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DOD   -   DOCUMENTO   DE   OFICIALIZAÇÃO   DE   DEMANDA  

Contratação   de   Seguros   Predial   e   Mobiliário  

 

PROAD   DOS   CONTRATOS   VIGENTES:   7538/2019   e   12594/2019  

 

1. Descrição   da   necessidade  

Trata-se  de  Contratação  de  Seguro  Predial  e  Mobiliário  para  as  Unidades  deste  Regional,              

tendo   em   vista   vencimento   das   Apólices   vigentes   até   02/12/2020   e   24/12/2020.  

 

2. Justificativa  

Tendo  em  vista  a  necessidade  de  bem  preservar  o  patrimônio  público  contra  quaisquer  tipos               

de  danos  materiais  que  porventura  possam  sofrer  e  o  vencimento  das  Apólices  vigentes  -  PRE                

7538/2019   e   PRE   12594/2019,   se   faz   necessária   a   formalização   de   nova   contratação.  

Trata-se,  portanto,  de  transferência  do  risco  de  danos  patrimoniais  segundo  a  natureza  das              

coberturas  contratadas  para  o  período  de  12  meses,  admitindo-se  a  possibilidade  de  prorrogação,              

conforme   o   inciso   II,   do   art.   57,   da   Lei   nº   8666/93.  

Destaca-se  que  esta  nova  contratação  objetiva  unir  os  contratos  de  seguros  prediais  do              

Tribunal,  tendo  em  vista  as  vigências  do  PRE  7538/2019  e  do  PRE  12594/2019,  racionalizando               

posteriormente  os  recursos  empregados  em  controles  e  novas  contratações.  A  prorrogação  do  PRE              

7538/2019   (Proad   6222/2020)   em   04   meses   também   trazia   em   seus   objetivos   a   união   dos   contratos.  

O   objeto   desta   contratação   refere-se   às   seguintes   unidades:  

1.  2ª  Vara  do  Trabalho  (Fórum  Trabalhista  de  Blumenau):  edificação  e  mobiliário  e              

equipamentos   de   informática;   

2.    1ª,    3ª    e   4ª    Varas    do   Trabalho   de    Blumenau:    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

3.    Vara    do    Trabalho    de    Caçador:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

4.    Fórum   Trabalhista   de   Chapecó:   edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

5.    Vara    do    Trabalho    de    Concórdia:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

6.    Fórum    Trabalhista    de    Criciúma:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   
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7.    Vara    do    Trabalho    de    Fraiburgo:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

8.    Vara    do    Trabalho    de    Imbituba:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;  

9.    Vara    do    Trabalho    de    Indaial:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

10.    Fórum    Trabalhista    de    Itajaí:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

11.Fórum    Trabalhista    de    Lages:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

12.Vara    do    Trabalho    de    Mafra:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

13.Fórum    Trabalhista    de    Rio    do    Sul:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

14.Vara   do   Trabalho   de   São   Bento   do   Sul:   edificação,   mobiliário   e   equipamentos   de   informática;   

15.Vara   do   Trabalho   de   São   Miguel   do   Oeste:   edificação,   mobiliário   e   equipamentos   de   informática;   

16.Fórum    Trabalhista    de    Tubarão:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

17.Vara    do    Trabalho    de    Videira:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

18.Vara    do    Trabalho    de    Xanxerê:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

19.Vara    do    Trabalho    de    Araranguá:    edificação,    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

20.Fórum    Trabalhista    de    Balneário    Camboriú:    mobiliário    e   equipamentos   de   informática;   

21.Vara    do    Trabalho    de    Canoinhas:    mobiliário    e    equipamentos    de   informática;   

22.Fórum   Trabalhista   de   Jaraguá   do   Sul:   mobiliário   e   equipamentos   de   informática;   

23.Vara    do    Trabalho    de    Joaçaba:    mobiliário    e    equipamentos    de   informática;  

24.Vara   do   Trabalho   de   Navegantes:   mobiliário   e   equipamentos   de   informática;   

25.Vara    do    Trabalho    de    Palhoça:    mobiliário    e    equipamentos    de   informática;   

26.Vara    do    Trabalho    de    Timbó:    mobiliário    e    equipamentos    de   informática;   

27.Prédio    SEDE:    edificação,    mobiliário    e    equipamentos    de   informática;   

28.Prédio    Administrativo:    edificação,    mobiliário    e    equipamentos    de   informática;   

29.Coordenadoria  de  Saúde  e  Secretaria  de  Comunicação:  edificação,  mobiliário  e  equipamentos            

de   informática;   
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30.Almoxarifado   do   Tribunal:   edificação,   mobiliário   e   equipamentos   de   informática;   

31.  Estoques  do  Almoxarifado:  material  de  limpeza,  material  de  expediente,  cartuchos  e  cilindros  de               

impressoras,  bens  permanentes  diversos  (mobiliário,  equipamentos  de  informática,  eletrodomésticos,          

equipamentos  de  comunicação  em  estoque,  conforme  Relatório  Mensal  de  Almoxarifado  e  Relatório             

de   Movimentação   de   Bens);  

32.   Fórum   Trabalhista   de   Joinville:   edificação,   mobiliário   e   equipamentos   de   informática;  

33.   Vara   do   Trabalho   de   Curitibanos:   edificação,   mobiliário   e   equipamentos   de   informática;   

34.   Fórum   Trabalhista   de   São   José:   edificação,   mobiliário   e   equipamentos   de   informática;   

35.   Fórum   Trabalhista   de   Brusque:   edificação,   mobiliário   e   equipamentos   de   informática;   

36.   Vara   do   Trabalho   de   Canoinhas:   edificação,   mobiliário   e   equipamentos   de   informática;   

37.   Fórum   Trabalhista   de   Florianópolis:   edificação,   mobiliário   e   equipamentos   de   informática.   

 

3. Alinhamento   Estratégico   do   Tribunal  

A  contratação  proposta  converge  com  o  Plano  Estratégico  do  TRT-SC  2015-2020  no  objetivo              

de  Aprimorar  a  Gestão  Orçamentária,  no  sentido  de  evitar  perdas  orçamentárias  em  decorrência  de               

eventuais   sinistros   ocorridos   à   estrutura   patrimonial.  

 

4. Valor   Estimado   e   Origem   do   Recurso  

 

O  valor  estimado  para  esta  nova  contratação  é  de R$  43.000,00  (quarenta  e  três  mil  reais).                 

Chegou-se  a  esse  valor  por  meio  da  correção  do  valor  das  apólices  atuais,  projetadas  para  período                 

de   12   meses,   corrigindo   o   valor   pelo   índice   IPCA   -   12   meses   (maio/2020).   

Por  fim,  informa-se  que  a  identificação  da  despesa  encontra-se  no  PAAC  2020  -  SEMAP  -                

Continuados,   sob   item   nº   08225,   Natureza   da   despesa:   3.3.90.39.  

 

5. Identificação   da   Área   Demandante  

 

Integrante   Demandante  
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Nome:   Sandro   Beltrame  

Matrícula:   1408  

Lotação:   Serviço   de   Material   e   Patrimônio  

Nome   da   Função:   Diretor   do   SEMAP  

E-mail:   sandro.beltrame@trt12.jus.br  

Ramal:   3321-1707  

 

 

Substituto   Integrante   Demandante  

Nome:   Alceu   Aquini   Dias   Filho  

Matrícula:   1726  

Lotação:   Serviço   de   Material   e   Patrimônio  

Nome   da   Função:   Assistente-Chefe   de   Setor   -   SEMAT  

E-mail:   alceu.dias@trt12.jus.br  

 

Florianópolis,   6   de   agosto   de   2020.  
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