP n° 253, de 13 de agosto de 2010); 
Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966;
Decreto nº 61.867, de 07 de dezembro de 1967;
Circular SUSEP nº 621, de 12 de fevereiro de 2021;
Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

4. ANÁLISE DA AQUISIÇÃO ANTERIOR OU DA SÉRIE HISTÓRICA DE AQUISIÇÕES, CASO EXISTENTES, A FIM DE
IDENTIFICAR E DE EVITAR INCONSISTÊNCIAS OCORRIDAS NESTAS (Item 5.1, alínea “d”, do Manual de Planejamento de
Aquisições):

A análise da aquisição anterior balizou-se pelo cotejo das estipulações da Apólice atual (1028951) com as praticadas pelos órgãos públicos
no mercado segurador, pelo exame do histórico de sinistralidade (avisos de sinistros durante toda execução do Contrato TRE-DF n. 08/2016 (0139304)),
conforme avisos (1028954), bem assim pela coleta de informações junto às unidades da Seção de Engenharia - SENGE, Núcleo de Manutenção Predial -
NUMAP e Seção de Polícia Judicial - SEPOJ a respeito da atual infraestrutura e de eventuais sinistros que porventura não foram acobertados pela Apólice
vigente.

A princípio, verificou-se que o valor patrimonial assegurado pela cobertura básica obrigatória acobertado na Apólice 1028951 no valor de R$
39.013.907,40 (trinta e nove milhões, treze mil, novecentos e sete reais e quarenta centavos), embora se referisse à época à totalidade das edificações do TRE-
DF, era insuficiente para cobrir o valor atualizado do edifício sede de R$ 80.036.515,46 (oitenta milhões, trinta e seis mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e
seis centavos). Assim sendo, como esta é a edificação mais onerosa do TRE-DF, conforme Planilha 1029968, considerando que as demais edificações não estão
situadas no mesmo lugar, a baixíssima probabilidade de ocorrer sinistros de incêndio simultâneos e adotando-se formato praticado no mercado para baratear os
custos, este valor servirá de Limite Máximo de Indenização (ou Indenizável) - L.M.I. único, mantendo-se a franquia mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que toca ao histórico de sinistralidade, constatou-se que, durante toda execução do Contrato TRE-DF n. 08/2016 (0139304), houve
registro apenas de 2 (dois) avisos de sinistros relacionados a extravio, quais sejam, furto simples de uma TV e furto de cabos de refrigeração que estavam ao ar
livre (do lado de fora do imóvel). Ambos os sinistros foram negados, em razão de se tratar de furto sem vestígios de arrombamento e de a cobertura de roubo e
furto qualificado não cobrir bens ao ar livre, respectivamente, consoante Cartas 1028954.

Com efeito, a cobertura de roubo e furto qualificado está superestimada na Apólice 1028951 em relação a valor indenizável (R$
1.961.998,50 (um milhão, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)) e a franquia mínima fixada de R$ 2.000,00
(dois mil reais) deixou de fora a cobertura de sinistros cujos prejuízos foram orçados em valores inferiores, a exemplo de recente sinistro de que trata o PA SEI nº
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0010922-96.2021.6.07.8009. Desta feita, até como medida para balancear o considerável aumento do valor da cobertura básica, que mais do que dobrou em
relação à aquisição anterior, houve uma diminuição do valor da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais) que é suficiente para indenizar os extravios com
base na sinistralidade dos últimos 6 (seis) anos de execução contratual) para, também, assim diminuir o valor da franquia mínima para o valor de R$ 1.000,00 (mil
reais).

Na mesma linha, verificou-se que a indenização prevista de R$ 1.709.032,82 (um milhão, setecentos e nove mil, trinta e dois reais e oitenta e
dois centavos) para danos elétricos na Apólice 1028951 também se encontra superestimada. A bem da verdade, esta cobertura não deve abranger qualquer tipo
de bem, mas apenas os susceptíveis a danos elétricos, ou seja, equipamentos eletrônicos de um modo geral. Nessa ordem de ideias, a SENGE foi instada a
apresentar uma relação genérica de possíveis bens que poderiam sofrer danos elétricos, tendo apresentado, em resumo:

a) Cartórios e Galpões:

- Lâmpadas/Iluminação;

- Computadores (mais relevantes);

- Impressoras.

b) Edifício Sede/Anexo:

- Lâmpadas/Iluminação;

- Nobreak ST 80 - 80kVA + banco de baterias;

- Nobreak ST 120 - 80kVA + banco de baterias;

- Grupo gerador 450kVA + Quadro de Transferência Automático;

- Grupo gerador 500kVA + Quadro de Transferência Automático;

- Equipamentos de TIC na Sala Cofre (servidores, storage, etc)

- 5 (cinco) elevadores: 1 privativo no Ed. Anexo + 1 privativo no Ed. Sede sem casa de máquinas + 2 sociais no Ed. Sede com casa de
máquinas + 1 de serviço no Ed. Sede com casa de máquinas

- Bombas centrífugas de recalque: sistema de hidrantes, sprinklers, águas pluviais, águas servidas, água fria, etc;

- Chave de transferência automática - ATS (Modelo: ZTG) para o sistema de refrigeração da Sala Cofre;

- Computadores;

- Impressoras.

Dessarte, tem-se ser de bom alvitre reduzir o valor da eventual indenização para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mantendo-se a
franquia mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois, além de também compensar o aumento considerável do valor indenizável da cobertura básica, trata-se de
valor suficiente a atender a contento sinistros de danos elétricos no âmbito deste Tribunal e Cartórios Eleitorais.

De outro giro, ao analisar outros modelos contratuais, a exemplo do Ministério da Economia (Pregão Eletrônico n° 04/2021 - Diretoria de
Administração e Logística (UASG: 170607)) e da ANATEL (Pregão Eletrônico nº 5/2021 - UASG 413004), verificou-se ser necessária a inclusão das
coberturas acessórias de Responsabilidade Civil com franquia zerada, em razão do atendimento a público externo, sobretudo nas unidades cartorárias, e de
Derrame de Sprinlers, que foram recentemente instalados no Edifício Sede, que armazena patrimônio de maior valor deste Tribunal. 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO (IDENTIFICAÇÃO DAS DIVERSAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E
CONTRATAÇÕES SIMILARES REALIZADAS POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS) E JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
OBJETO QUE SE ALMEJA CONTRATAR (RAZÃO DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO EM CONTRATAÇÃO COM OUTRAS
DISPONÍVEIS NO MERCADO) (Item 5.1, alínea “e”, do Manual de Planejamento de Aquisições):

O modelo contratual atual de concentração de coberturas e locais de risco em uma mesma contratação permanece sendo ideal, pois as
seguradoras oferecem mais descontos. Trata-se de prática de mercado que não está prevista em nenhum normativo.

O formato indicado é a de Riscos Nomeados (indicado para segurados que possuem múltiplos imóveis em endereços diferentes) com LMI
único. O seguro de Incêndio Empresarial é único para cada segurado, pois sua taxação é obtida pelo L.O.C, Localização, Ocupação e tipo de Construção. È
praticamente impossível existirem similares com a mesma localização, mesmos conteúdos (Maquinismos, móveis e utensílios-MMU) e mesmos tipos de
construções em todos os imóveis que possui o TRE-DF. Influem no preço também a quantidade e qualidade dos protecionais existentes, por isso foram todos
levantados nas Planilhas 1029967 e 1029968.

6. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO, COM DEFINIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DO MÉTODO PARA
AVALIAR SE O OBJETO É DIVISÍVEL, COM BASE NAS PARTICULARIDADES DO MERCADO FORNECEDOR (DEFINIÇÃO DO
TIPO DE LICITAÇÃO/ADJUDICAÇÃO) (Item 5.1, alínea “f”, do Manual de Planejamento de Aquisições):

Em consonância ao que já fora justificado no tópico anterior, obteve-se a informação de haver vantagens na unificação do objeto para
aumentar o interesse da participação das seguradoras e para a composição de preços, uma vez que os riscos de haver sinistros em todos os locais
simultaneamente são de baixa probabilidade.

A futura licitação deverá ter como critério de julgamento/adjudicação o menor preço global.

7. JUSTIFICATIVA PARA A NATUREZA DOS BENS OU SERVIÇOS: FORNECIMENTO OU SERVIÇOS; CONTÍNUOS OU NÃO;
COMUNS OU NÃO; SOLUÇÃO DE TIC; ENGENHARIA – ESPECIFICAR SE SE TRATAR DE REFORMA DE EDIFÍCIO OU
EQUIPAMENTO; TERCEIRIZAÇÃO COM CESSÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA; SERVIÇOS OU FORNECIMENTO POR
DEMANDA) (Item 5.1, alínea “g”, do Manual de Planejamento de Aquisições):

Trata-se de serviços de natureza comum, conforme definição estabelecida no art. 1º, parágrafo único da Lei nº 10.520/2002 c/c o art. 3º,
inciso II, do Decreto nº 10.024/2019, ou seja, “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais de mercado”.
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8. JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE ESCOLHA DE LICITAÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (Item 5.1, alínea “h”,
do Manual de Planejamento de Aquisições):

Não se aplica.

9. NO CASO DE SERVIÇOS, ESTES DEVEM SER DEFINIDOS E JUSTIFICADA SUA NATUREZA CONTINUADA, CASO ASSIM
SEJA, DEMONSTRANDO QUE O OBJETO DO CONTRATO CONSISTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA
CONTINUADA (Item 5.1, alínea “i”, do Manual de Planejamento de Aquisições): 

Apesar de ser financeiro, o produto seguro é considerado “serviço” de natureza continuada, devido a possibilidade de renovação contratual.

10. DURAÇÃO DO CONTRATO (VIGÊNCIA) E A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO (Item 5.1, alínea “j”, do Manual de
Planejamento de Aquisições):

A taxa do seguro é calculada atuariamente por ano, portanto, o contrato de seguro é anual. Para um menor prazo é utilizada a tabela de Prazo
Curto, o que eleva o valor do seguro. A grande maioria dos editais de seguros permitem a renovação contratual nos moldes da Lei, até 60 (sessenta) meses.

É recomendável manter a anualidade da contratação, em razão da possibilidade de no prazo de um ano acontecer alterações nos valores em
risco a segurar, tanto para baixo, como para cima. Algumas seguradoras podem dar desconto de um ano para outro, caso inexista a ocorrência de sinistros no
ano anterior.

11. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO
SUPORTE (DEFINIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DO MÉTODO UTILIZADO PARA REALIZAR A ESTIMATIVA DE QUANTIDADES,
BEM COMO A RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E O QUANTITATIVO ESTIMADO) (Item 5.1, alínea “k”, do Manual de Planejamento
de Aquisições):

O quantitativo estimado da contratação levou em consideração a análise critica do histórico de sinistralidade. Assim sendo, feita as devidas
atualizações de valores patrimonial, consultas ao mercado segurador e estipulações de outros órgãos, consoante Planilha 1029968, a estimativa de L.M.I.s (teto
das indenizações) e de franquias das coberturas básicas e acessórias foram assim definidas:

COBERTURA L.M.I. ÚNICO (R$) FRANQUIAS (R$)

Cobertura Básica

Incêndio (inclusive em
consequência de tumultos), Raio e

Explosão de qualquer natureza.
R$ 80.036.515,46 10% dos prejuízos com

mínimo de R$ 2.000,00

Coberturas Adicionais

Danos Elétricos R$ 1.000.000,00 10% dos prejuízos com
mínimo de R$ 2.000,00

Responsabilidade Civil (uso e
conservação) R$ 100.000,00 Sem franquia

Derrame de sprinklers R$ 250.000,00 10% dos prejuízos com
mínimo de R$ 2.000,00

Roubo e Furto Qualificado R$ 100.000,00 10% dos prejuízos com
mínimo de R$ 1.000,00

 

Na hipótese de as seguradoras discordarem dos valores estimados, poderão promover vistorias nos locais onde haja discordância ou para
aceitação do risco.

12. ESTIMATIVA DE PREÇOS, SEMPRE QUE POSSÍVEL NA FORMA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, PLANILHA DE
CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS OU INDICAÇÃO DE PREÇOS REFERENCIAIS, INCLUINDO NOS AUTOS OS
DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE (Item 5.1, alínea “l”, do Manual de Planejamento de Aquisições):

A estimativa de preços realizada pelas empresas consultadas levou em consideração a Planilha 1029968, que segue os moldes da utilizada
pelo Ministério da Economia no Pregão Eletrônico n° 04/2021 - Diretoria de Administração e Logística (UASG: 170607) por ser uma das mais completas entre
as identificadas por esta Equipe de Planejamento.

Ora, além das informações completas da localização dos imóveis, ocupação (o que contém os imóveis e a que se destina) e tipo de
construções de cada imóvel), tal planilha relaciona todos os protecionais de incêndio, guarda e vigilância das edificações (ex.: sprinklers, brigada de incêndio,
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vigilância armada 24 horas, etc.), o que é de grande valia para as seguradoras apresentarem cotações mais próximas possíveis da realidade, visto que os
protecionais minimizam os riscos e, em consectário, barateiam os custos do contratante.

A estimativa de preços depende da coleta de orçamentos em razão da especificidade do objeto contratual, fase que ainda se encontra em
andamento, pois, além de já ser período de recesso em algumas empresas, as seguradoras costumam demorar, conforme tratativas nos e-mails 1030326, pois
analisam respostas apresentadas aos questionamentos antes de ofertar preço, como os relatados a seguir:

- A estimativa é para compor processo licitatório?
- Qual a vigência da apólice atual?
- Qual a congênere e o último Prêmio pago?
- Quanto tempo a apólice está vigente?
- O órgão pretende renovar com a congênere?
- Quando está prevista a licitação?
- Algum local possui depósito/almoxarifado? Caso haja, especificar quais os materiais armazenados.
- Algum local possui Arquivo Morto/Depósito de documentos? Caso haja, em complemento informar também: Tratam-se de
documentos judiciais? Quais os tipos de documentos armazenados? Se a resposta for sim, estes documentos são digitais ou
físico? Se físicos, ficam são armazenados em caráter permanente ou temporário?
- Houve sinistro no local nos últimos 12 meses?
- Há quanto tempo o risco está segurado sem ocorrência de sinistro?
- O risco possui Isopainel em suas construções?

A única empresa que cotou preços até o momento foi a atual contratada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CNPJ n. 61.074.175/0001-
38, no valor anual de R$ 80.300,34 (oitenta mil, trezentos reais e trinta e quatro centavos), conforme Proposta 1030327, valor este que, em que pese ter
superado a estimativa prevista no Plano Anual de Aquisições - PAA (R$ 30.000,00 (trinta mil reais)), não inviabiliza a continuidade da tramitação da
presente solicitação, uma vez que ainda não se trata ainda de uma estimativa definitiva da contratação.

Com efeito, a iminente coleta de novas cotações de fornecedores em confronto com fontes de contratações públicas fornecerá subsídios para
análise crítica e definição de estimativa licitatória mais próxima da realidade de mercado quando da elaboração do Termo de Referência pela Equipe de
Planejamento. Ademais, nada obsta o remanejamento de valores orçamentários para reforçar a estimativa do PAA, se assim for conveniente e oportuno à
Administração Pública.

13. INDICAÇÃO, SALVO IMPOSSIBILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, DOS CRITÉRIOS E DAS PRÁTICAS DE
SUSTENTABILIDADE, OS QUAIS DEVEM SER INCLUÍDOS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO OU COMO
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (Item 5.1, alínea “m”, do Manual de Planejamento de Aquisições):

No que toca aos critérios de sustentabilidade, não se aplica na execução do objeto, uma vez que os serviços a serem contratados referem-se
ao pagamento de indenizações por prejuízos ocorridos decorrente de riscos cobertos.

14. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE A FUTURA CONTRATADA PROMOVER A TRANSIÇÃO CONTRATUAL COM
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E TÉCNICAS EMPREGADAS, SE APLICÁVEL (Item 5.1, alínea “n”, do
Manual de Planejamento de Aquisições):

Não se aplica.

15. INCLUSÃO, SE FOR O CASO, DE PREVISÕES QUE PERMITAM RESOLVER OS CASOS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE
MATERIAIS ESPECÍFICOS, CUJA PREVISIBILIDADE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL ANTES DA CONTRATAÇÃO (Item 5.1, alínea
“o”, do Manual de Planejamento de Aquisições):

Não se aplica. A contratada fornecerá a indenização dos prejuízos comprovados pelo Contratante até o limite do L.M.I. fixado com dedução
da franquia respectiva.

16. INDICAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ADEQUAR O AMBIENTE DO TRIBUNAL À AQUISIÇÃO, O QUE É
PAUTADO PELOS SEGUINTES CRITÉRIOS, COM ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, SE NECESSÁRIO (Item
5.1, alínea “p”, do Manual de Planejamento de Aquisições):

Não se vislumbra a necessidade de tomada de providências de adequações de ambientes para a viabilização da contratação e prestação dos
serviços.

(  ) Capacitação de Servidores:

Justificativa:__________________________________________________________________________________________________________________

(  ) Infraestrutura Tecnológica; 

Justificativa:__________________________________________________________________________________________________________________

(  ) Infraestrutura Elétrica;

Justificativa:__________________________________________________________________________________________________________________

(  ) Materiais e Equipamentos; 
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Justificativa:__________________________________________________________________________________________________________________

(  ) Logística de Implantação; 

Justificativa:__________________________________________________________________________________________________________________

(  ) Espaço Físico;

Justificativa:__________________________________________________________________________________________________________________

(  ) Mobiliário;

Justificativa:__________________________________________________________________________________________________________________

(  ) Impacto Ambiental;

Justificativa: _________________________________________________________________________________________________________________

17. INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAR NOVAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPEDENTES OU DA
NECESSIDADE DE RELACIONAR A CONTRATAÇÃO COM OUTRAS JÁ EXISTENTES (Item 5.1, alínea “q”, do Manual de
Planejamento de Aquisições):

Não há contratações correlatas que tenham relação direta com o objeto principal, bem como não tem contratações interdependentes que
necessitem de ser contratadas juntamente com o objeto principal.

18. A DEPENDER DO OBJETO, VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP) DIVULGADA OU ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) VIGENTE DE OUTRO ÓRGÃO FEDERAL E SE A PARTICIPAÇÃO OU ADESÃO DO TRE-DF
SERIA TECNICAMENTE ADEQUADA E ECONOMICAMENTE VANTAJOSA (Item 5.1, alínea “r”, do Manual de Planejamento de
Aquisições):

Não se aplica, máxime diante da especificidade do objeto contratual.

19. SE A EQUIPE SUGERIR ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ÓRGÃO FEDERAL, DEVERÁ INCLUIR AS
INFORMAÇÕES DO ITEM 5.1.1 DESTE MANUAL (Item 5.1, alínea “s”, do Manual de Planejamento de Aquisições):

Não se aplica.

20. A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM A INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO ORÇAMENTO DO ÓRGÃO
PREVISTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (SE NECESSÁRIO, A EQUIPE DEVERÁ DILIGENCIAR À
SEPEO PARA ESCLARECIMENTOS) (Item 5.1, alínea “t”, do Manual de Planejamento de Aquisições):

A contratação se classifica na Ação Julgamento de Causas e Gestão Administrativa (20GP), na natureza de despesa 3390.39 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, no subitem 69 - Seguros em Geral.

21. JUSTIFICATIVA PARA A AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS ELEMENTOS MÍNIMOS DE INFORMAÇÕES ANTERIORMENTE
INDICADOS (Item 5.1, alínea “v”, do Manual de Planejamento de Aquisições):

Não se aplica.

 

Mapa de Riscos 
(Item 5.1, alínea “w”, do Manual de Planejamento de Aquisições)
RISCO 01 - Descontinuidade da cobertura de seguro predial

Probabilidade: (  ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixa (  ) Média ( X ) Alta

Id Dano

1.

O Contrato TRE-DF n. 8/2016 (0139304) foi excepcionalmente prorrogado com fulcro no artigo 57, § 4º, da Lei nº.
8.666/1993, conforme Termo Aditivo n. 05/2020 (0876443). Assim sendo, será necessária nova contratação dos serviços no afã de se dar
continuidade à cobertura existente por meio de nova licitação e como a atual Apólice 1028951 vence em 8/4/2022, há possibilidade de a
licitação proposta não tenha sido concluída até esta data.

Id Ação Preventiva Responsável

1. Prioridade na tramitação pelas unidades participantes do procedimento
licitatório.

Equipe de Planejamento e cooperação das unidades participantes
do procedimento licitatório

Id Ação de Contingência Responsável
1.
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Maximizar a fiscalização por parte das unidades responsáveis para
minimizar eventuais sinistros.

SENGE, NUMAP, SEPOJ e Equipe de Planejamento

RISCO 02 - Falta de seguradoras interessadas
Probabilidade: ( X ) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixa (  ) Média ( X ) Alta
Id Dano 

1. Houve alteração do objeto contratual em relação à contratação atual

Id Ação Preventiva Responsável

1. As coberturas exigidas são as normalmente oferecidas no mercado e
contratadas por outros órgãos. Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1. Permitir vistoria pelas seguradoras interessadas dos locais acobertados Equipe de Planejamento

 

Equipe de Planejamento da Contratação

A Equipe de Planejamento da Contratação, com fundamento na letra “u” do item 5.1 do Manual de Planejamento das Aquisições e após concluir
os Estudos Técnicos Preliminares aqui apresentados, declara ser viável a contratação pretendida, assina e data este documento eletronicamente: 

 

Equipe de Planejamento da Contratação

LUCELI PINHEIRO DA SILVA 
Integrante Demandante

LUIZ INÁCIO DE LIMA NETO 
Integrante Técnico

HERÁCLITO CARLOS VIEIRA FREITAS
Integrante Administrativo

______________________
Integrante de área correlata

Documento assinado eletronicamente por LUIZ INÁCIO DE LIMA NETO, Assistente, em 22/12/2021, às 21:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCELI PINHEIRO DA SILVA, Assistente, em 22/12/2021, às 21:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HERACLITO CARLOS VIEIRA FREITAS, Chefe de Seção, em 23/12/2021, às 03:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1030334 e o código CRC AC39ACE9.
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1 Dano: Incluir todos os riscos relevantes identificados que possam interferir ou comprometer a efetividade do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da
gestão contratual.
2 Ação Preventiva: Apontar as ações para tratamento dos danos por meio de definição de ações destinadas à redução da probabilidade de ocorrência dos eventos e suas
consequências.
3 Ação de Contingência: Para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos
riscos se concretizarem.
                                                                                                                                                                                                                                                                     


