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Contratação Direta (art. 24, II da Lei n° 8.666/93) de pessoa Jurídica para aquisição de Seguro patrimonial contra incêndio, danos elétricos, raios, implosão e explosões de qualquer natureza que possam ocorrer no Prédio do Fórum da Capital do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Conforme especificações constantes no anexo I.

Sistema de Registro de Preço:

Vistoria / Amostra:


☐Sim
☒Não
☐Obrigatória
☒Facultativa
☐Não se aplica





Adjudicação:


☐Global

☐Lote ou Item

☒Item


Dotação Orçamentária:

 Representatividade da demanda:


☐Investimento

☒Custeio

☐Custeio (nova contratação)


Distribuição de orçamento: (UG1).

PTA 2021 – SEGURO PREDIAL

Seguro para bens imóveis

Natureza da Despesa: Contratação de Seguro Predial


Valor total estimado:


R$ 17.029,29 (dezessete mil vinte e nove reais e vinte e nove centavos).
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PROJETO BÁSICO Nº 01/2021

1. OBJETO

1.1. Contratação Direta (art. 24, II da Lei n° 8.666/93) de pessoa Jurídica para aquisição de Seguro patrimonial contra incêndio, danos elétricos, raios, implosão e explosões de qualquer natureza que possam ocorrer no Prédio do Fórum da Capital do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Conforme especificações constantes no anexo I, código APLIC (TCE): N° 257483-7.

1.2. CUSTO DA CONTRATAÇÃO

1.2.1. O valor total da contratação foi definido de acordo com Pesquisa de Preços

Públicos, Painel de Preços do Governo Federal e Preços Privados de Seguradoras, estabelecendo-se a melhor proposta da empresa Porto Seguro no valor de R$ 17.029,29 (Dezessete mil vinte e nove reais e vinte e nove centavos), para o seguro do Prédio do Fórum da Capital do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Com o término do Contrato de Seguro Predial nº 8/2020 com vigência até 12/02/2021, firmado com a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, faz-se necessária nova contratação de empresa de seguro, de forma a evitar possíveis prejuízos ao patrimônio público.

2.2. A Contratação de Seguro do Prédio do Fórum da Capital é necessária para a Administração Pública prevenir-se de eventuais sinistros que possam ocorrer no prédio do Fórum da Capital, pois se trata de uma obra em concreto armado e estrutura metálica, com área construída superior a 54.000 (cinquenta e quatro mil) metros quadrados, dotado de sistema elétrico e sistema de ar condicionado por Central de agua gelada de grande porte, sistema de aproveitamento de agua de reuso, sendo uma obra pública com características especiais e ainda mais, por ser uma construção com mais de 15 anos, dessa forma o seguro torna-se necessário.

2.3. O objetivo primordial é proteger o patrimônio público, compreendido o prédio, instalações e equipamentos indispensáveis ao funcionamento do Fórum da Capital deste Poder Judiciário, de possíveis danos que venham a ocorrer causados por incêndio, danos elétricos, raios, implosão e explosões de qualquer natureza.
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2.4. O seguro ora proposto visa à indenização ao SEGURADO/CONTRATANTE em caso de sinistro, a fim de que a Administração não venha a sofrer eventuais prejuízos de natureza patrimonial.

2.5. O contrato de seguro pretendido tem por objetivo indenizar ao Segurado, durante a vigência do contrato, observados os limites estabelecidos na apólice, os prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses garantidos, diretamente resultantes de riscos cobertos de acordo com as Condições Gerais, que fazem parte integrante e inseparável da Apólice.

2.6. A contratação de seguro é necessária para prover os bens móveis, imóveis e equipamentos de propriedade de cobertura securitária e fim de evitarem-se grandes prejuízos em caso de eventuais sinistros.

2.7. Em linhas muito gerais, seguro, seja obrigatório ou contratual, é a relação jurídica por meio da qual há transferência de um prejuízo potencial, decorrente de um risco (evento danoso em potencial, ou seja, em evento futuro e incerto causador de prejuízo), do segurado à seguradora, mediante pagamento em dinheiro (prêmio).

2.8. Na ocorrência efetiva do evento danoso contratualmente previsto (sinistro) é devido ao segurado, por parte da seguradora, o pagamento de uma indenização, correspondente ao prejuízo.

VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência do Contrato a ser celebrado será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, com eficácia após a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado.


4. ORÇAMENTO

4.1. Foram feitas consultas com os Órgãos Públicos do Centro Politico Administrativo, porém sem sucesso e somente conseguimos realizar a cotação com o sitio do banco.preco.gov.br, atraves dos pregões: Ata nº 0019/2020 da Procuradoria Geral da Justiça Adjunta do estado do Rio Grande do Norte, Ata nº 09917/2020 do Tribunal Superior do Trabalho de Santa Catarina, Ata nº 0060/2020 do Tribunal Superior Eleitoral de Mato Grosso do Sul e da empresa Porto Seguro, segue tabela demonstrativa de preços abaixo:
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Discriminação
qtd
Porto Seguro
Procuradoria
Tribunal
Tribunal




Superior do
Regional



Geral - Rio
Trabalho -
Eleitoral - MS



Grande do
Santa




Norte
Catarina

Seguro Predial para






01
R$17.029,29
R$22.350,00
R$21.100,00
R$20.488,51
o Fórum da Capital















5. JUSTIFIVATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

5.1 Diante da pesquisa de mercado averiguou-se que a Seguradora Porto Seguro, cotou o menor preço para o Seguro do Fórum da Capital, sendo assim a contratação fica mais vantajosa para à Administração Pública;

6. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O objeto da Contratação Direta teve padrão de qualidade e desempenho definidos objetivamente, além de tratar-se de objeto plenamente disponível no mercado.

6.2. Trata-se de Segurar o edifício constantes no item 1, bem como seus respectivos conteúdos, contra incêndio, danos elétricos, raios, implosão e explosões de qualquer natureza, de forma que o Fórum da Capital do Poder Judiciário de Mato Grosso seja indenizado na eventual ocorrência de tais sinistros.

6.3. Ainda, conforme o Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 132/2008, caracteriza o caráter contínuo de um determinado serviço pela sua essencialidade, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de modo a não comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.

6.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

6.5. As atividades do Serviço não constituem missão institucional do órgão.

6.6. As atividades supracitadas não implicam em limitação do exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, exercício do poder de polícia, ou manifestação da vontade do Estado pela emanação de atos administrativos.
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DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

7.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado no presente Termo de Referência, abrange a prestação do serviço encartados no item 1.2.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1.  CONDIÇÕES GERAIS:

8.1.1. Não será admitida a participação da Contratação de sociedades em regime de concordata ou cuja falência haja sido decretada, bem como as sociedades estrangeiras não estabelecidas no Brasil conforme artigo 9º da Lei 8666/93.

	as sociedades que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial poderão participar da Contratação desde que apresente na fase de habilitação, certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar da Contratação Direta nos termos da Lei 8.666/93.


8.1.2.  Estão igualmente proibidas de participar da Contratação Direta, as sociedades:

	suspensas temporariamente e impedidas de contratar no âmbito do Governo do Estado de Mato Grosso;


	declaradas inidôneas em quaisquer das esferas de Governo, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93;


	que se encontram interditadas por crimes ambientais nos termos do artigo 10 da Lei nº 9605/98;


	que se encontram enquadradas em outras proibições previstas pela legislação vigente;


8.1.3. A participação da Contratação Direta se fará isoladamente, sendo vedada a participação de consórcios.

9. VISTORIA PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA

9.1. A vistoria é facultativa para a Contratação Direta, porém o local do objeto estará disponível para visita das Empresas que entenderem necessário para elaboração de sua proposta, no qual deverá ser agendada, previamente, com a Gestora de Infraestrutura Sra. Luciana Tolovi pelos telefones (065)3648-6013/6016.
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9.2 A vistoria deverá ser realizada no endereço da Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes S/N, Setor "D", Centro Político Administrativo CEP: 78049-905 em Cuiabá-MT.

9.3. O modelo de declaração de Vistoria/Renuncia, consta no anexo II, do presente termo de referência.

10. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10.1. Os critérios serão da seguinte forma:

a). Os serviços serão recebidos pelo fiscal do contrato, a partir da entrega da apólice, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo, na proposta e na Apólice, no prazo de até 10 (dez) dias, mediante atesto na Nota Fiscal.

b). A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, a execução do serviço e demais itens pertinentes em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

	A empresa vencedora deverá fornecer manual ou outro documento equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro predial, objeto da contratação.


10.2.  DA APÓLICE

	A apólice de seguro de bens móveis, imóveis e de consumo adotada pela Contratada deverá conter, impreterivelmente, que o prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistros não seja superior a 30 (trinta) dias.


	A Contratada deverá fornecer manual ou documento equivalente, contendo informações relativas ao funcionamento do seguro para os bens móveis e imóveis objeto deste Termo de Referência.


	A empresa vencedora deverá indicar o valor unitário do prêmio e global da proposta, devendo estar inclusos os impostos, taxas e deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
	Somente será aceita na apólice cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, desprezando qualquer valor além do centavo.


	A Apólice de Seguro deverá conter as normas estabelecidas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
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10.3.	DO ENDOSSO

	Quaisquer alterações na apólice poderão ser solicitadas pela Contratante e processada pela Contratada, mediante endosso.


	O Tribunal de Justiça de Mato Grosso poderá solicitar alteração na apólice, cabendo à contratada endossá-las.


10.4.  DO PRAZO DE ENTREGA DA APÓLICE

	A Empresa vencedora fica obrigada a expedir e efetuar a entrega da Apólice de Seguro no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho. Caso não seja expedida (dentro do prazo estipulado) terá sua adjudicação cancelada, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em Edital.


11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização do contrato ficará a cargo dos seguintes Servidores: o fiscal será o Sr. FABIO CEZAR DE MATTOS matrícula 35693 e o substituto a Sra. LUCIANA TOLOVI, matrícula 4436.

11.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da Contratante deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a:

Proporcionar condições indispensáveis para que a CONTRATADA possa prestar os serviços previstos neste contrato;

	Designar servidores para o acompanhamento do contrato;


	Proceder pontualmente aos pagamentos devidos à CONTRATADA; e


	Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer irregularidade constatada no período de vigência do Contrato, solicitando providências para sua regularização.


	Permitir o livre acesso dos da CONTRATADA nas suas dependências, desde que devidamente identificados, para a execução dos serviços.


	Propor a aplicação à CONTRATADA das penalidades regulamentares e contratuais.
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	Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços.


	Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos representantes e agentes da CONTRATADA.


	Manifestar-se oficialmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo.


OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

	Nomear preposto e disponibilizar para o Contratante todos os meios de contato existentes, como o nome deste, endereço, e-mail, telefone;


	Iniciar a avaliação dos danos dos bens móveis e imóveis, até o primeiro dia útil seguinte ao recebimento do aviso do sinistro;


	Garantir o pagamento das indenizações previstas em contrato dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da entrega da documentação completa necessária para essa finalidade, de acordo com as normas estabelecidas pela SUSEP;
	Entregar ao Contratante a apólice de seguro no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após a retirada/recebimento do contrato e/ou Nota de Empenho e/ou documento similar;


	Após a Contratante acionar os serviços de seguro, por meio de canais de contato disponibilizados pela Contratada, poderá se necessário a Contratada enviar preposto ou profissional indicado, no local do sinistro, no prazo de 48 horas, para avaliar o local e as suas condições, visando dar início ao processo de liberação da indenização, incluindo assistência a terceiros;


	Em caso de endosso de algum item da apólice inicial ou inclusão de itens, a empresa deverá atender às necessidades do CONTRATANTE nos mesmos moldes dos valores contratados;


	A indenização devida, em caso de sinistro, ficará limitada à importância segurada fixada na apólice e o reembolso deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a apresentação, à Seguradora, da documentação e laudos exigidos por lei;


	Atender às solicitações do CONTRATANTE, de forma rápida, consistente e lógica, quando chamada para avaliar e/ou ressarcir eventuais perdas em seus patrimônios móveis e/ou imóveis segurados, juntamente com o representante do
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CONTRATANTE, cujo início dos procedimentos de perícia com a emissão do respectivo laudo técnico se dará no máximo em 5 (cinco) dias e o término dos mesmos para a sua liquidação não deve exceder 30 (trinta) dias;

	Respeitar os prazos estabelecidos neste Contrato, para entrega da apólice e pagamento de indenização e sinistros devidos; e


	Manter a mesma taxa (percentual), nos casos em que houver necessidade de aumento do valor do capital segurado.


	Manter-se inscrita no Instituto de Resseguro do Brasil e na Superintendência de Seguros Privados.


	apresentar manifestação por escrito, pela prorrogação ou não do contrato, no prazo máximo de 03 (três) meses, antes do vencimento.


14. DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, pelo que se configura a inexecução contratual e subsequente rescisão, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas em lei, conforme artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

DO PAGAMENTO

15.1. O CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante ordem bancária em favor da CONTRATADA, à vista, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da entrega do recibo de pagamento nominal ao CONTRATANTE ou outro documento hábil para pagamento (nota fiscal de serviços), a serem processados em duas vias, acompanhado da apólice de seguro, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.

15.2. Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente, da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, ao FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS , CNPJ nº 01.872.837/0001-93, e ainda, o número da Nota de Empenho, identificação do Banco, número da Agência e da conta corrente da CONTRATADA e a descrição clara e sucinta do objeto.
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15.3. Sobre o valor da Nota Fiscal, a CONTRATANTE fará as retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012.

15.4. A CONTRATADA deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá juntar as apólices e comprovar sua adimplência encaminhando cópia das seguintes certidões:

	Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;


	Inscrição no cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;


	Certidão Negativa relativa a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) conjunta com a inscrição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), dentro do prazo de validade;


	Certidão Negativa relativa a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) conjunta com a inscrição em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), dentro do prazo de validade;


	Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), dentro do prazo de validade;


	Certidão Negativa de Débito Estadual (CND) específica para participar de licitações expedidas pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário, se assim o exigir;


	Certidão Negativa de Débito Fiscal Municipal (CND) específica para participar de licitações, ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria Municipal do respectivo domicílio tributário, se assim o exigir;


	Nos casos em que a proponente se encontrar em recuperação judicial e extrajudicial, a certidão positiva expedida pelo distribuidor da sede deverá ser acompanhada de certidão ou decisão judicial que comprove o acolhimento do plano


de recuperação judicial.

15.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
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ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

15.6. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no momento da aceitação, os serviços prestados, não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas.

16. REAJUSTE

16.1. O Contrato será irreajustáveis durante toda a vigência da apólice, não podendo ser prorrogado.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Em caso de inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora na execução ou inadimplência contratual, e não atendimento às determinações da CONTRATANTE, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

	1.º - O descumprimento do prazo de execução do(s) serviço(s) resultará na aplicação de multa de mora de 2% sobre o valor do contrato, além de juros de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso.


	2.º - Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa decorrente da inadimplência contratual será de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da obrigação não cumprida, ou multa correspondente à diferença de preço de nova contratação.


	3.º - As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos.


	4.º - Na hipótese de o pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no § anterior, terminado o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento da respectiva notificação, pela CONTRATADA, a cobrança será objeto de medidas administrativas ou judiciais, incidindo correção monetária diária no período compreendido.


18 - DAS PENALIDADES
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18.1. O atraso na entrega da apólice no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, ate o máximo de 10%(dez por cento), sobre o valor da Contratação;

18.2. No caso de inexecução total ou parcial dos serviços contratados, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

	advertência;


	multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global contratado, em caso de inadimplemento de qualquer cláusula do contrato, dobrável em caso de reincidência;)

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de recusa injustificada da Empresa, adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidos;

18.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação. O critério da Contratante poderá ser utilizado o valor contratual devido para cobrir dívidas de responsabilidade da Contratada para com ela, relativas as multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

18.4. Nos termos do artigo 7o da Lei n° 10.520, de 17.07.2002, a Empresa e seus diretores, sócios-gerentes e/ou controladores, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderão ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedidos de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municipios, e descredenciados do Sistema de Cadastro de Fornecedor do Tribunal de Justiça, nos casos de:

	comportamento inidôneo;


	cometimento de fraude fiscal;


	fraudar a execução do contrato;


	falhar na execução da contratação.


18.5. Na aplicação das penalidades previstas, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.
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18.6. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

18.7. No caso de aplicação de multa, a contratada será notificada, por escrito, da referida sanção administrativa, e terá ela o prazo de 10 (dez) dias corridos para providenciar o recolhimento da importância correspondente ao Fundo de Apoio ao - FUNAJURIS.

18.8 . Apurado o valor da multa e não pago, após as cautelas legais, será:

	descontado dos valores eventualmente devidos pela Administração, nos termos dos artigos 86, § 3o, e 87, § 1o, da Lei n° 8.666/93: ou Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual


EXIGÊNCIAS MÍNIMAS EM RELAÇÃO À PROPOSTA

19.1. Apresentar proposta contendo: descrição do produto, o valor unitário e o valor global do produto licitado, e o tempo de garantia;

19.2. A proposta deverá contemplar todas as coberturas solicitadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

19.3. As coberturas contratadas deverão estar indicadas expressamente na apólice de seguro, envolvendo responsabilidade civil, incêndios, raios, explosões e danos elétricos.

19.4. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.


20. DA RESCISÃO

20.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8666/93.

21. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

	Este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da lei federal 8.666/93, alterada pelas leis 8.883/94 e 9.648/98, mediante o correspondente termo de aditamento.
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	A contratada fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem em seu objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.


	Todas as cláusulas contratuais deverão ser rigorosamente cumpridas e respeitadas, sendo certo, contudo, que qualquer transigência quanto ao seu oportuno cumprimento se constituirá mera tolerância, não tendo o condão de desobrigar o adimplemento das obrigações assumidas.


22. COTAS RESERVADA PARA ME’S E EPP’S

22.1. Na presente Contratação não haverá cota reservada para participação de ME’s e EPP’s, conforme Art. 757 do Código Civil, e de acordo com condição que se enquadra nos termos do Art. 3, § 4, VIII, da Lei Complementar n. 123/2006 alterada pela LC 147/2014.


23. RESULTADO ESPERADO

23.1. Objetiva-se com esta contratação assegurar a efetiva contratação de seguro predial, antevendo acontecimentos de riscos, preparando a estrutura para providencias de regularização das situações ocorridas provenientes de sinistros envolvendo as Comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, definidas neste Termo de Referência.
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ANEXO I

Especificações Técnicas

Contratação de empresa especializada em Seguro para o Prédio do Fórum da Capital:

ESPECIFICAÇÕES / DETALHAMENTO TÉCNICO

1 Observações Gerais:

As empresas interessadas deverão comprovar que possuem liquidez financeira suficiente para a cobertura do Seguro;

	As empresas interessadas deverão comprovar que já efetuaram seguro similar ao pretendido pelo TJ/MT.


	As empresas interessadas deverão comprovar inscrição no instituto de Resseguros do Brasil (I.R.B);


	As empresas interessadas deverão comprovar inscrição na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP);


1.2 Limites de Indenização da Apólice:

	Danos materiais: R$ 42.000.000,00


	RC Estabelecimento: R$ 100.000,00


	Despesas Perduráveis: R$ 200.000,00


1.3 Sub Limite por Garantia/Franquia;

	Garantia: Incêndio, Raio, Explosão e Estrutura (aço e Concreto).


Limite: R$ 42.000.000,00. Franquia: Queda de raio: 20% dos prejuízos indenizáveis, com o mínimo de R$ 5.000,00.
	Garantia: alugues. Limites: 120.000,00. Franquia: sem Franquia.


	Garantia: danos elétricos. Limite: R$ 700.000,00. Franquia: 20% dos prejuízos indenizáveis, com o mínimo de R$ 5.000,00


	Garantia: despesas perduráveis. Limites. R$ 200.000,00. Franquia 7 (sete) dias.


	Garantia: equipamentos eletrônicos. Limite: R$ 1.056.000,00. Franquia: 20% dos prejuízos indenizáveis, com o mínimo de R$ 5.000,00.


	Franquia: 20% dos prejuízos indenizáveis, com o mínimo de R$ 5.000,00.


	Garantia: 20% dos prejuízos indenizáveis, com o mínimo de R$ 5.000,00.


	Garantia: Rc estabelecimento. Limite: R$ 100.000.00. Franquia: 20% dos prejuízos indenizáveis, com o mínimo de R$ 1.000,00
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i)	Garantia: roubo. Limite: R$ 100.000,00. Franquia 20% dos prejuízos indenizáveis. com o mínimo de R$ 2.000,00.

	Garantia: vendaval/granizo. Limite: R$ 3.000.000,00. Franquia: 20% dos prejuízos indenizáveis, com o mínimo de R$ 2.500,00. k) Garantia:

equipamentos estacionários limite: R$ 1.056.000,00 Franquia: 20%

da indenização com mínimo de R$ 5.000,00. I) Responsabilidade Civil Operações: R$ 1.056.000,00 Franquia: 20% da
indenização com mínimo de R$ 5.000,00.




ANEXO II


DECLARAÇÃO DE VISTORIA/RENÚNCIA




Declaramos, para fins de participação na Contratação Direta nº. _____/_____ – TJMT, que vistoriamos os locais onde serão prestados os serviços constantes no objeto deste certame, ( ou... renunciamos ao direito de vistoria), e ainda, que tomamos conhecimento de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações inerentes a esta Contratação Direta.

Empresa: ________________________________________________________

CNPJ nº: _________________________________________________________






















Página 16 de 17






























































Página 17 de 17

