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QUESTIONAMENTO: 

  
1). Quanto a cobertura de Vendaval, solicitamos informar se esta, contempla os bens ao ar livre, 
uma vez que se na cobertura de Vendaval, os bens ao ar livre estiverem inclusos, haverá agravo 
de prêmio para esta cobertura. 
  
2). Quais os protecionais de Incêndio dos locais (ex.: extintor/hidrante)? 
  
3). Qual o CEP de cada local e quais atividades desenvolvidas em cada local. 
  
4). Para a cobertura de Responsabilidade Civil, entendemos que trata-se de RC-Operações. Está 
correto o entendimento? 
  
4). Solicitamos informar qual o valor estimado para esta contratação. 
  
5). Para a cobertura de Roubo/Furto de bens, entendemos que trata-se de Furto Qualificado. Está 
correto o entendimento? 
  
6). Solicitamos informar dados do responsável para agendamento de vistoria. Por favor, informar 
nome, telefone e e-mail do responsável. 
  
  
RESPOSTA: 

 
Prezada Senhora, 
 
Em atenção ao pedido de esclarecimentos apresentado, foram consultadas as unidades 
responsáveis deste Tribunal, que assim informaram: 
 
1 - Quanto à cobertura de vendaval, esta deverá abranger os prédios, instalações e equipamentos 
indispensáveis ao funcionamento da sede do TRESC e demais locais, conforme disposto nos Itens 
9.2.2, 10.2.2, 11.2.2, 12.2.2 e 13.2.2 do Projeto Básico, anexo ao edital. 
 
2 - Os imóveis constantes nos Itens 1.1.1 e 1.1.2 do Projeto Básico, anexo ao Edital, possuem 
sistema de alarme de incêndio, como também extintores e mangueiras instalados conforme 
projeto específico. Os demais imóveis possuem extintores e mangueiras instalados conforme 
projeto específico. 
 
3 - 1.1.1 IMÓVEL 1: edifício de propriedade do TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, nº 68, 
Centro – Florianópolis/ SC. CEP 88.015-130. Prédio sede do TRESC. 
1.1.2 IMÓVEL 2: edifício de propriedade do TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, nº 80, Centro 
– Florianópolis/ SC. CEP 88.015-130. Prédio Anexo do TRESC. 
1.1.3 IMÓVEL 3: edifício de propriedade do TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, nº 157, Centro 
– Florianópolis / SC. CEP 88.015-130. 
1.1.4 IMÓVEL 4: edifício de propriedade do TRESC, localizado na Avenida Beira-Mar de São José, 
esquina com Luiz Fagundes. CEP 88.013-500. Prédio que abriga os Cartórios Eleitorais de São José 
e o Arquivo Central do TRESC. 
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1.2 Contra incêndio, raio, explosão e riscos diversos para os móveis e equipamentos instalados no 
imóvel locado pelo TRESC, situado na Av. Rio Branco, 797 – Florianópolis - CEP 88015-203, que 
abriga os Cartórios Eleitorais da Capital; 
1.3 Para os materiais de expediente e de consumo imediato armazenados no Almoxarifado, 
pertencentes a este Tribunal, contra incêndio, raio, explosão e roubo, no valor de R$ 440.000,00, 
equivalente ao valor médio armazenado ao longo do ano. 
1.3.1 Os referidos materiais encontram-se guardados no Almoxarifado, o qual ocupa um imóvel 
comercial locado pelo TRESC, no seguinte endereço: Av. Leoberto Leal, n. 975, Barreiros, São 
José/SC – CEP 88110-001. 
Nos locais, são desenvolvidas atividades administrativas, em ambientes de escritório. 
 
4 - Sim. 
 
5 - Esta informação encontra-se no Anexo II do Edital do Pregão n. 35/2017, disponível em: 
http://www.tre-sc.jus.br/site/transparencia/contas-
publicas/licitacoes/pregoes/2017/index.html. 
 
6 - Não. 
 
7 - O agendamento de vistoria pode ser realizado junto à Seção de Manutenção Predial, por meio 
do telefone (48) 3251-3785, no horário das 13 às 19 horas. 
 
Atenciosamente, 
 
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Coordenadora de Julgamento de Licitações  


