
 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Em resposta ao pedido de esclarecimentos, o setor requisitante manifestou-se conforme
segue abaixo, com as respostas logo após cada questionamento:

1 – Informar dados do seguro em vigor e dos últimos 02 anos conforme abaixo:
Seguradora atual, prêmio pago da apólice no período.
R: Não há seguro em vigor e nem seguro anterior. O prédio anexo começou a ser
ocupado em abril do corrente.

2 – Experiência de sinistro dos últimos 05 (cinco) anos:
Prêmio pago;
Sinistros por cobertura(pagos/avisados);
R: Inexistente.

3 – Em caso de ser a empresa vencedora do certame, podemos fazer a vistoria nos locais
caso seja necessário?
R: Afirmativo.

4 –Em caso de ser a empresa vencedora do certame, o TRE – SC poderá fornecer cópia
da apólice anterior para emissão do seguro dos locais de riscos informados ?
R: Como já informado, não há apólice anterior.

5– O TRE-SC é isento de IOF ?
R: Afirmativo.

6 – Pedimos informar se dentre os locais a serem segurados possui algum prédio
tombado pelo patrimônio histórico.
R: É apenas um prédio a ser segurado e ele não é tombado pelo patrimônio histórico.
Detalhes sobre o prédio (metragem, andares etc.) constam no Projeto Básico anexo ao
Edital n. 138/2009.

7 – Pedimos informar a relação de equipamentos protecionistas existentes nos locais.
R: Equipamentos Sistema Anexo: 1 (uma) central de monitoramento de imagens, com
dois sistemas de gerenciamento e monitoração, abaixo especificados:
- 02 (duas) placas de captura de vídeo;
 Padrão PCI;
 32 (trinta e duas) entradas de vídeo;
 Velocidade de gravação 120 fps, padrão NTSC;
 Velocidade de visualização 480 fps, padrão NTSC;
 Compatível com os formatos de compressão Wavelet e Mpeg-4;
 Compatibilidade com rede de comunicação de dados LAN, TCP/IP;e
 Compatibilidade com o sistema operacional Windows XP;
 Características do sistema de vídeo e imagem:



a. visualização de imagens de, 480 frames/segundo e gravação em 120
frames/segundo, para 16 (dezesseis) câmeras cada;
b. sistema de imagem PAL e NTSC;
c. formato de vídeo avi;
d. formato das imagens jpeg; e
e. formato de compressão Wavelet ou MPEG-4.
(Placa mãe – 945GZM-S2; processador intel celeron; velocidade do processador 2.8 giga;
soquete 775; Bios intel 1945; Sistema operacional XP; Placa de captura Philips SAA7146;
monitor sansung 17" tela plana e HD serial ata de 300 GB)
Características das câmeras: 31 (trinta e uma) câmeras de monitoramento (câmeras CCD
1/3, digitais, policromáticas, com resolução horizontal mínima de 480 (quatrocentos e
oitenta) linhas, sensibilidade máxima de 0,3 (zero vírgula três) lux, número de pixels
mínimo de 768(H) X 494(V), compatíveis com lentes auto-íris, compensação de back light
e obturador eletrônico, incluindo conectores de vídeo tipo BNC - 75 ohms e fonte de
alimentação automática de 12/24 V, totalmente compatíveis com o sistema de
monitoramento) e (31 (trinta e uma) lentes de cristal cambiáveis de 1/3" (um terço de
polegada), auto-íris, com distância focal variável de 2,8 mm (dois vírgula oito mílimetros) a
12 mm (doze mílimetros).

8 – Peço informar os CEPs dos locais a serem segurados.
R. O local a ser segurado é somente o prédio anexo do TRESC situado na Rua Esteves
Júnior, 80, Centro, Florianópolis, CEP. 88.015-130.

Atenciosamente,
Dilene Soares Tavares dos Anjos
Pregoeira


