
 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

 
Pregão n. 34/2011 
Esclarecimentos solicitados pela empresa: 
 
 
Prezados Senhores,  
 
 
Solicitamos os esclarecimentos a seguir especificados, conforme Lei Federal n° 8.666/93 com suas 
alterações posteriores, Lei Complementar n° 123 de 2006 e pela demais condições fixadas no 
Edital, os quais são pré-requisitos indispensáveis para subsidiar a nossa participação no referido 
certame: 
 
1 – Informar dados do seguro em vigor e dos últimos 02 anos conforme abaixo: 
Seguradora atual, prêmio pago da apólice no período.  

2 – Experiência de sinistro dos últimos 05 (cinco) anos: 
Prêmio pago;  
Sinistros  por cobertura(pagos/avisados); 
 
3 – O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Caratina é isento de IOF ?    
 
4 – Pedimos informar se entre os local a ser segurados possue algum prédio tombado pelo 
patrimônio histórico.  
 
5 – Além dos extintores existentes nos locais a serem segurados, pedimos informar a relação de 
equipamentos protecionistas. Ex.: Brigada de Incêndio, Sprinkler, etc. 
 
6 – Após o certame, a Cia vencedora poderá fazer vistoria nos locais, caso seja necessário? 
 
Ficamos no aguardo e desde já agradecemos. 
 
 
Resposta: 
 
Prezada Sra., 
  
Em atenção ao seu pedido de esclarecimento, esta Pregoeira consultou o setor requisitante - a 
Coordenadoria de Apoio Administrativo - e a Coordenadoria de Orçamento e Finanças (pergunta n. 
3), obtendo as seguintes respostas: 
  
1 – Informar dados do seguro em vigor e dos últimos 02 anos conforme abaixo: Seguradora atual, 
prêmio pago da apólice no período.  
  
Resposta: 
 
2009 

 IMÓVEL 1 e IMÓVEL 2: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - R$ 15.600,00  

 IMÓVEL 3: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - R$  3.900,00  

 IMÓVEL 4: NÃO SEGURADO  
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2010 (seguro atual) 
 

 IMÓVEL 1 e IMÓVEL 2 e IMÓVEL 3: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 
R$  9.980,00  

 IMÓVEL 4: NÃO SEGURADO  
 
2 - Experiência de sinistro dos últimos 05 (cinco) anos: Prêmio pago; Sinistros  por 
cobertura(pagos/avisados); 
  
Resposta: Não houve registro de sinistro. 
 
  
3 – O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Caratina é isento de IOF ? 
  
Resposta: Não.   
  
 
4 – Pedimos informar se entre os local a ser segurados possue algum prédio tombado pelo 
patrimônio histórico.  
  
Resposta: Não. 
  
 
5 – Além dos extintores existentes nos locais a serem segurados, pedimos informar a relação de 
equipamentos protecionistas. Ex.: Brigada de Incêndio, Sprinkler, etc. 
  
Resposta: Conforme consta do projeto básico (itens 4.1.6.3; 4.3.6.2; 4.4.5.2) existe sistema 
de alarme de incêndio para os imóveis 1, 3 e 4. Ainda, sistema preventivo contra incêndio 
(extintores e hidrantes) para os imóveis 1, 2, 3 e 4. 
 
  
 6 – Após o certame, a Cia vencedora poderá fazer vistoria nos locais, caso seja necessário? 
  
Resposta: Sim. 
 
 
Atenciosamente, 
  
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Pregoeira 
  


