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PREGÃO N. 31/2012 
 
Esclarecimento solicitado: 
 
1 – Informar se os veículos a serem segurados possuem seguro atualmente. 
Em caso afirmativo informarem a Seguradora atual e bônus de cada veículo. 
 
2 – Informar a sinistralidade de cada veículo a ser segurados nos últimos 03 (três) anos. 
  
3 – Informar qual a utilização dos veículos para o Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina. Ex.: Uso dos diretores? / uso para fiscalização? / uso para buscar e levar materiais 
para o Órgão? .... 
 
4 – O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina é isento / imune de  IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras)? 
 
5 – Para registro, a vistoria poderá ser realizada após o certame, sem que haja alteração no 
valor acordado? 
 
6 – Dentre os veículos a serem segurados possui Ambulância? 
 
7 – Dentre os veículos a serem segurados existe algum veículo que encontram-se parado em 
oficina, pelos motivos: 
a) Sinistro 
b) Reparos ou manutenção 
Em caso afirmativo, pedimos especificarem qual o veículo e o motivo. 
 
8 – Como não é prática comum entre as Seguradoras, para os veículos do tipo Minibus e 
Transit, podemos entender que não haverá a cobertura de carro reserva? 
 
Aguardamos assim, as respectivas respostas. 
 
 
Resposta: 
 
Em atenção ao pedido de esclarecimento, solicitamos as informações pertinentes à unidade 
requisitante (Coordenadoria de Apoio Administrativo). 
 
As informações prestadas encontram-se ao lado dos respectivos questionamentos.  
 
1 – Informar se os veículos a serem segurados possuem seguro atualmente: - SIM 
Em caso afirmativo informarem a Seguradora atual e bônus de cada veículo: - GENTE 
SEGURADORA S/A. Obs: os bônus de cada veículo estão indicados no Projeto Básico que 
integra o edital. 
 
2 – Informar a sinistralidade de cada veículo a ser segurados nos últimos 03 (três) anos: - A 
sinistralidade dos últimos anos está refletida nos bônus de cada veículo, conforme Projeto 
Básico. 
  
3 – Informar qual a utilização dos veículos para o Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina. Ex.: Uso dos diretores? / uso para fiscalização? / uso para buscar e levar materiais 
para o Órgão? - Os veículos são conduzidos por profissionais contratados e por servidores do 
TRESC, devidamente autorizados pela Administração, sendo utilizados, via de regra, no 
transporte de autoridades e servidores em geral e no transporte de materiais entre as unidades 
da Justiça Eleitoral do Estado de Santa Catarina. 
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4 – O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina é isento / imune de  IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras)? - SIM 
 
5 – Para registro, a vistoria poderá ser realizada após o certame, sem que haja alteração no 
valor acordado? - SIM 
 
6 – Dentre os veículos a serem segurados possui Ambulância? - NÃO 
 
7 – Dentre os veículos a serem segurados existe algum veículo que encontram-se parado em 
oficina, pelos motivos: 
a) Sinistro - NÃO 
b) Reparos ou manutenção - NÃO 
Em caso afirmativo, pedimos especificarem qual o veículo e o motivo. 
 
8 – Como não é prática comum entre as Seguradoras, para os veículos do tipo Minibus e 
Transit, podemos entender que não haverá a cobertura de carro reserva? - O Projeto Básico 
não  faz tal distinção, obrigando, portanto, a cobertura para qualquer caso.  
  
Atenciosamente, 
 
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Pregoeira 


