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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
PREGÃO N. 075/2013
PROTOCOLO N. 45.710/2013

Prezada Senhora,
Em atenção aos seus questionamentos, e após consulta à unidade requisitante,
temos a informar:

“* Qual será o julgamento? Menor Preço Global ou Menor Preço por Item?.”
A licitação é do tipo MENOR PREÇO e contém apenas um item agrupando todos os
bens a serem segurados, em que o preço proposto deverá ser no valor total do
prêmio.

“* No caso do julgamento ser por Menor Preço por Item favor nos informar:
- Quais são os materiais / mercadorias existentes no local da Rua Tiradentes, 7? Visto
tratar-se de almoxarifado.”
No item 1.4 (Almoxarifado), há material de expediente (resmas de papel, canetas,
lápis, copos plásticos para café e água etc.) e bens de consumo imediato, tais como
café e açúcar.

“- Não conseguimos entender quais são as coberturas e valores a serem contratados
para cada local de risco, visto que no edital há informações divergentes (em cada
parte do edital há um tipo diferente de informação).”
1) Coberturas pretendidas para o Imóvel 1 (Sede) - R. Esteves Júnior, n. 68 , Centro,
Florianópolis:
a) Garantia principal contra INCÊNDIO, RAIO e EXPLOSÃO: valores: R$
21.959.829,40 (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos
e vinte e nove reais e quarenta centavos), conforme item 11.1 do Projeto Básico.
b) Garantia complementar (conforme item 11.2 do Projeto Básico):
b.1) contra DANOS ELÉTRICOS: R$ 1.097.991,47 (um milhão, noventa e sete mil,
novecentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos).
b.2) contra VENDAVAL: R$ 654.794,89 (seiscentos e cinquenta e quatro mil,
setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos).
b.3) contra QUEBRA DE VIDROS: R$ 43.919,66 (quarenta e três mil, novecentos e
dezenove reais e sessenta e seis centavos).
b.4) contra RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 65.879,49 (sessenta e cinco mil,
oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos).
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2) Coberturas pretendidas para o Imóvel 2 (Anexo) - R. Esteves Júnior, n. 80, Centro,
Florianópolis:
a) Garantia principal contra INCÊNDIO, RAIO e EXPLOSÃO: valores: R$ 5.981.261,92
(cinco milhões, novecentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e
noventa e dois centavos), conforme item 12.1 do Projeto Básico.
b) Garantia complementar (conforme item 12.2 do Projeto Básico):
b.1) contra DANOS ELÉTRICOS: R$ 299.063,10 (duzentos e noventa e nove mil,
sessenta e três reais e dez centavos).
b.2) contra VENDAVAL: R$ 179.437,86 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e
trinta e sete reais e oitenta e seis centavos).
b.3) contra QUEBRA DE VIDROS: R$ 11.962,52 (onze mil, novecentos e sessenta e
dois reais e cinquenta e dois centavos).
b.4) contra RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

3) Coberturas pretendidas para o Imóvel 3 (São José) - Avenida Beira-Mar de São
José, s/n., esquina com Rua Luiz Fagundes:
a) Garantia principal contra INCÊNDIO, RAIO e EXPLOSÃO: valores: R$ 3.303.694,10
(três milhões, trezentos e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e dez
centavos), conforme item 13.1 do Projeto Básico.
b) Garantia complementar (conforme item 13.2 do Projeto Básico):
b.1) contra DANOS ELÉTRICOS: R$ 165.184,71 (cento e sessenta e cinco mil, cento
e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos).
b.2) contra VENDAVAL: R$ 99.110,82 (noventa e nove mil, cento e dez reais e
oitenta e dois centavos).
b.3) contra QUEBRA DE VIDROS: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
b.4) contra RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
4) Coberturas pretendidas para o Imóvel 4 (Anexo II) - R. Esteves Júnior, n. 157,
Centro, Florianópolis:
a) Garantia principal contra INCÊNDIO, RAIO e
1.684.078,82, conforme item 14.1 do Projeto Básico.

EXPLOSÃO:

valores:

R$

Tendo em vista que o imóvel situado na R.Esteves Júnior, n. 157, Centro,
Florianópolis, não abriga mais os Cartórios da Capital, informo a nova redação dos
subitens 14.2.1 e 14.2.2 do Projeto Básico, mantidos os valores das coberturas:
”GARANTIA COMPLEMENTAR
14.2.1 contra DANOS ELÉTRICOS, para o prédio e instalações, no valor de R$
84.203,94 (oitenta e quatro mil, duzentos e três reais e noventa e quatro centavos).
14.2.2 contra VENDAVAL, para o prédio e instalações, no valor de R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais).
14.2.3 contra QUEBRA DE VIDROS: R$ 10.000,00.
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14.2.4 contra RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 60.000,00.”

5) Coberturas pretendidas para o Imóvel 5 (Cartórios da Capital) - Av. Rio Branco, n.
797, Centro, Florianópolis:
a) Garantia principal contra INCÊNDIO, RAIO e EXPLOSÃO: valores: R$ 331.405,32
(trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e dois centavos),
conforme item 15.1 do Projeto Básico.
b) Garantia complementar (conforme item 15.2 do Projeto Básico):
b.1) contra DANOS ELÉTRICOS: R$ 16.570,27 (dezesseis mil, quinhentos e setenta
reais e vinte e sete centavos).
b.2) contra VENDAVAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

6) Coberturas pretendidas para o conteúdo do imóvel 6 (Almoxarifado) - R.
Tiradentes, n. 7, Kobrasol, São José/SC:
a) Garantia principal contra INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO E ROUBO: valor: R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais).
b) Garantia complementar:
a) contra TUMULTO: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Atenciosamente,
Jailson Laurentino
Pregoeiro
Matrícula 107069

