
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO   

 

 1

COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA 

PROCESSO Nº. 2130/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 018/2021 
 

Pedido de Esclarecimento 2 

 O presente expediente destina-se a responder o pedido de esclarecimento 
interposto de forma tempestiva e na forma disposta no item 10.0 do instrumento 
convocatório relativo ao pregão em epígrafe, restando preenchidos, portanto, os 
requisitos de admissibilidade e tempestividade da peça interposta. 

 Abaixo seguem as perguntas formuladas e as respectivas respostas: 

PERGUNTAS: 

1) O item 21.2.3 do Edital e o 16.2.3 do Termo de Referência estabelecem a 
aplicação de multa “sobre o valor global do Contrato”. Estamos considerando 
que eventual multa será calculada sobre o valor do prêmio a ser pago à 
seguradora vencedora, ou seja, o valor a ser inserido na Cláusula Sétima da 
Minuta do Contrato. Este entendimento está correto? 

2) O item 21.5 do edital, os itens 15.2 e 16.5 do Termo de Referência e a Cláusula 
Oitava da Minuta do Contrato tratam de emissão de Nota Fiscal. Ocorre que o 
seguro é uma operação financeira que não se sujeita à emissão de Nota Fiscal, 
seja de serviço ou de venda de mercadorias, posto que o seguro não se 
enquadra nestas hipóteses, não estando na “Lista de Serviços” anexa à Lei 
Complementar nº. 116/03. Para o seguro, o documento comprobatório da 
operação é a apólice, documento legalmente emitido para tais fins, enquanto 
que para cobrança do prêmio, as seguradoras emitem boleto/fatura. Podemos 
desconsiderar a emissão de Nota Fiscal? 

3) Solicitamos a gentileza de nos informar se existem bens em desuso ou 
inservíveis. Caso existam, entendemos que a cobertura é somente para o 
prédio, uma vez que está fora das coberturas de 99% do mercado segurador, 
bens em desuso e inservíveis. Está correto o entendimento? 
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4) Solicitamos a gentileza de nos informar se existem locais desocupados ou 
vazios e, em caso positivo, favor indicar o(s) seu(s) endereço(s). 

5) Solicitamos a gentileza de nos informar qual o valor do prêmio total pago na 
última contratação. 

6) Solicitamos a gentileza de nos informar qual a seguradora que detém 
atualmente a apólice. 

7) Solicitamos a gentileza de nos informar se as declarações exigidas poderão ser 
assinadas de forma eletrônica pelas licitantes, por certificado digital emitindo 
pelo ICP-Brasil nos termos da Medida Provisória nº. 2200/01. 

8) Solicitamos a gentileza de nos informar se o órgão possui ferramenta para 
assinatura de contrato por certificado digital e, em caso positivo, se a assinatura 
do contrato poderá ser feita de forma eletrônica. 

9) Caso a resposta ao questionamento anterior seja negativa, solicitamos a 
gentileza de nos informar se é possível que o contrato seja inicialmente enviado 
com assinaturas do vencedor do certame por certificado digital (para efeito de 
validade legal do contrato) e, posteriormente, encaminhadas as vias físicas 
originais assinadas presencialmente.  

10)  Quanto ao arquivo localizado no endereço “ FRANCISCO JATOBA, 66 e AV DA 
PAZ, 1914”, informamos que o seguro não ampara os documentos no local. 
Vossa Administração está ciente? 

11)  Quanto ao local em reforma (Rua Samaritana, nº.847), informamos que o 
seguro objeto do referido edital não garante reformas, pois para cobrir reformas 
e afins existe o seguro específico denominado “Risco de Engenharia”. Desta 
forma, este local somente poderá constar coberto por este seguro após o fim da 
reforma. Vossa Administração está ciente? 

11.1) Qual o prazo para o fim da reforma? 

12) Quanto ao local denominado “UNIDADE DA CASA VERDE”, pedimos que nos 
informem que atividade é desenvolvida no local? 
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13) Referente aos locais com atividade “estacionamento”, informamos que os 
veículos não estão amparados neste seguro. Vossa Administração está ciente? 

14) Com relação ao prédio tombado pelo patrimônio histórico, informamos que o 
seguro não amparará as restaurações artesanais, artísticas, ou quaisquer tipo de 
trabalhos especializados para restauração do patrimônio histórico. Vossa 
Administração está ciente?   

   

RESPOSTAS 

 

1) Sim, seu entendimento está correto. 
 

2) Sim, pode desconsiderar a emissão da Nota Fiscal, uma vez que é suficiente para 
este TRT a emissão da apólice por parte do contratado, bem como a emissão de 
boleto/fatura. 
 
3) Seu entendimento está correto.  
 
Os poucos bens inservíveis e em desuso, que se encontram em fase de desfazimento 
através de doação, não estão dentro da cobertura do seguro. 
 
 4) Não existem locais desocupados ou vazios. 
 
5) R$ 56.740,70. 
 
6) AXA SEGUROS S.A. 
 
7) Sim, as declarações poderão ser assinadas de forma eletrônica. 
 
8) Sim, possuímos ferramenta para assinatura por certificado digital e a assinatura do 
contrato poderá ser feita de forma eletrônica. 
 
9) Respondida no questionamento anterior. 
 
10) Sim, estamos cientes. 
 
11) O referido imóvel não faz mais parte do rol de imóveis a serem assegurados, 
conforme alteração realizada no Edital e publicada no Diário Oficial da União, no dia 
13/07/2021.  
 
11.1) Respondida no questionamento anterior. 
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12) Atividade típica de escritório, conforme informação constante no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA -  3.1 – Item 05 do Edital. 
 
13) Sim, estamos cientes. 
 
14) Sim, estamos cientes. 
 
 
Maceió, 16 de julho de 2021. 
 
 
 
José Ricardo Costa de Oliveira   Carlos Humberto H. de Mendonça 
Coord. De Material e Logística   Assistente Administrativo 
TRT 19ª Região     TRT 19ª Região 

 

 
Neivaldo Tenório de Lima 
Pregoeiro 
 


