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PREGÃO N. 075/2013 
PROTOCOLO N. 45.710/2013 
 
 
Prezada Senhora, 

Em consulta ao setor requisitante, foram-nos fornecidas as seguintes 
respostas aos seus questionamentos: 

 

1 – Informar dados do seguro em vigor e dos últimos 02 anos conforme 
abaixo: Seguradora atual, prêmio pago da apólice no período.  

RESPOSTA: Em 2011/2012: 

Seguro para a Sede do TRESC, Anexo, Cartórios da Capital e de São José e 
Arquivo Central. 

Seguradora: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

Valor do prêmio: R$ 19.325,99 

 

Em 2012/2013 (atual): 

Seguro para  a Sede do TRESC, Anexo, Cartórios da Capital e de São José e 
Arquivo Central 

Seguradora: Ace Seguradora S/A 

Valor do prêmio: R$ 14.800,00 

Seguro para os bens armazenados no Almoxarifado 
Seguradora: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A 
Valor do prêmio: R$ 1.100,00 

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

RESPOSTA: Não houve sinistro nos últimos cinco anos.  
 

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

RESPOSTA: Sim.  
 
 
4 – Em caso de ser a empresa vencedora do certame, o Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa Catarina poderá fornecer cópia da apólice anterior para 
emissão do seguro dos locais de riscos informados? 

RESPOSTA: Sim.  
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5 – Pedimos informar os CEP’s dos locais (endereços) a serem segurados. 

RESPOSTA: Imóveis 1 (prédio sede do TRESC) e 2 (Anexo): CEP 88.015-130; 

Imóvel 3 (Cartórios de São José e Arquivo Central): CEP 88.103-500; 

Imóvel 4 (Anexo II): CEP 88.015-130; 

Imóvel 5 (Cartórios da Capital): 88.015-203;  

Imóvel 6 (Almoxarifado): 88.106-500 . 
 

6 – Pedimos informar se algum dos locais a serem segurados é tombado pelo 
patrimônio histórico. Em caso de um eventual sinistro, a cobertura será para 
reconstrução?  

RESPOSTA: Não há imóveis tombados. 

  
7 – Pedimos informar a relação de equipamentos protecionistas existentes 
nos locais a serem segurados. (ex: Brigada de Incêndio formada, Extintores, 
Sprinklers e Hidrantes) 

RESPOSTA: Imóveis 1 (Sede) e 2 (Anexo): Há vigilância desarmada, durante 
24h por dia, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados; 
há sistema de alarme de incêndio e monitoramento de imagens; há 
hidrantes. 

Imóvel 3 (Cartórios de São José e Arquivo): Há vigilância desarmada, 
durante 24h por dia, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e 
feriados. Há hidrantes. 

Imóvel 4 (Anexo II): Há hidrantes. 

Imóvel 5 (Cartórios da Capital): Há vigilância desarmada, durante 24h por 
dia, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. 

Imóvel 6 (Almoxarifado): Há vigilância eletrônica com monitoramento de 
imagens.  
 
 
8 – Pedimos informar a atividades desenvolvidas nos locais a serem 
segurados. 

RESPOSTA: Imóveis 1 (Sede) e 2 (Anexo): prédio público. Administração 
Central do TRESC. 

Imóvel 3 (Cartórios de São José e Arquivo): prédio público. Funcionamento 
de Cartórios Eleitorais, Central de Atendimento ao Eleitor e Arquivo Central. 

Imóvel 4 (Anexo II): prédio público. Parte da Administração Central do 
TRESC. 

Imóvel 5 (Cartórios da Capital): prédio público. Funcionamento de Cartórios 
Eleitorais, Central de Atendimento ao Eleitor. 
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Imóvel 6 (Almoxarifado): armazenamento de bens de consumo imediato e 
material de expediente. 
 

9 – As coberturas solicitadas em edital (LMI) representam 100% do Valor em 
Risco? 

RESPOSTA: Somente nas coberturas principais; as demais coberturas são 
valores/percentuais inferiores a 100%. 

 
 
Atenciosamente, 
Jailson Laurentino 
Pregoeiro 
 
 
 


