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Senhor Licitante,    

  Solicito a V.Sª preencher o protocolo de entrega de edital 
abaixo, remetendo-o a Comissão Mista de Licitação da AGÊNCIA DE 
FOMENTO DE ALAGOAS S/A, por meio do fone/fax (082) 3315 3468 
ou e-mails: olivania.silva@desenvolve-al.com.br; 
luciano.melo@desenvolve-al.com.br e sandra.bispo@desenvolve-
al.com.br.  

  A não remessa de recibo exime a Comissão Mista de 
Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como, de quaisquer informações 
adicionais. 

   

Maceió (AL), 21 de novembro de 2014. 

     

 

Olivânia Hipólito da Silva 

Presidente da Comissão Mista de Licitação 
 

 
 

Luciano Silveira Melo 

Membro da Comissão Mista de Licitação 
 

 
 

Sandra Gonçalves Bispo Tenório 

Membro da Comissão Mista de Licitação 
 

 

mailto:olivania.silva@desenvolve-al.com.br
mailto:luciano.melo@desenvolve-al.com.br
mailto:sandra.bispo@desenvolve-al.com.br
mailto:sandra.bispo@desenvolve-al.com.br


 
 

 

PROCESSO Nº25050-175/2014 Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2014 

Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 - Tel.(82)3315-3468 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 11. 001/2014-10. 12. 2014-10:00hs(horário local) 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDADE CIVIL D&O PARA AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 

S/A -DESENVOLVE 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL 
 

 

RAZÃO SOCIAL: 

.................................................................................................................................... 
 

C.N.P.J. N .º 

............................................................................................................................. 
 

ENDEREÇO: 

........................................................................................................................ 
 

CEP .......................................... CIDADE / ESTADO........................................................ 
 

TELEFONE: ............................................................................. FAX................................  
 

E-MAIL: 

................................................................................................................................ 
 

NOME DE PESSOA PARA CONTATO: .................................................................................. 
 

 

 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA EDITAL: .............. ............................................. 
 

.................................................................................................................... 
 

R. G. N.º  e / ou  CPF N.º 

.................................................................................................................................... 
 

ENDEREÇO: 

.............................................................................................................................  

 

CEP ..................................................... CIDADE / ESTADO.....................................  
 

TELEFONE: ....................................................... FAX ........................................ 
 

E-MAIL: ........................................................................................................... 
 

Recebemos, através do site www.desenvolve-al.com.br, cópia do instrumento 

convocatório acima identificado. 

 

Maceió / Alagoas ............. de .............................................................. de XXXXX. 

........................................................................................... 

Assinatura 

http://www.desenvolve-al.com.br/
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TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2014 

 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL D&O PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DE 

ALAGOAS S/A-DESENVOLVE 

 
 

PREÂMBULO 
 

A AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 
entidade da Administração Indireta do Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ n.º 
10.769.660/0001-95, com sede à Rua Dr. Antonio Cansanção, n.º 465, CEP: 57.035-

190, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, através da Comissão Mista de Licitação, instituída 
pela Portaria n.º 01, de 31 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado 

de Alagoas, no dia 03 de fevereiro de 2014, torna público para conhecimento dos 
interessados, que sejam pessoas jurídicas brasileiras, de acordo com o processo n.º 
25050-175/2014, na forma da legislação pertinente a licitações, fará realizar no dia 

10/12/2014, às 10:00 hs (horário local), no Prédio Sede da AGÊNCIA DE FOMENTO 
DE ALAGOAS S/A-DESENVOLVE, situado à Rua Dr. Antonio Cansanção, n.º 465, CEP: 

57.035-190, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇO, do tipo “menor preço”, objetivando a contratação de empresa especializada 
na emissão de apólice de seguro de Responsabilidade Civil D&O, no âmbito da Agência 

de Fomento de Alagoas S/A, conforme especificado neste Edital e mediante condições 
contidas na Lei n. 8.666/93 e suas alterações estabelecidas nas Leis Federais 

8.883/94, 9.648/98 e 11.196/05, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 
5.237/91, Lei Estadual n.º 6.582 de 18 de março de 2005, Decreto Estadual n.º 2.750 
de 26 de agosto de 2005. 
 

 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 

 
1. A presente Licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para 

emissão de apólice de seguro de Responsabilidade Civil D&O (Directors & Officers), 
para a Agência de Fomento de Alagoas S/A, conforme especificação no Anexo I 

(Termo de Referência) deste edital. 
 
 

CAPÍTULO II - DO RECEBIMENTO DO EDITAL 

 
2. O presente Edital de Tomada de Preços estará disponível aos interessados, tanto 
nos sites: www.desenvolve-al.com.br e www.comprasnet.gov.br,  mediante o 

preenchimento de protocolo de entrega do edital que deverá ser entregue à Comissão 
Mista de Licitação, até o segundo dia útil que anteceder a data da realização desta 

licitação, por e-mail ou na sede do local de realização do presente certame, qual seja, 

http://www.desenvolve-al.com.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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Rua Dr. Antonio Cansanção, n.º 465, CEP: 57.035-190, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, 

no horário de 08:30 às 12:30 e das 14:00 às 18:00 horas de segunda à sexta-feira. 
 

2.1. Por tratar-se de condição imprescindível para a formulação da proposta e 
subsidiar a cotação do risco, o interessado deverá, ainda, retirar o questionário junto 

à AON Holdings Corretores de Seguros Ltda., até o segundo dia útil que anteceder a 
data da realização desta licitação, na Rua Teófilo Otoni, nº 15, 5º -  andar, Rio de 
Janeiro (RJ), CEP 20090-080, telefones (21) 2169-7311, 2169-7320, fax: (21) 2169-

7340, com os responsáveis Deborah Carvalho (deborah.carvalho@aon.com) e Bruna 
Pontes (bruna.pontes@aon.com), mediante assinatura de Acordo de Confidencialidade 

(Anexo IV) deste Edital; 
 
2.2. Os esclarecimentos e informações sobre a presente licitação, serão prestados aos 

interessados até o segundo dia útil que anteceder a data da realização dos 
procedimentos licitatórios, no mesmo horário e locais definidos nos itens acima. 

 
 

CAPÍTULO III – DA RECEPÇÃO E DA ABERTURA DOS 
ENVELOPES 

 
 
3. A Comissão Mista de Licitação, receberá os documentos de habilitação e proposta 

em sessão pública a ser realizada, conforme indicado a seguir: 
 

3.1. Local: Prédio Sede da AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A, situado à Rua 
Dr. Antonio Cansanção, n.º 465, CEP: 57.035-190, Ponta Verde, Maceió, Alagoas; 
 

3.2. Data: 10/12/2014; 
 

3.3. Horário para iniciar a licitação: 10:00 Horas (horário local) 
 
3.4. Se no dia supracitado não houver expediente, está Tomada de Preços será 

realizada no primeiro dia subsequente de funcionamento que lhe seguir. 
 

 

CAPÍTULO IV – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

OBJETO 

 

4. Os documentos referentes à habilitação e proposta, necessários à participação dos 
interessados na presente licitação serão recepcionados, no dia, hora e local 
designados no CAPÍTULO III deste Edital, em 02 (dois) invólucros separados, 

devidamente numerados, lacrados e respectivamente identificados, fazendo constar 
em cada um dos envelopes, além da razão social da licitante, o seguinte texto: 

 

mailto:deborah.carvalho@aon.com
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4.1. ENVELOPE N. º 01 – HABILITAÇÃO 

 
ATT.: COMISSÃO MISTA DE LICITAÇÃO  

PROCESSO 25050-175/2014 - Tomada de Preços N.º 11.001/2014 
DIA XX/XX/XXXX ÀS XX:00 HORAS (Horário de Local) 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL D&O 
PARA AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A 

Identificação da licitante: Razão Social, Endereço, CNPJ, telefone, fax. 

 
4.2. ENVELOPE N. º 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

 
ATT.: COMISSÃO MISTA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO 25050-175/2014 - Tomada de Preços N.º 11.001/2014 

DIA XX/XX/2012 ÀS XX:00 HORAS (horário  local) 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL D&O 

PARA AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A 
Identificação da licitante: Razão Social, Endereço, CNPJ, telefone, fax. 

 

 

CAPÍTULO V - DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
5. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante legal que, 

devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua 

representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes identificar-se, exibindo 
cédula de identidade. 
 

5.1. Por credenciais entende-se: 
 

a) habilitação do representante mediante instrumento de procuração específica para a 
presente licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no 
qual declare expressamente ter poderes para a devida outorga; 

 
b) caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade 

de representá-la. 
 
5.2. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não 

inabilitará a licitante, porém, impedirá o seu representante legal, de se manifestar ou 
responder pela mesma. 
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CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6. Poderão participar desta Tomada de Preços, as pessoas jurídicas no ramo 
pertinente ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS, bem como possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no Capítulo VII - DA HABILITAÇÃO, e não estejam 

inseridos no item 6.1. desta TOMADA. 
 

6.1. Não poderão participar desta Tomada de Preços, as pessoas jurídicas que se 
enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações: 
 

a) que tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão Público Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal; 

 
b) que esteja sob regime de concordata ou falência; 
 

c) que não houver cumprido compromissos anteriores com o Estado de Alagoas, ou 
que tiver incorrido nas penalidades previstas no Artigo 87, da Lei n.º 8.666/93; 

 
d) cujos dirigentes, gerentes e sócios, detentores de 5% (cinco por cento) do capital 

social, responsável e técnicos, sejam dirigentes ou servidores do Estado de Alagoas, 
conforme trata o Art. 9º, incisos II e III, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 

6.1.1. Os impedimentos acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa 
proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, 

conforme legislação vigente. 
 
 

CAPÍTULO VII - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

 
7. A Comissão Mista de Licitação somente aceitará participação de empresa 
especializada, cujo objetivo social, expresso no ato de constituição, especifique 

atividade pertinente e compatível ao objeto desta Tomada de Preços. 
 

7.1. As empresas interessadas em participar desta licitação, deverão promover a sua 
habilitação, mediante a apresentação dos seguintes documentos que deverão constar 
no envelope n.º 01: 

 
7.1.1. Documento verificador do devido cadastramento no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, devidamente atualizado, ou certidão, expedida 
pela Comissão Mista de Licitação, comprobatória do atendimento a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia útil anterior à data da sessão de 

abertura. 
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7.1.1.1. Para a obtenção da certidão referida no subitem anterior, as empresas 

interessadas não cadastradas no SICAF ou seus representantes legais, até o terceiro 
dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, apresentarão à Comissão de 

Licitação da DESENVOLVE os documentos abaixo discriminados, QUE INDEPENDENTE 
DE CADASTRO NO SICAF OU DA EMISSÃO DE CERTIDÃO PELA COMISSÃO, TAMBÉM 

DEVERÃO CONSTAR DO ENVELOPE Nº 01 para análise da fase de habilitação, no 
original, cópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração, ou 
por cópias à vista do original para verificação da autenticidade pela Comissão, 

numerados, rubricados, sem emendas ou rasuras e encabeçados por índice 
relacionando os mesmos e as folhas em que se encontram: 

 
7.1.1.2. Cédula de identidade do representante legal signatário dos documentos, 
declarações e Proposta Comercial e, quando procurador, também cópia da 

procuração, quando pública ou o seu original com firma reconhecida quando 
particular; 

 
7.2. REGULARIDADE JURÍDICA: 
 

7.2.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 

7.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
7.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 
 
7.2.4. No caso de seguradoras, em regime de cosseguro, deve ser apresentado Termo 

de Constituição de Cosseguro, assinado por todas as cosseguradoras, informando os 
respectivos percentuais de participação e cláusula confirmando as exigências deste 

Edital. 
 
7.3.  REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA 

 
7.3.1. Prova de inscrição junto ao cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ, do 

Ministério da Fazenda, com situação cadastral ativa; 
 
7.3.2. Prova de inscrição junto ao cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se 

houver, relativo à sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, 
compatível com o objeto licitado, no prazo de validade; 

 
7.3.3. Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CND, no prazo de validade. 
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7.3.4. Comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, mediante apresentação do certificado de regularidade do Fundo de 
Garantia - CRF, no prazo de validade. 

 
7.3.5. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à divida 

ativa da União, da sede da licitante, no prazo de validade nos termos da portaria 
conjunta PGFN/SRF nº 3 de 22/11/2005, alterada pela portaria conjunta PGFN/SRF nº 
1, de 19/05/2006. 

 
7.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, 

quando existir, pertinente ao seu ramo de atividade e relativo aos tributos 
relacionados com o objeto licitado. 
 

7.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, 
relativo aos tributos relacionados com o objeto licitado. 

 
7.3.8. Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, sugestão de 
modelo a seguir: 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
(Nome da Empresa) ________________________________, 
CNPJ nº_______________________, sediada 

__________________________ (endereço completo), declara, 
sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, 
modalidade Tomada de Preços nº XX/XXXX, realizada pela 
AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

Local e data 
 

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel 

timbrado da empresa) 
 

 

 

7.3.9. Declaração de que a empresa não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos para 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos), em 

conformidade ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 
sugestão de modelo a seguir: 
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REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º XX/XXXX 
 

................................., inscrita no CNPJ n°..................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade no............................ e do CPF no ........................., 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 
27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n. 4.358, de 

05 de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 

de aprendiz (  ).  
 
Local e data 

 
(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel 

timbrado da empresa) 
 
Observações: se a licitante possuir maiores de 14 anos 

aprendizes deverá declarar essa condição. 
 

 

 

7.3.10. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da 
Consolidação da Lei do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de maio 

de 1943. 
 

7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
7.4.1. Todas as licitantes, cadastradas ou não no SICAF, deverão encaminhar os 

documentos relacionados a seguir: 

 

7.4.2. Registro ou Inscrição regular na SUSEP – Superintendência de Seguros Privados 
no ramo de D&O; 
 

7.4.3. Declaração do licitante comprometendo-se a disponibilizar para a prestação dos 
serviços, equipe técnica com profissionais especializados em seguro D&O, em número 
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suficiente para a prestação de um bom atendimento e apresentar, antes da 

contratação, os nomes e currículos desses profissionais; 
 

7.4.4. Comprovação de que o licitante possua ao menos uma apólice de seguro D&O 
vigente para empresa pública ou de economia mista, através de apresentação de 

cópia desta apólice; 
 
7.4.6. Comprovação de que o licitante retirou o questionário junto à AON Holdings 

Corretores de Seguros Ltda., para subsidiar sua cotação de risco, mediante 
apresentação de cópia do Termo de Confidencialidade (Anexo IV); 

 
7.4.7. As declarações, sujeitas às penas da lei, deverão ser assinadas pelo 
representante legal da empresa, com identificação clara e objetiva de seu subscritor. 

 
7.4.8. A AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A se reserva o direito de efetuar as 

diligências que julgar necessárias para aferir se a qualificação técnica apresentada 
atende aos requisitos estabelecidos neste Edital e na Lei nº 8.666/93. 
 

7.4.9. Os atestados e/ou certidões deverão ser apresentados no original, cópia 
autenticada por órgão competente, em papel timbrado do emitente, datados, 

assinados, com identificação clara do órgão (denominação social, CNPJ, telefone e 
endereço) e de seus subscritores.  
 

7.5.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

7.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situação financeira da 
empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrados por mais de 3 (três) meses da 
data da apresentação da proposta. 

 
7.5.1.1. Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a 1 (um) ano, o 
balanço anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancete) e 

demonstrações contábeis, relativos ao período de seu funcionamento. 
 

7.5.1.2. A análise da capacitação econômico-financeira será efetuada a partir das 
informações contábeis acima requeridas e referenciadas nos índices a seguir, com 
aplicação das seguintes fórmulas:  

                
Índice de Liquidez Geral  -  ILG = 

 
                   AC + RLP = Maior ou igual a 1 

                   PC + ELP 
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                   Onde: AC = Ativo Circulante 

                             PC = Passivo Circulante 
                             RLP = Realizável a Longo Prazo 

                             ELP = Exigível a Longo Prazo     
 

    
7.5.2. Prova de capital social realizado e integralizado de, no mínimo, R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedade empresária, ou no registro cível das pessoas jurídicas, em se tratando de 
sociedade simples. Até a data de abertura do certame será levado em consideração, 

para análise, o capital social registrado até o mês de apresentação da proposta, na 
forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 
7.5.3. Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial ou 

extrajudicial, emitida pelo distribuidor com jurisdição na sede da pessoa jurídica, 
expedida há, no máximo, 60 (sessenta) dias a contar da data fixada para o 

recebimento das propostas.  
 
7.5.3.1. No caso de sociedade simples não registrada na Junta Comercial, deverá ser 

apresentada certidão negativa do distribuidor cível com jurisdição na sede da licitante.  
 

7.5.4. Todos os documentos de habilitação deverão ser entregues em sequência 
numérica crescente, rubricados e apresentados no original, cópias autenticadas por 
cartório competente ou servidor da administração, ou por cópias à vista do original 

para verificação da autenticidade pela Comissão. 
 

7.5.5. Todos os documentos expedidos pela sociedade deverão ser subscritos por seu 
representante legal. 
 

 

CAPÍTULO VIII - DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 

 
8. A proposta comercial (Envelope nº 02) será claramente formalizada, apresentada 

em via única, impressa em papel timbrado da licitante, não contendo emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em idioma português, ressalvando-se as expressões técnicas 

de uso corrente. Será, ainda, rubricada em todas as suas folhas, devidamente 
assinada, e conterá as seguintes informações e documentos: 

  

8.1. Razão Social, CNPJ, CEP, endereço atual, banco, agência e número da conta - 
corrente do licitante, para efeito do respectivo pagamento; 

 
8.2. Cronograma de etapas e de pagamentos.  
 

8.3. Somente será aceita a cotação em moeda nacional, em algarismos e também, 
por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se 



 
 

 

PROCESSO Nº25050-175/2014 Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2014 

Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 - Tel.(82)3315-3468 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

 

 

 

qualquer valor além do centavo, e os preços propostos serão de exclusiva e total 

responsabilidade das licitantes, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear 
qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

 
8.4. As propostas que não estiverem cotadas em moeda corrente brasileira estarão 

automaticamente desclassificadas. 
 
8.5. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as 

condições estabelecidas neste Edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de 
todas as exigências nele contidas. 

 
8.6. A proposta que não atender a todas as condições da licitação quer por omissão, 
quer por discordância, será desconsiderada. 

 

CAPÍTULO IX – DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

 
9. A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 
 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais 
pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão Mista de Licitação receberá, em 
envelopes distintos e devidamente lacrados, os documentos exigidos para o 

credenciamento, a habilitação e propostas. 
 

9.2. Após o credenciamento, serão abertos primeiramente os envelopes contendo a 
documentação de habilitação. 
 

9.3. Caso a Comissão Mista de Licitação julgue necessário, poderá suspender a 
reunião para análise da documentação de habilitação, e se julgar necessário, realizar 

diligências e consultas, marcando nova data e horário para prosseguimento dos 
trabalhos, comunicando, oportunamente, sua decisão às licitantes. 
 

9.4. Os documentos constantes do envelope nº 1 “Habilitação” serão rubricados por 
todos os licitantes, com representante legal presente à reunião para a licitação, e 

pelos membros da Comissão Mista de Licitação, permitindo-se aos interessados, o 
exame desta documentação, apenas na presença dos demais reunidos e durante a 
realização da mesma sessão. 

 
9.5. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 9.3., todos os envelopes que 

contenham as propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pela 
Comissão Mista de Licitação e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que 
seja decidida a Habilitação. 
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9.6. A Comissão Mista de Licitação manterá em seu poder os envelopes contendo as 

propostas das empresas inabilitadas, devidamente lacrados e rubricados, até o 
término do período recursal, de que trata o inciso I, art.109, da Lei n.º 8.666/93. 

 
9.7. O resultado da “Habilitação” será comunicado aos licitantes após o encerramento 

dessa primeira fase dos trabalhos, o que poderá ocorrer por comunicação direta na 
mesma data da abertura dos respectivos envelopes, caso contrário através de 
publicação na Imprensa Oficial. 

 
9.8. Havendo renúncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o 

julgamento da “Habilitação”, passar-se-á ao procedimento de julgamento das 
“Propostas Técnicas”, caso contrário, a Comissão Mista de Licitação marcará nova 
data para sua abertura. 

 
9.9. Iniciada a sessão para abertura das Propostas Comerciais, a Comissão, 

inicialmente, devolverá o envelope de n.º 2 Proposta Comercial, devidamente lacrado 
e rubricado, às interessadas inabilitadas e, dando continuidade, abrirá os envelopes 
de n.º 2 - Proposta Comercial e rubricará os documentos neles contidos, facultando o 

exame das propostas aos representantes das empresas, que rubricarão suas folhas; 
 

9.10. A Comissão rubricará os documentos das Propostas Comerciais e facultará o 
exame das mesmas às interessadas que também rubricarão suas folhas; analisadas 
as Propostas, o resultado, compreendendo a relação ordenada das licitantes 

classificadas, será posteriormente divulgado e publicado na Imprensa Oficial. 
 

9.11. É facultada a Comissão Mista de Licitação, em qualquer fase, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, não 
sendo aceito inclusão de qualquer documento ou informação após a hora prevista para 

recebimento dos envelopes. 
 

9.12. Qualquer licitante, através de seu representante legal, poderá fazer constar em 
ata seus reclames, ficando a critério dos membros da Comissão Mista de Licitação 
considerá-lo ou não, não possuindo efeito de recurso, que tem seu próprio 

procedimento. 
 

9.13. Ocorrendo a desclassificação de todos os licitantes ou a inabilitação de todas as 
propostas a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas 

referidas. 
 

9.14. Quando da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitação 
e propostas surgirem impugnações, recursos e/ou qualquer fato anormal, serão 

lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todas as licitantes, as reclamações e 
impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que interessem ao julgamento 
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da licitação, cujas atas, serão assinadas pelos membros da Comissão Mista de 

Licitação e por todas as licitantes presentes. 
 

9.15. Todos os direitos reservados às empresas que se enquadram em ME ou EPP 
previstos pela Lei Complementar 123/2006 serão aplicados nesta Tomada de Preços. 

 
9.16. Serão desconsideradas as declarações feitas posteriormente, que não sejam sob 
a forma de recurso. 

 
9.17. Depois da hora marcada, nenhum documento ou proposta será aceito pela 

Comissão Mista de Licitação. 
 
 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO 

 

10.1. As propostas serão avaliadas e julgadas mediante os resultados dos critérios de 
avaliação da proposta comercial (ANEXO III) estabelecidos neste documento; 

 
10.2. O critério de julgamento será o de “Menor Preço”; 

 
10.4. Será declarada vencedora a empresa proponente que obtiver menor preço 
global; 

 
10.5. O resultado do julgamento das propostas será apresentado através de 

publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas. 
 
10.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o disposto 

no § 2º, incisos II e IV do art. 3º e § 2º do artigo 45, da Lei n.º 8.666/93, a 
classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas 

as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo. 
 
10.7. Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na 

proposta, prevalecerá este último. 
 

CAPÍTULO XI- DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

 

11. A competência para homologação e adjudicação desta licitação, será do Diretor 
Presidente da AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A. 

 

CAPÍTULO XII - DA CONTRATAÇÃO 

 
12. A licitante vencedora deverá assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da intimação para celebração do referido instrumento, conforme 
minuta. 
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12.1. Farão parte integrante do instrumento contratual todos os elementos 

apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base à licitação, bem 
como as condições estabelecidas nesta Tomada de Preços e seus anexos. 

 
12.2. A minuta do contrato é parte integrante deste Edital. 

 
 

CAPÍTULO XIII - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
13.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir 

de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, admitida sua 
prorrogação nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

 
13.2. A anualidade a que se refere o subitem anterior, tomará por base o mês da 
publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Alagoas. 

 
 

CAPÍTULO XIV - DO PREÇO E REAJUSTE 

 

14. Os preços contratados em razão desta licitação serão fixos e irreajustáveis 
durante a vigência contratual. 

 
 

CAPÍTULO XV - DO PAGAMENTO 

 

15.1. O pagamento do prêmio será realizado em 3 (três) parcelas iguais, sendo o 
primeiro vencimento para 30 dias após a emissão da apólice pela CONTRATADA e, 
quanto ao segundo e terceiro pagamento, estes serão sucessivamente efetuados com 

30 dias contados do último pagamento do mês antecedente. 
 

15.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA 
encontra-se adimplente com as condições de habilitação. 
 

15.3. Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA apresente as certidões 
negativas atualizadas de débitos e tenha recolhido o valor de multa eventualmente 

aplicada. 
 
15.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de não aceitar os serviços que não 

estiverem de acordo com as especificações estipuladas neste instrumento contratual, 
ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais 

incorreções. 
 

15.5. A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o 
pagamento da obrigação. 
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15.6. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA. 
 

15.6.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada 
à CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas 

saneadoras. 
 
15.6.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização 

da situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a CONTRATANTE. 

 
15.7. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente 
da CONTRATADA, Banco XXXXXX, agência XXXXXXX, conta corrente n.º XXXXXX. 

 
15.8. Caso a CONTRATADA não apresente a certidão exigida no item 15. 3., ou seja, 

verificada, a qualquer tempo, a irregularidade fiscal, o pagamento devido será 
suspenso. 
 

 

CAPÍTULO XVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
16. Pela inexecução total ou parcial da execução do objeto da presente Tomada de 

Preços, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à LICITANTE 
VENCEDORA as seguintes penalidades: 

 
a) Advertência, por escrito; 
 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato; 
 

c) Suspensão do direito de licitar e contratar com o Estado de Alagoas, por um 
período de até 02 (dois) anos; 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a Administração que aplicou a penalidade. 
 
16.1. Na hipótese da LICITANTE VENCEDORA incorrer em multa, esta deverá ser paga 

à CONTRATANTE no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento do aviso de 
cobrança. 

 
16.2. Incidirá nas referidas penalidades a licitante adjudicatária que se recusar, 
injustificadamente, a assinar o contrato dentro do prazo de 05(cinco) dias úteis, a 

contar da notificação que lhe será encaminhada, ficando assente que, por caracterizar 
descumprimento da obrigação formalmente assumida, a Administração poderá 
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convidar a aceitar o contrato as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, 

mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora. 
 

CAPÍTULO XVII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

17. Das decisões proferidas pela Administração caberá: 
 

17.1. Recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 
abertura da licitação, nos casos de: 
 

a) Habilitação ou inabilitação da licitante; 
b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa. 
 

17.2. Representação, ao Diretor Presidente da AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 
S/A, no prazo de 02(dois) dias úteis contados da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico. 
 

17.3. Pedido de reconsideração de decisão ao Diretor Presidente da AGÊNCIA DE 
FOMENTO DE ALAGOAS S/A, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação 

do ato. 
 

17.4. O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do subitem 17.1., terá efeito 
suspensivo, devendo ser comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no 
prazo de 02(dois) dias úteis. 

 
17.5. O recurso será dirigido ao Diretor Presidente da AGÊNCIA DE FOMENTO DE 

ALAGOAS S/A, por intermédio da Comissão Mista de Licitação, o qual poderá 
reconsiderar a sua decisão em 05 (cinco) dias úteis, ou fazê-lo subir, devidamente 
instruído, no mesmo prazo, para julgamento superior, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis. 
 

17.6. É vedado à licitante a utilização de recurso ou de impugnações com expediente 
meramente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da licitação. 
 

17.6.1. Identificado tal comportamento, poderá a Comissão Mista de Licitação 
arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor ao autor as 

aplicações das sanções cabíveis. 
 
17.7. Os recursos interpostos fora de prazo não serão conhecidos. 

 
 



 
 

 

PROCESSO Nº25050-175/2014 Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2014 

Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 - Tel.(82)3315-3468 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO XVIII - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

18. Os recursos para pagamento dos serviços objeto desta contratação ocorrerá por 
conta de recursos próprios da AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A, conta 6970-1 

(FP), agência 3557-2 do Banco do Brasil, contabilizada na conta de despesas 
8.1.7.51.01.101-Despesas de Seguros –Seguro de Responsabilidade Civil. 
 

 

CAPÍTULO XIX – DA FISCALIZAÇÃO 

 
19. A execução do objeto desta licitação terá acompanhamento, controle, fiscalização 

e avaliação pelo gestor do contrato, constituído pela CONTRATANTE. 
 

19.1. A presença da fiscalização na realização do objeto, não eximirá da 
responsabilidade a LICITANTE VENCEDORA. 
 

19.2. As exigências da fiscalização fundamentar-se-ão no Edital e seus anexos, nas 
legislações próprias, nas especificações e nas regras de boa técnica e proposta 

comercial da LICITANTE VENCEDORA. 
 
19.3 Caberá ao gestor do contrato: 

 
a) Fazer cumprir todas as disposições deste Edital e seus anexos; 

 
b) Manifestar-se sobre as divergências na realização do objeto constante no Anexo I 

deste Edital, comparando e solicitando sua melhoria de acordo com o especificado. 
 
c) Realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a conformidade da prestação 

do serviço contido no Anexo I deste Edital; 
 

 

CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
20. Durante o procedimento licitatório toda a documentação será entregue 
pessoalmente pelo representante credenciado da empresa, conforme o estabelecido 

no Capítulo III desta Tomada de Preços. 
 

20.1. Após, formalizada a entrega da documentação e proposta, não serão permitidos 
quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos mesmos. 
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20.2. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa a presente Tomada de Preços. 
 

20.3. As licitantes deverão cumprir fielmente as prescrições desta Tomada de Preços, 
cuja inobservância constitui motivo de invalidação irreversível das respectivas 

propostas. 
 
20.4. Não serão admitidos consórcios, associações, cessão ou transferência, fusão 

cisão ou incorporação para o fornecimento relativo a esta licitação. 
 

20.5. Poderão ser solicitados às licitantes, informações, documentos ou 
esclarecimentos complementares, a critério da Comissão Mista de Licitação. 
 

20.6. A presente licitação poderá ser revogada, por razões de interesse público, ou 
anulada, por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos 

do art. 49, da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabendo às licitantes direito à 
indenização. 
 

20.7. Não será classificada a licitante que por inadimplência tenha dado causa à 
rescisão de contrato anteriormente celebrado com o Estado de Alagoas e a qual tenha 

sido aplicada qualquer das penas previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal 
n.º 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da aplicação da 
penalidade ou até que seja promovida a sua reabilitação. 

 
20.8. No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados 

para a abertura das propostas, haverá divulgação utilizando-se dos mesmos meios 
empregados em relação ao texto original, reabrindo-se o prazo inicial entre a 
divulgação e a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a 

formulação da proposta. 
 

20.9. Qualquer dúvida ou informação sobre a presente licitação, poderá ser 
esclarecida por telefone/ fax (82) 3315-3468, telefone (82) 3315-6196, por e-mail, ou 
por escrito, à Comissão Mista de Licitação, ou junto à AON Holdings Corretores de 

Seguros Ltda., na Rua Teófilo Otoni, nº 15, 5º -  andar, Rio de Janeiro (RJ), CEP 
20090-080, telefones (21) 2169-7311, 2169-7320, fax: (21) 2169-7340, até 48 

(quarenta e oito) horas antes da abertura das propostas. 
 
20.9.1. No prazo previsto, poderão ser feitas impugnações a quaisquer exigências 

previstas na presente TOMADA DE PREÇOS. 
 

20.10. A participação da licitante implica na aceitação plena de todos os termos desta 
Tomada de Preços, independentemente de menção diversa em sua proposta. 

20.11. O envelope “02” da licitante inabilitada, não retirado pelo representante da 
interessada na data da abertura das demais propostas, ficará em poder da Comissão 



 
 

 

PROCESSO Nº25050-175/2014 Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2014 

Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 - Tel.(82)3315-3468 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

 

 

 

Mista de Licitação, devidamente lacrado, à disposição da empresa durante 10 (dez) 

dias corridos, a contar da citada data. 
 

20.11.1. Findo este prazo, será providenciada a remessa do mesmo à licitante 
interessada, através dos Correios, adotando-se as precauções de praxe. 

 
20.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Mista de Licitação, podendo 
relevar omissões meramente formais, desde que não reste infringido o princípio de 

vinculação a este Edital. 
 

20.13. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Tomada de Preços, será 
competente o Foro da Comarca de Maceió, Capital do Estado de Alagoas. 
 

20.14. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, os documentos apresentados, 
deverão estar datados dos últimos sessenta (60) dias até a data de recebimento dos 

envelopes, quando não contiver prazo de validade estabelecido pelo órgão 
competente expedidor, inclusive os atestados de capacidade técnica. 
 

20.15. Fazem parte integrante deste Edital: 
 

ANEXO I ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO (TERMO DE REFERÊNCIA) 
 
ANEXO II  PROPOSTA COMERCIAL 

 
ANEXO III MINUTA DO CONTRATO 

 
ANEXO IV TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

 
Maceió, 21 de novembro de 2014. 

 
 

Olivânia Hipólito da Silva 

Presidente da Comissão Mista de Licitação 
 

 
 

Luciano Silveira Melo 

Membro da Comissão Mista de Licitação 
 

 
 

Sandra Gonçalves Bispo Tenório 
Membro da Comissão Mista de Licitação 
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ANEXO I 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2014 
 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL D&O 
PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A-DESENVOLVE 

 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - SEGURO D&O 

 
 

1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa seguradora no mercado nacional para emissão de 
apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e 
Administradores - D&O (Directors & Officers), da Agência de Fomento de Alagoas 

S/A - Desenvolve, suas subsidiárias e controladas. 
 

1.2. A AON Holdings Corretores de Seguros Ltda é a empresa contratada pela 
Agência de Fomento de Alagoas S/A para assessoria na contratação do seguro e 
administração da apólice, não cabendo a participação de nenhuma outra consultoria 

de seguros em associação a algum proponente. 
 

2. DEFINIÇÕES  
 
2.1. Tomador: Agência de Fomento de Alagoas S/A - Desenvolve suas 

subsidiárias e/ou controladas, atuais e futuras.  
 

2.2. Segurados: 
São todos os colaboradores, administradores, integrantes da Diretoria, dos Conselhos 
de Administração e Fiscal, presentes e passados, que ocupem, tenham ocupado ou 

venham a ocupar, desde a data retroativa de cobertura até o término de vigência 
desta apólice, cargo ou função que implique o exercício de tomada de decisões e/ou a 

sua responsabilização pessoal pelas omissões e atos praticados no exercício de suas 
respectivas funções no Tomador. 
 

2.3. Modalidade: Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e 
Administradores - D&O (Directors & Officers);  

 
2.4. Âmbito geográfico de cobertura: Mundial. 
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3. CONDIÇÕES BÁSICAS 

 
3.1. Cobertura A: Indenização direta ao Segurado por perdas e danos decorrentes de 

reclamações efetuadas contra o mesmo;  
 

3.2. Cobertura B: Reembolso ao Tomador, desde que este tenha previamente 
indenizado o Segurado, por perdas e danos decorrentes de reclamações efetuadas 
contra o mesmo.  

 
4. COBERTURAS ADICIONAIS  

 
4.1. Cobertura para Reclamações movidas pelo Governo, inclusive por órgãos 
reguladores e/ou fiscalizadores (Ministério Público, Receita Federal, Comissão de 

Valores Mobiliários, Banco Central, Tribunal de Contas, etc), exceto nos casos em que 
o Governo se apresente na condição de acionista da  

Sociedade.                                          
 
4.2. Cobertura aos Segurados para Responsabilidades por Práticas Trabalhistas – EPL;  

 
4.3. Cobertura de custos e despesas de defesa relacionados a procedimentos judiciais 

e extrajudiciais contra os Segurados, inclusive quando da aplicação de multas e 
demais sanções em âmbito administrativo, mediante anuência prévia da seguradora. 
 

4.4. Cobertura para recolhimento de depósitos recursais, inclusive nos casos de 
aplicação de multas administrativas contra os Segurados; 

 
4.5. Cobertura para reclamações relacionadas à eventual responsabilidade dos 
Segurados de natureza tributária, em relação às quais possam os Segurados 

tornarem-se pessoalmente responsáveis em virtude de sentença judicial ou decisão 
administrativa;  

 
4.6. Cobertura para reclamações contra os Segurados por danos ambientais: custos 
de defesa, ações derivativas (movidas por acionistas), lucros cessantes sofridos por 

terceiros, danos materiais e físicos. Exceto Estados Unidos e Canadá.  
 

4.7. Cobertura para processos movidos pelo Tomador contra os Segurados; 
 
4.8. Cobertura para processos movidos por um Segurado contra outro Segurado; 

 
4.9. Cobertura para empresas afiliadas do Tomador sem fins lucrativos; 

 
4.10. Extensão de garantia para o cônjuge ou companheiro do Segurado, nos casos 

de reclamações contra os Segurados que afetem o patrimônio do cônjuge ou 
companheiro em virtude do regime de união civil, nos termos da legislação aplicável; 
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4.11. Extensão de garantia para os herdeiros, representantes legais e espólio do 
Segurado;  

 
4.12. Inclusão automática de novas subsidiárias com total de ativos inferiores ou 

iguais a 30% (trinta por cento) do total de ativos da Agência de Fomento de Alagoas 
S/A - Desenvolve, desde que não sejam empresas de Capital Aberto, Instituição 
Financeira e/ou que tenham sede nos Estados Unidos da América e/ou Canadá; 

 
4.13. Cobertura para Despesas de Publicidade - Esta cobertura deve prever, inclusive, 

custos necessários à reparação do dano à imagem, à honra ou à reputação do 
Segurado, desde que os fatos ou acontecimentos estejam relacionados à condição de 
Segurado; 

 
4.14. Cobertura para reclamações contra os Segurados resultantes de danos corporais 

aos empregados e terceiros em geral (inclusive processos criminais);  
 
4.15. Prazo de cobertura adicional para apresentação de reclamações, caso o seguro 

não seja renovado e/ou cancelado: prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses 
sem custo adicional e prazo suplementar de 12 (doze) meses com o pagamento de 

75% (setenta e cinco por cento) do prêmio, ou de 24 (vinte e quatro) meses com o 
pagamento de 100% (cem por cento) do prêmio;  
 

4.16. Cobertura para reclamações contra os Segurados, relacionadas à indenização 
por danos morais (de forma genérica e não apenas decorrentes de questões 

trabalhistas);  
 
4.17. Cobertura para reclamações, alegando erros e/ou omissões na prestação de 

serviços profissionais, desde que haja a desconsideração da personalidade jurídica;  
 

4.18. Cobertura para penhora “on line”/bloqueio de bens dos administradores, 
(Diretores e Conselheiros); 
 

4.19. Cobertura para os custos em caso de extradição de Segurado; 
 

4.20. Cobertura para custos de quaisquer despesas emergenciais;  
 
4.21. Cobertura para custos e despesas oriundas de processos e/ou procedimentos 

administrativos e/ou judiciais ou, ainda, arbitrais, propostos em face dos advogados 
do Tomador, desde que seja comprovado o vínculo trabalhista destes, em virtude de 

responsabilidade pelos atos praticados em nome do Tomador, dentro das atribuições 
inerentes ao exercício da profissão ou conferidas por procuração; 
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4.22. Cobertura para custos e despesas oriundas de reclamações movidas por 

terceiros contra os contadores e auditores do Tomador, desde que seja comprovado o 
vínculo trabalhista destes, em virtude de responsabilidade pelos atos praticados em 

nome do Tomador, dentro das atribuições inerentes ao exercício da profissão ou 
conferidas por procuração;  

 
4.23. Cobertura para reclamações existentes contra a Tomadora, que recaiam contra 
um administrador durante a vigência da apólice, desde que fique caracterizada a 

desconsideração da personalidade jurídica. 
 

4.24. Cobertura para inabilitação do segurado impostas por órgãos fiscalizadores que 
podem levar à suspensão do exercício de cargos, inabilitação temporária e até 
cassação do direito de obter registro para atuar em atividades regidas pela autarquia.  

Ocorrendo a inabilitação de um Segurado durante a vigência, a Seguradora arcará 
com o pagamento do valor equivalente a 100% da remuneração mensal do executivo, 

em parcelas mensais e sucessivas com LMI de R$ 1.000.000,00. (um milhão de 
reais). 
 

5. EXCLUSÕES  
 

5.1. Atos dolosos praticados pelo Segurado;  
 
5.2. Reclamações que já sejam de conhecimento do Segurado antes do início de 

vigência da apólice;  
 

5.3. Cláusula de “Run-off” em caso de troca de controle acionário, liquidação, falência, 
insolvência, recuperação judicial ou similar do Tomador;  
 

5.4. Ofertas Públicas de Valores Mobiliários, caso não haja notificação à seguradora 
com 30 (trinta) dias de antecedência e/ou não haja o pagamento de premio adicional 

necessário para a cobertura; 
 
5.5. Reclamações relacionadas à administração de fundo de pensão;  

 
5.6. Garantias pessoais dadas em favor da empresa; 

 
5.7. Reclamações movidas pelo Governo quando na figura de acionista do Tomador; e 
 

5.8. Pagamento de penalidades e multas. 
 

6. IMPORTÂNCIA SEGURADA (LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA)  
 

6.1 R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 
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7. FRANQUIAS 

 
7.1.  Cobertura A: Zero  

 
7.2.  Cobertura B: Zero 

 
8. VALOR GLOBAL ESTIMADO E MÁXIMO PARA A CONTRATAÇÃO 
 

8.1. Após pesquisa de mercado, será apurado para a presente licitação o valor 
estimado da contratação (prêmio máximo) para o Limite Máximo de Garantia 

sugerido:  
 

LMG 
Prêmio Total  

(inclui IOF de R$ 7,38%) 

R$ 5.000.000,00 R$ 134.743,78 

 
 

9. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

9.1. Em até 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do CONTRATO, a seguradora 
deverá emitir e entregar a apólice à Agência de Fomento de Alagoas S/A - AFAL, 
acompanhada do texto integral das condições gerais, especiais e particulares, bem 

como de todas as demais cláusulas e condições aplicáveis ao seguro objeto da apólice. 
O pagamento do prêmio será realizado em 3 parcelas iguais e com o primeiro 

vencimento para 30 dias após a emissão da apólice. 
 
10. QUESTIONÁRIO 

 
Por tratar-se de condição imprescindível para a formulação da proposta e subsidiar a 

cotação do risco, o interessado deverá retirar o questionário junto à AON Holdings 
Corretores de Seguros Ltda., na Rua Teófilo Otoni, nº 15, 5º - andar, Rio de Janeiro 
(RJ), CEP 20090-080, telefones (21) 2169-7311, 2169-7320, fax: (21) 2169-7340, 

com os responsáveis Deborah Carvalho (deborah.carvalho@aon.com) e Bruna Pontes 
(bruna.pontes@aon.com) mediante assinatura de acordo de confidencialidade, 

conforme Anexo IV deste Edital.  
 
11. VIGÊNCIA 

 
11.1. Apólice: 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do contrato, podendo 

ser renovada por iguais e sucessivos períodos desde que vantajoso para 
administração até o limite máximo de 60 (sessenta) meses;  

 

mailto:deborah.carvalho@aon.com
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11.2. Período de retroatividade de cobertura: ilimitado para fatos desconhecidos dos 

Segurados. Para subsidiárias adquiridas durante a vigência da apólice, a cobertura 
estará limitada a data de aquisição pelo Tomador. 

 
11.3. Prazo Complementar: período adicional de 36 (trinta e seis) meses para 

apresentação de reclamações contra os Segurados, a contar da data final de vigência 
do seguro (aplicável em caso de não renovação ou cancelamento, desde que não seja 
por falta de pagamento de prêmio), por atos cometidos pelos mesmos desde a data 

de retroatividade de cobertura até o final de vigência da apólice, sem cobrança de 
prêmio adicional;  

 
11.4. Prazo Suplementar: período adicional ao prazo complementar, de 12 (doze) ou 
24 (vinte e quatro) meses, para apresentação de reclamações contra os Segurados 

por atos cometidos pelos mesmos desde a data de retroatividade de cobertura até o 
final de vigência da apólice, com cobrança de prêmio adicional equivalente a 75% 

(setenta e cinco por cento) do prêmio pago pela última apólice em vigor para 12 
(doze) meses, ou 100% (cem por cento) para 24 (vinte e quatro) meses.  
 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES 
 

12.1. Além das exigências especificamente previstas no EDITAL, são requisitos de 
qualificação técnica dos licitantes:  
 

a. Registro ou inscrição regular do licitante na SUSEP - Superintendência de Seguros 
Privados no ramo de D&O;  

 
b. Declaração do licitante comprometendo-se a disponibilizar para a prestação dos 
serviços, equipe técnica com profissionais especializados em seguro D&O, em número 

suficiente para a prestação de um bom atendimento e apresentar, antes da 
contratação, os nomes e currículos desses profissionais;  

 
c. Comprovação de que o licitante possua ao menos uma apólice de seguro D&O 
vigente para empresa pública ou de economia mista, através de apresentação de 

cópia desta apólice. 
  

d. Comprovação de que o licitante retirou o questionário junto à AON Holdings 
Corretores de Seguros Ltda., para subsidiar sua cotação de risco, mediante 
apresentação de cópia do Acordo de Confidencialidade. 

 
13. COSSEGURO 

 
13.1. Poderá haver participação das seguradoras em regime de cosseguro, desde que 

observado por todas as seguradoras o disposto abaixo: 
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a. As seguradoras somente poderão participar desta licitação em uma única Proposta 

Comercial, seja de forma individual, seja sob o regime de cosseguro. 
 

b. Não poderá haver participação feita por Holding ou Consórcio que agrupe várias 
seguradoras e nem mesmo subcontratação.  

 
c. Todas as seguradoras deverão comprovar o cumprimento de todas as exigências 
previstas no EDITAL e em seus ANEXOS, inclusive as condições de habilitação 

exigidas; e 
 

d. Juntamente com a habilitação, deve ser apresentado o Termo de Constituição de 
Cosseguro, assinado por todas as cosseguradoras, informando os respectivos 
percentuais de participação e cláusula confirmando as exigências previstas no EDITAL. 

 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
14.1. A Proposta apresentada na licitação deve ser firme, sem critérios de 
subjetividade ou condicionantes para aceitação;  

 
14.2. O prazo de validade das propostas será declarado pelo proponente, não 

podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data da realização da licitação;  
 
14.3. Os valores contidos na Proposta Comercial devem ser expressos em reais, em 

algarismo e por extenso, devendo incluir todos os custos diretos e indiretos incidentes 
sobre o objeto. 
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ANEXO II 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2014 
 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL D&O 
PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A-DESENVOLVE 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 
 

1. A proposta comercial (Envelope nº 02) será claramente formalizada, 
apresentada em via única, impressa em papel timbrado da licitante, não contendo 

emendas, rasuras ou entrelinhas, em idioma português, ressalvando-se as expressões 
técnicas de uso corrente. Será, ainda, rubricada em todas as suas folhas, 
devidamente assinada, e deverá seguir o seguinte modelo:  

 

 

Razão Social da Licitante: 

CNPJ: 

Endereço:          CEP: 

Telefone:    Fax:   e-mail: 

 

 

LMG 
Prêmio Total  

(inclui IOF de R$ 7,38%) 

R$ 5.000.000,00 R$ Valor Global 

 

Validade da proposta: O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados a partir da data da abertura deste Certame. 

 

Prazo de pagamento: A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da 
Administração conforme definido na minuta contratual, Anexo II deste Edital. 

 

Conta Bancária: Banco XXXXX, Agência XXXX, Conta Corrente XXXXX. 

 

Declaro:  

 

1. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os 

impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, 
encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto da licitação. 

 

2. Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus 
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anexos. 

 

Maceió, xx de xxxxxxxxxxx de xxxx. 

 

 

(assinatura). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

PROCESSO Nº25050-175/2014 Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2014 

Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 - Tel.(82)3315-3468 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

 

 

 

ANEXO III 
 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2014 
 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL D&O 
PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A-DESENVOLVE 

 

MINUTA DO CONTRATO  

 
MINUTA DE CONTRATO PARA 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDADE CIVIL D&O PARA 

A AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS 
S/A, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA 
DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A e a empresa 

XXXXXX. 
 

 

CONTRATO N.º ____/xxxx 

 
 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a AGÊNCIA DE 
FOMENTO DE ALAGOAS S/A, pessoa jurídica de direito privado, entidade da 
Administração Indireta do Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ n.º 10.769.660/0001-

95, com sede à Rua Dr. Antonio Cansanção, n.º 465, CEP: 57.035-190, Ponta Verde, 
Maceió, Alagoas, neste ato representado, por seu Diretor Presidente, Sr. ANTONIO 

CARLOS SAMPAIO QUINTILIANO, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 
260.681 – SSP/AL e do CPF/MF n.° 222.800.144-91, e pelo Diretor Administrativo-
Financeiro, Sr. JOSÉ MARCONI FREIRE, brasileiro, casado, contabilista, portador do 

RG n° 312.534 – SSP/AL, e do CPF/MF n.º 229.088.624-68, doravante designada 
CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa XXXXXXX, sediada à XXXXXX, inscrita no 

CNPJ sob n.º XXXXXX, Inscrição Estadual n.º XXXXX, neste ato representada por seu 
Diretor e/ou Procurador, Sr. XXXXX, RG n.º XXXXX, CPF n.º XXXXX, doravante 
designada CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços, 

referente ao objeto da TOMADA DE PREÇO N.º 11.001/2014, mediante condições 
estabelecidas nas Leis Federal n.º 8.666/93, n.º 8.883/94 e n.º 9.648/98, na Lei 

Estadual n.º 5.237/91, e no Decreto Estadual n.º 1.988/04, Lei Estadual n.º 6.582 de 
18 de março de 2005, Decreto Estadual n.º 2.750 de 26 de agosto de 2005, Processo 
Administrativo 25050-175/2014, bem como as cláusulas a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação empresa 

especial izada para emissão de apólice de seguro de Responsabil idade 
Civi l  D&O (Directors & Officers), para a Agência de Fomento de 
Alagoas S/A, conforme especif icação  do seu Anexo Único (Termo de 
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Referência) . 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

2.1. A CONTRATADA deve executar a prestação do serviço, a partir da data da 
publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de Alagoas; 

 
2.2. O Regime de execução do objeto deste contrato será nas condições 
estabelecidas no seu Anexo Único (Termo de Referência). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO DO CONTRATO 

 
3.1. O preço global deste contrato é de R$ XXXXXX; 

 
3.2. O preço acordado neste contrato será fixo e irreajustável durante a vigência 
contratual. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA 

 
4.1. Os recursos para pagamento dos serviços objeto desta contratação ocorrerá por 
conta de recursos próprios da AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A, conta 6970-

1 (FP), agência 3557-2 do Banco do Brasil, contabilizada na conta de despesas 
8.1.7.51.01.101-Despesas de Seguros –Seguro de Responsabilidade Civil.  

 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 

5.1.  O prazo de vigência deste contrato será de 12 meses, contados da data da 
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as 

obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis; 
 
5.2.  A vigência poderá ser prorrogada por iguais e sucessíveis períodos, nos termos 

do art. 57, inciso II da lei nº 8666/93. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
 
6.1. Cabe ao CONTRATANTE: 

 
6.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

 
6.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a 
obrigação de prestação dos serviços dentro das normas do contrato; 

 
6.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato; 

 
6.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis; 
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6.1.5. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 
 

6.1.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela 
CONTRATADA 

 
6.1.7. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste contrato 
que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

 
6.1.8. Publicar os extratos do contrato e de seus aditivos, se houver, no Diário 

Oficial do Estado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, contanto 
que isso ocorra dentro de 20 (vinte) dias, contados da referida assinatura. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 
7.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 
 

7.1.1.  Executar os serviços contratados obedecendo às especificações discriminadas 
no Anexo Único deste contrato; 

 
7.1.2. Oferecer os serviços contratados com garantia de 12 (doze) meses, contados 
da data do seu recebimento definitivo. 

 
7.1.3. Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 

dependências do CONTRATANTE; 
 
7.1.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do 

CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

feito pelo CONTRATANTE; 
 
7.1.5. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os 

esclarecimentos solicitados; 
 

7.1.6. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

 
7.1.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 

empregados quando da execução do objeto contratado; 
 

7.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, os serviços recusados e devolvidos pelo CONTRATANTE, sem que caiba 
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qualquer acréscimo no preço contratado; 

 
7.1.9.  Executar, às suas expensas, os serviços objeto deste Contrato, mediante 

solicitação da Agência de Fomento de Alagoas, nos prazos fixados na Cláusula 
Segunda, contados do recebimento da Ordem de Execução de Serviço; 

 
7.1.10. Comunicar à Agência de Fomento de Alagoas, no prazo máximo de 1 dia, 
contados do término do prazo de execução dos serviços, os motivos que 

impossibilitaram o cumprimento dos prazos previstos neste contrato. 
 

7.1.11. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência 
deste contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
 

7.2. À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 
 

7.2.1.  Em relação aos seus funcionários, que não manterão qualquer vínculo 
empregatício com o CONTRATANTE, todas as despesas decorrentes da execução 
deste contrato e outras correlatas, tais como salários, seguros de  acidentes, tributos,  

inclusive  encargos  previdenciários  e  obrigações sociais previstos na  legislação 
social e trabalhista em vigor, indenizações, vales-refeições,  vales-transportes  e  

outras  que  porventura  venham a  ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 
 
7.2.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal 

relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; 

 
7.2.3. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 
 

7.3.  A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no 
subitem anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao 

CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE. 

 
7.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

 
7.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 

 
7.4.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 

autorização do CONTRATANTE; 
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CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
8.1. Durante a vigência deste contrato a execução do objeto é 

acompanhada e fiscalizada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, designado Gestor do contrato. 
 

8.2. O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir 
ordens de execução de serviço; proceder ao acompanhamento técnico da execução 
dos serviços; fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada; 

comunicar à CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os 
procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar a aplicação de 

sanções pelo descumprimento de cláusula  contratual;  fornecer  atestados  de  
capacidade  técnica  quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 
contratuais; atestar as notas fiscais  para  efeito  de  pagamento;  recusar  e  

devolver  os  serviços  cuja execução não se verifique perfeita, visto em desacordo 
com especificações discriminadas no  Anexo Único do contrato; solicitar reparação, 

correção, remoção, reconstrução ou substituição, no total ou em parte, dos serviços 
recusados e devolvidos; solicitar à CONTRATADA e ao seu preposto todas as 
providências necessárias á boa execução dos serviços contratados. 

 
CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

 
9.1. A CONTRATADA deve apresentar, após a execução dos serviços, nota fiscal em 
2 (duas) vias, emitidas e entregues ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada de relatório de  
execução de serviço, subscrito pelo Gestor contratual, e comprovação de  

regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de  
Serviço (FGTS) e para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal. 
 

9.2. O pagamento do prêmio será realizado em 3 (três) parcelas iguais, sendo o  
primeiro vencimento para 30 dias após a emissão da apólice pela CONTRATADA, e 

quanto ao segundo e terceiro pagamento, estes serão sucessivamente efetuados com 
30 dias contados do último pagamento do mês antecedente, com a apresentação 
válida da Nota fiscal/fatura, mediante ordem bancária creditada  em  conta corrente 

da CONTRATADA, Banco XXXXXX, agência XXXXXXX, conta corrente n.º XXXXXXXX. 
 

9.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer 
uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de 
preços ou compensação financeira: 

 
9.3.1. Recebimento definitivo dos serviços de conformidade com o disposto na 

Cláusula Segunda; 
 

9.3.2.  Apresentação da documentação discriminada no item 9.1 desta cláusula. 
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9.4. Havendo suspensão de pagamentos na forma do subitem anterior, a 

CONTRATADA será notificada do descumprimento do ajuste para, no prazo de 10 
(dez) dias, efetuar a regularização necessária, sob pena de aplicação de penalidade e 

rescisão contratual, esta na forma da Cláusula Doze, subitem 12.2.1., em razão do 
não cumprimento da Cláusula Sétima, subitem 7.1.6., deste contrato. 

 
9.4.1. Ultrapassando o prazo acima referido, sem prejuízo da penalidade e da 
rescisão do contrato, o pagamento deverá ser liberado. 

 
9.5. O CONTRATANTE pode deduzir de importâncias devidas à 

CONTRATADA os valores correspondentes a multas ou indenizações por ela devidas 
em razão deste contrato. 
 

9.6. Citado para se defender em processo judicial de terceiros, de natureza civil ou 
trabalhista, inclusive, mas não exclusivamente de empregado ou ex- empregado da 

CONTRATADA, o CONTRATANTE fará o cálculo dos direitos pleiteados e, após dele 
notificar a CONTRATADA, reterá o correspondente valor para fazer frente a eventual 
condenação, deduzindo-o de importâncias devidas à CONTRATADA. 

 
9.6.1. O valor será restituído à CONTRATADA somente após a prova cabal do acerto 

definitivo entre a CONTRATADA e o terceiro litigante, quando restar demonstrada 
a inexistência de qualquer risco de condenação para o CONTRATANTE. 
 

9.6.2. A CONTRATADA se obriga a exibir ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, 
os documentos comprobatórios do efetivo cumprimento das obrigações referentes ao 

processo judicial mencionado neste item. 
 
9.6.3. O valor a que faz referência este item não renderá juros ou correção monetária, 

podendo ser substituído, a pedido da CONTRATADA, por outra modalidade de 
resguardo que, a critério do CONTRATANTE, seja considerado idôneo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

10.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das 

devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 

 
11.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato 

celebrado está sujeita às seguintes sanções, assegurados o contraditório e  ampla 
defesa, nos termos do Decreto Estadual nº 4.054/2008: 

 
11.1.1. Advertência; 
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11.1.2. Multa; 
 

11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas 

Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Estado de Alagoas; 
 

11.1.4. Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de 
cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas; 

 
11.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

 
11.2. As sanções previstas nos subitens 11.1.1., 11.1.3., 11.1.4. e 11.1.5. deste 

Edital poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa. 
 
11.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento 

das normas do contrato celebrado. 
 

11.4. A multa aplicável será de: 
 
11.4.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na execução 

dos serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o 
limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso; 

 
11.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na 
execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor 

correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério da 
CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

 
11.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de execução dos 
serviços, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho,  sem 

prejuízo da aplicação das multas previstas nos subitens 11.4.1 e 11.4.2.; 

 

11.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em concluir os serviços, 
calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente; 

 
11.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total 
do contrato ou da Nota de Empenho; 

 
11.4.6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto quanto ao prazo de execução, calculados sobre o valor total do 
contrato ou da Nota de Empenho. 
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11.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, devidamente atualizada pelo 
Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente. 
11.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a 

partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução dos serviços, se dia de 
expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 
 

11.7. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da 

proporcionalidade. 
 
11.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução dos serviços, a 

Nota de Empenho ou contrato deverá ser cancelado ou rescindido, exceto se houver 
justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada 

multa. 
 
11.9. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente 

obstam a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas, sendo 
aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 
 

11.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a 
CONTRATADA permanecer inadimplente; 

 
11.9.2. Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal; e 
 

11.9.3. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA: 
 
11.9.3.1. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; 

ou 
 

11.9.3.2. For multada, e não efetuar o pagamento. 
 
11.10. O prazo previsto no item 11.9.3 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 

 
11.11. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de 

cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas são sanções administrativas 
acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas 
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direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas, sendo aplicadas, por igual período. 

 
11.11.1.  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, 
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

 
11.11.2.  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração  
Pública  permanecerá  em  vigor  enquanto  perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a sanção, a qual será concedida sempre  que  a  CONTRATADA  ressarcir  os  

prejuízos  resultantes  da  sua conduta  e  depois  de  decorrido  o  prazo  das  
sanções  de  suspensão  e impedimento aplicadas. 
 

11.11.3.  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas, quanto à 
Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 
12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

 
12.2. A rescisão deste contrato pode ser: 

 
12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se 

a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao 
inciso XVII; 

 
12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
 
12.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria; 

 
12.4. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente; 
 
12.5. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 

12.6. A CONTRATADA reconhece todos os direitos da CONTRATANTE em caso de 
eventual rescisão contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
 

13.1. O presente contrato fundamenta-se: 
 

13.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Processo nº 25050-175/2014 
especialmente: 

13.2.1. Ao edital de Tomada de Preços nº 11.001/2014; 

 
13.2.2. À proposta vencedora da CONTRATADA; 

 
13.2.3. Ao Parecer XXXXXXXXXXXX. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO SIGILO 
 

14.1. A CONTRATADA obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre 
quaisquer dados, materiais e técnicas da CONTRATANTE de que venha a ter 
conhecimento ou acesso, ou que lhe venha a ser confiado em razão deste Contrato, 

não podendo divulgar, reproduzir ou utilizar a qualquer tempo que seja na vigência ou 
após do presente contrato.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE 
 

15.1. Em caso de prorrogação da vigência deste Contrato, os valores mensais e 
globais estabelecidos na Cláusula Terceira serão reajustados pela variação do índice 

IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) incorrida no período, ou índice equivalente que venha substituí-lo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito 
cumprimento dos termos e condições deste contrato ou ao exercer qualquer 
prerrogativa dele decorrente, não constituirá renovação ou renúncia e nem afetará o 

direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 
17.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam 

ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de 
Maceió - AL, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 3 
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, os quais, depois de 
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lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 

CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
 

Maceió (AL), em XX de XXXX de XXX. 
__________________________________ 

 AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A 

___________________________________ 
GESTOR CONTRATUAL 

__________________________________ 
CONTRATADA 

__________________________________ 
TESTEMUNHAS 
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ANEXO IV 

MINUTA TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2014 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL D&O 
PARA AGÊNCIA DE FOMENRTO DE ALAGOAS S.A. 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 
 

A C O R D O   D E   C O N F I D E N C I A L I D A D E 
 

 

De um lado, 
 

XXXXXXXXX., com sede no XXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada em conformidade com o seu 
Estatuto Social e de ora em diante denominada simplesmente “Empresa” 

E, de outro, 
 

YYYYYYYYY, inscrita no CNPJ/MF sob o nº YYYYYYY, com sede na Av. YYYYYY, 
YYYYY/YY, neste ato representado na forma de seu Contrato Social, doravante 
simplesmente denominada “Seguradora”; e  

 
 

AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
48.102.552/0001-37, com sede na Rua Eduardo de Souza Aranha, n° 153, 4° andar, 
Itaim, São Paulo/SP, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, 

doravante simplesmente denominado “Corretora”; 
____________________________________________________________________ 

Considerando que a Empresa fornecerá à Corretora o Questionário de D&O preenchido, 
contendo informações referentes à situação atual da Empresa;  
 

Considerando que as Informações que serão prestadas à Corretora, constituem pré-
requisito para viabilizar futuras cotações do Seguro de D&O de acordo com as 

exigências feitas pelo respectivo mercado segurador; e   
 

Considerando, ainda que, a Empresa somente concorda em prestar tais Informações 
sob a condição essencial de celebração do presente Acordo de Confidencialidade 
("Acordo") e que a Corretora e a Seguradora declaram, desde já, que concordam em 

tratar tais Informações como confidenciais e que cumprirão com todos os termos do 
Acordo. 

___________________________________________________________________ 
 
As partes acima qualificadas, então resolvem ajustar, de comum acordo, o presente 

Acordo de Confidencialidade, o qual se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:  
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1) A Corretora concorda em fornecer as Informações apenas para que as Seguradoras 
obtenham cotações para o Seguro de D&O, enviando a estas Seguradoras o 

Questionário com as informações relevantes, uma vez que estas informações são 
essenciais para aceitação de qualquer risco no país.  

 
2) A Corretora e a Seguradora concordam em não utilizar estas informações para mais 
nenhuma outra razão que não seja a cotação para o Seguro de D&O solicitada pela 

Empresa e citada acima. 
 

3) As Seguradoras que assinam este Acordo de Confidencialidade, concordam em não 
fornecer estas informações a nenhuma outra Corretora de Seguros, sob pena de não 
cumprimento do referido Acordo. 

  
4) Não obstante as condições acima, a Corretora pode revelar as Informações para 

outros fins, desde que informe, prontamente, e por escrito, à Empresa: (a) quando 
solicitado ou mediante qualquer exigência legal de órgão, agência ou autoridade 
governamentais às quais a Corretora esteja subordinada ou em conexão com 

investigação/auditoria pela qual a Corretora esteja sendo submetida por tais 
autoridades; (b) mediante mandado ou outro instrumento judicial; (c) quando 

solicitada a fazê-lo em conformidade com as disposições de quaisquer exigências 
legais aplicáveis; (d) quando razoavelmente necessário em litígios ou processos legais 
dos quais a Corretora seja parte;  

 
5) Se, por qualquer razão, forem negadas potenciais emissões de apólices de D&O, a 

Corretora e a Seguradora comprometem-se a destruir todas as Informações ou, 
quando solicitados pela Empresa ou quaisquer de suas afiliadas, devolvê-las.  
 

6) As disposições do presente Acordo de Confidencialidade serão regidas e 
interpretadas de acordo com as leis do Brasil, elegendo-se, desde já, o Foro Central da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro como competente para dirimir as 
eventuais controvérsias daqui decorrentes.  
 

7) O presente Acordo de Confidencialidade vigerá pelo prazo de 2 anos a contar da 
data da entrega das Informações de que trata este Acordo, sendo certo que a 

obrigação de confidencialidade perdurará pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do 
encerramento deste acordo. 
 

8) Nem a Empresa, nem quaisquer de seus representantes, fazem qualquer 
representação ou garantia, expressa ou implícita, sobre a exatidão e completeza das 

Informações. A Informação fornecida à Corretora pode não ter sido auditada ou, de 
alguma maneira, consolidada. Desta forma, somente terão validade para todos os fins 

e efeitos de direito, as Informações, inclusive quanto a sua exatidão e completeza, 
quando acompanhadas de representações e garantias específicas feitas expressamente 
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e por escrito pela Empresa, firmadas por seus representantes com poderes para tal. 

 
9) Na hipótese de qualquer condição deste instrumento e ou de documentos 

posteriormente firmados vir a ser desrespeitada, a parte infratora deverá pagar à 
parte prejudicada quaisquer indenizações necessárias para ressarcir das perdas e 

danos sofridos. 
 
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 
 

_____________, ___de __________________ de ____. 
 
 

Seguradora 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
 

Testemunhas: 
 
 

1. ________________________________   
Nome: 

CPF/MF: 
 
 

2. ________________________________ 
Nome:           

CPF/MF:           
 


