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PREGÃO N. 070/2018 

PAE N. 15.009/2018 

 

 

QUESTIONAMENTOS: 

Com intuito de participarmos do pregão eletrônico nº 070/2018, solicitamos os seguintes 

esclarecimentos: 

  

A - Quanto ao valor declarado para Cobertura para os Móveis, equipamento e materiais 

armazenados no Almoxarifado do TRESC, no Item 2.6 da Minuta do Contrato e no Item 2.5 

Demanda Prevista x Quantidade a ser contrata do Anexo I do Termo de Referência para a 

Cobertura de Incêndio, Raio e Explosão consta o valor de R$ 531.309,00 enquanto que no Item 

2.7 Caracterização e Composição do Objeto o valor que consta é de R$ 440.000,00 assim 

solicitamos informar qual o valor correto a ser aplicado; 

  

B - Para melhor entendimento e tbm para evitar erro de entendimento, favor fazer constar no 

Item 2.5 Demanda Prevista x Quantidade a ser Contratada o valor e a Cobertura Complementar 

de Roubo e Furto Qualificado para o móveis e equipamento do Almoxarifado do RTESC localizado 

na Av. Leoberto Leal, nº 975, uma vez que não consta na respectiva tabela e consta a informação 

no Item 2.7 Caracterização e Composição do Objeto do Termo de Referência. 

 

RESPOSTA: 

Prezado Senhor, 

 

Em atenção ao pedido de esclarecimentos apresentado, foi consultada a unidade responsável 

deste Tribunal, a qual prestou as seguintes informações: 

 

A - Quanto ao valor declarado para Cobertura para os Móveis, equipamento e materiais 

armazenados no Almoxarifado do TRESC, no Item 2.6 da Minuta do Contrato e no Item 2.5 

Demanda Prevista x Quantidade a ser contrata do Anexo I do Termo de Referência para a 

Cobertura de Incêndio, Raio e Explosão consta o valor de R$ 531.309,00 enquanto que no Item 

2.7 Caracterização e Composição do Objeto o valor que consta é de R$ 440.000,00 assim 

solicitamos informar qual o valor correto a ser aplicado; Resposta: Conforme discriminado no item 

4.1 da minuta do Contrato, o valor de R$ 440.000,00 corresponde ao valor dos materiais de 

expediente e de consumo imediato armazenados no Almoxarifado do TRESC e o valor de R$ 

531.309,00 corresponde ao valor total dos bens a serem segurados, incluindo além do material os 

equipamentos e móveis do referido imóvel. 

 

B - Para melhor entendimento e tbm para evitar erro de entendimento, favor fazer constar no 

Item 2.5 Demanda Prevista x Quantidade a ser Contratada o valor e a Cobertura Complementar 

de Roubo e Furto Qualificado para o móveis e equipamento do Almoxarifado do RTESC localizado 

na Av. Leoberto Leal, nº 975, uma vez que não consta na respectiva tabela e consta a informação 

no Item 2.7 Caracterização e Composição do Objeto do Termo de Referência. Resposta: Não 

entendemos ser necessária tal informação, visto que a cobertura complementar de roubo e furto 
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qualificado se dará sobre todos os bens discriminados na respectiva tabela da Cláusula Quarta da 

Minuta de Termo de Contrato anexada ao Edital. 

 

Atenciosamente, 

 

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 

Coordenadora de Julgamento de Licitações  


