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PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. 000029292929/201/201/201/2014444    
    
    
Prezado Senhor, 

 

Por ordem da Sra. Pregoeira, encaminho as respostas fornecidas pela unidade técnica 
responsável. 

 

PERGUNTA 1.PERGUNTA 1.PERGUNTA 1.PERGUNTA 1. De acordo com o item 2.2 do termo de referência: "O seguro deve cobrir 
danos aos equipamentos especificados no item 1, exclusivamente, nesse local de 
armazenamento definitivo". Portando concluímos que no período em que os 
equipamentos estiverem em outro endereço não terão cobertura em caso de sinistros 
ocorridos sobre as causas mencionadas de Incêndio, raio e explosão, Vendaval, 
granizo e dano elétrico. Perguntamos então se estamos corretos neste entendimento? 
E gostaríamos de confirmar nosso entendimento acima, que os equipamentos não 
estarão cobertos no caso do período de eleição, onde as urnas estarão espalhadas em 
diversas localidades. 

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: Entendimento correto: somente as urnas armazenadas no depósito 
centralizado. 

 

PERGUNTA 2.PERGUNTA 2.PERGUNTA 2.PERGUNTA 2. Gostaríamos de confirmar a existência ou não dos sistemas protecionais 
listados no local de risco: Sistema de Sprinkler; Sistema de Alarme; Hidratantes; 
Extintores; Detectores de Fumaça; Brigada de Incêndio e caso tenham outros, 
especificar. 

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: Extintores e hidrantes. 

 

PERGUNTA 3.PERGUNTA 3.PERGUNTA 3.PERGUNTA 3. Existe funcionário treinado no local para operar os sistemas 
protecionais? 

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: Vigilantes de plantão 24 horas. 

 

PERGUNTA 4.PERGUNTA 4.PERGUNTA 4.PERGUNTA 4. Qual a sinistralidade dos últimos 5 anos ABERTA (local, data, evento, 
prejuízo estimado, prejuízo indenizado detalhes da ocorrência) ? 

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: Sem sinistros nos últimos 5 anos. 

 

PERGUNTA 5.PERGUNTA 5.PERGUNTA 5.PERGUNTA 5. Qual a seguradora detentora da última apólice e o valor total anual da 
última contratação? 

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, Contrato n. 024/2013 no valor de 
R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais), mas os objetos segurados são as urnas 
eletrônicas, módulos de impressão externos, cartões de memória de 512 MB e 
memórias de resultado.  

 

PERGUNTA 6.PERGUNTA 6.PERGUNTA 6.PERGUNTA 6. Qual a reserva (água) de incêndio para este local? 

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA: Caixa d’água com 10 mil litros. 

 

PERGUNTA 7.PERGUNTA 7.PERGUNTA 7.PERGUNTA 7. Algum dos imóveis segurados tem o status de ser Tombado pelo 
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Patrimônio? 

RRRRESPOSTA:ESPOSTA:ESPOSTA:ESPOSTA: O objeto do contrato de seguro são as urnas e não o imóvel. 

 

Atenciosamente, 

 

Jailson Laurentino 
Equipe de Apoio 
 


