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PREGÃO N. 070/2018 

PAE N. 15.009/2018 

 

QUESTIONAMENTOS: 

A AIG Seguros Brasil S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

33.040.981/0001-50 com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Complexo JK, Torre 

E, 10º andar - CEP 04543-011 - São Paulo / SP, vem à presença de Vossas Senhorias, a fim de 

solicitar em especial do sobredito Edital, o devido ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no 

ato de convocação epigrafado, conforme adiante se especifica: 

               

Questionamos: 

  

 1. O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA é isento de IOF (Imposto sobre 

Operações Financeiras); 

2. Informar a sinistralidade do últimos 05 anos; 

3. Existe algum local com atividade isolada de Almoxarifado/ Deposito, mencionar qual local quais 

as mercadorias estocadas; 

4. Informar os sistemas de proteção existentes contra incêndio; 

5. Informar atividade desenvolvidas no local de risco; 

6. O local a ser segurados, é tombado pelo patrimônio histórico.  

7. A construção do imóvel possui Isopainel; 

8. Existe algum imóvel em reforma ou desocupado; 

 

RESPOSTA: 

Prezado Senhor, 

 

Em atenção ao pedido de esclarecimentos apresentado, foram consultadas as unidades 

responsáveis, que assim informaram: 

• O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA é isento de IOF (Imposto sobre 

Operações Financeiras); Resposta: Não, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

não é isento de IOF. 

• Informar a sinistralidade dos últimos 05 anos; Resposta: Não houve registro de sinistro 

nos últimos 5 anos. 

• Existe algum local com atividade isolada de Almoxarifado/ Deposito, mencionar qual local 

quais as mercadorias estocadas; Resposta: Sim. Vide a letra "f" do subitem 1.1.2 da 

Cláusula Primeira combinada com a Cláusula Quarta da Minuta de Termo de Contrato do 

Edital.  

• Informar os sistemas de proteção existentes contra incêndio; Resposta: Considerando a 

ordem da lista dos imóveis relacionados na Cláusula Primeira da Minuta do Termo de 

Contrato do Edital, informamos:  

o Imóvel 1: Hidrantes, extintores, central de alarme contra incêndio com 

acionamento manual e sensores de fumaça em locais específicos;  

o Imóvel 2: Hidrantes, extintores e central de alarme contra incêndio com 

acionamento manual;  

o Imóvel 3: Extintores;  
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o Imóvel 4: Hidrantes, extintores e central de alarme contra incêndio com 

acionamento manual; 

o Imóvel 5 (Cartórios Eleitorais da Capital): Extintores; 

o Imóvel 6 (Almoxarifado): Extintores. 

• Informar atividade desenvolvidas no local de risco; Resposta: Considerando a ordem da 

lista dos imóveis relacionados na Cláusula Primeira da Minuta do Termo de Contrato do 

Edital, informamos que as principais atividades desenvolvidas são:  

o Imóvel 1: atividades de escritório;  

o Imóvel 2: atividades de escritório;  

o Imóvel 3: atividades de escritório e atendimento médico/odontológico;  

o Imóvel 4: atividades cartorárias e atendimento ao público; 

o Imóvel 5 (Cartórios Eleitorais da Capital): atividades cartorárias e atendimento ao 

público externo; 

o Imóvel 6 (Almoxarifado): atividade de entrada, registro e expedição de materiais 

para as demais unidades do TRE-SC.  

• O local a ser segurados, é tombado pelo patrimônio histórico. Resposta: Na lista de 

imóveis relacionados na Cláusula Primeira da Minuta do Termo de Contrato do Edital não 

há imóvel tombado pelo patrimônio histórico. 

• A construção do imóvel possui Isopainel; Resposta: Na lista de imóveis relacionados na 

Cláusula Primeira da Minuta do Termo de Contrato do Edital não há imóvel que utilize 

Isopainel. 

Existe algum imóvel em reforma ou desocupado; Resposta: Na lista de imóveis 

relacionados na Cláusula Primeira da Minuta do Termo de Contrato do Edital não há 

imóvel em reforma ou desocupado. 

 

Atenciosamente, 

 

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 

Coordenadora de Julgamento de Licitações  


