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Memorando nº 855 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DSG/SETRAN
Palmas, 19 de abril de 2021.

Ao Senhor Diretor Administrativo

Assunto: Sinistro veículo

Trata-se de sinistro com o veículo oficial de propriedade do Tribunal de Justiça,
sendo este um ETIOS, placa QKE-2628, com uso de placa vinculada MVR-1313 ev. 3651028,
conforme BO nº 179663, ev. 3650974, coaduna com as imagens constante nos ev.
(3651043, 3651046, 3651049), o veículo atualmente está disponibilizado à ASMIL, conforme
termo de entrega e responsabilidade ev. 3651032, momento em que estava sendo conduzido
pelo servidor Militar Bruno Brito Mota, RG: 058572 SSP-TO, CPF: 010.922.811-18 lotado
na ASMIL, ev. 3651041.
Relato: Segundo o condutor ao procurar uma borracharia no dia 04/04/2021,
visando calibrar os pneus, porém ao sair em marcha ré abalroou em um poste, causando danos
na parte traseira do veículo, conforme imagens em anexo.
Em decorrência dos fatos foi acionado a empresa GENTE
SEGURADORA, sendo esta a contratada para resguardar a frota do Tribunal de Justiça,
conforme contrato 101/2019, ev. 2772067, gerando o registro de sinistro sob o nº
31000086300, ato posterior o veículo foi conduzido para oficina Norte Car, situada no
endereço: QD 401 Norte Conj. 01, Lote 10, Av. Teotônio Segurado, Plano Diretor - PalmasTo, para fins de avaliação, sendo constatado que o valor do conserto fica bem superior ao da
franquia que é de R$ 2.948,94 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro
centavos), conforme apólice ev. 3650985, enquanto o valor normal para o conserto é de
3.755,00 (três mil setecentos e cinquenta e cinco reais), sujeito ainda a possível alteração,
conforme orçamento acostado no ev. 3651006.

Diante do exposto, envio o feito à DIADM, para conhecimento, sugerindo
prosseguimento visando autorização para empenho no valor de R$ 2.948,94 (dois mil
novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), para pagamento de franquia,
visando os reparos necessários, nominado a empresa REVISA - RODRIGUES E LOCATELI
- LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.169.346/000180, com sede na Quadra 112 Sul, Rua SR 01, lote 04 CEP: 77020-170, Palmas/TO.
Telefone: (63) 3225-4004.
Respeitosamente.
Memorando 855 SETRAN (3650966)
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Documento assinado eletronicamente por Jhonne Araujo Miranda, Chefe de Serviço, em
20/04/2021, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/
informando o código verificador 3650966 e o código CRC E37C5529.
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PROCESSO
21.0.000008352-3
INTERESSADO DIADM - SETRAN
ASSUNTO
Sinistro Veículo
Decisão Nº 1610 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Trata-se de sinistro com o veículo oficial de propriedade do Tribunal de Justiça,
sendo este um ETIOS, placa QKE-2628, com uso de placa vinculada MVR-1313,
evento 3651028, disponibilizado à ASMIL, conforme termo de entrega e responsabilidade
ev. 3651032, o qual era conduzido pelo servidor Militar Bruno Brito Mota, RG: 058572 SSPTO, CPF: 010.922.811-18 lotado na ASMIL, evento 3651041, ocorrido na data de 04/04/2019,
conforme BO nº 179663, evento 3650974.
Observa-se dos autos que o valor do reparo é superior ao da franquia.
Deste modo, tendo em vista a solicitação formulada pelo SETRAN
(evento 3650966), bem como existindo disponibilidade orçamentária para lastrear a despesa
( e v e n to 3655443), AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da
empresa GENTE SEGURADORA S/A, inscrita sob o CNPJ n.º 90.180.605/0001-0, situada
à Rua Mal. Floriano Peixoto, 450, Porto Alegre-RS, no valor de R$ 2.948,94 (dois mil
novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), referente à franquia do seguro
respectivo, visando aos reparos devidos.
Encaminhem-se os autos à DIFIN para emissão da Nota de Empenho e, em
seguida, à CCOMPRAS para envio da respectiva NE à empresa.
Concomitantemente, ao SETRAN para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em
23/04/2021, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/
informando o código verificador 3659893 e o código CRC AC0D5FB4.
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Decisão 1610 ASJUADMDG (3659893)
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04/05/2021

SEI/TJ-TO - 3667799 - Nota de Empenho - Ne

Documento assinado eletronicamente por Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro, em
30/04/2021, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003288188&infr…
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SEI/TJ-TO - 3667799 - Nota de Empenho - Ne

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 30/04/2021,
às 19:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o
código verificador 3667799 e o código CRC E62D4187.
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