
                                                            
 

 

ESCLARECIMENTOS 02 – PREGÃO PRESENCIAL SENAI -DR/TO Nº 010/2018 

 

 

            Diante da solicitação de esclarecimentos referente a Pregão Presencial SENAI -DR/TO Nº 010/2018 

realizada por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO passa a elucidar na forma que 

segue: 

 

Questionamento 01:  A Responsabilidade Civil é Operações?  

Resposta ao questionamento 01:  Sim, conforme itens 1.1 e 2.1 do T.R. constante do Edital 

de licitação. 

  

Questionamento 02:  Com relação a assistência 24h, não temos amparo para transferência, 

guarda de moveis e vidraceiro, estão cientes e de acordo?  

Resposta ao questionamento 02: O serviço deverá ser prestado exatamente conforme 

exigido no T.R/Edital de licitação.  

  

Questionamento 03:  Quanto a cobertura de vendaval, solicitamos informar se existem bens 

ao ar l ivre (moinhos, hangares, toldos, marquises, letreiros, anúncios luminosos, pa inéis, 

cercas, motores estacionários, geradores e transformadores, etc .) ou a cobertura deve 

abranger apenas o prédio e seu conteúdo? Caso existam bens ao ar l ivre, favor informar o 

valor a ser considerado para esta cobertura.  

Resposta ao questionamento 03:  A cobertura deve abranger o prédio e todo o seu conteúdo, 

interno e externo, inclusive, letreiros, anúncios luminosos, painéis, cercas, motores 

estacionários, geradores e transformadores. Informamos que o valor a ser coberto, referente 

ao prédio e todo o seu conteúdo, interno e externo, já constam do TR/Edital. Sugerimos que 

a Seguradora realize vistoria nos imóveis.  

  

Questionamento 04:  Solicitamos a gentileza de nos informar se existem prédios desocupados 

ou vazios e, em caso positivo, qual a sua localização.  

Resposta ao questionamento 04:  Não existem prédios desocupados ou vazios.  

 

Questionamento 05:  Existem prédios locados dentre os locais a serem segurados? Em caso 

posit ivo, solicitamos a gentileza de informar quem receberá eventual indenização.  

Resposta ao questionamento 05:  Não. 

  

Questionamento 06:  Solicitamos a gentileza de nos informar se exis te algum local que está 

em obras ou reforma. 

Em caso positivo, em que consiste a obra/reforma?  

Resposta ao questionamento 06:  Não. 

  



                                                            
Questionamento 07:  No mercado segurador, o layout de coberturas varia de uma seguradora 

para outra. Notamos que, dentre as coberturas indicadas na relação de imóveis e tabela para 

formação de preços prevista no Termo de Referência, consta cobertura para “Vendaval e 

Granizo” e cobertura para “Impacto de Veículos terrestre, queda de aeronave ou qualquer 

outro tipo de engenho aéreo ou espacial e fumaça”. No nosso  layout de coberturas, tais r iscos 

estão abrangidos pela mesma cobertura adicional, qual seja, a de “Vendaval até Fumaça”, a 

qual garante a indenização por perdas e danos materiais diretamente causados aos bens 

segurados exclusivamente por vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, queda de 

aeronave ou quaisquer outros engenhos aéreos, impacto de veículos terrestres (mesmo que 

não disponha de tração própria) e fumaça. Visando atender ao disposto no edital, 

consideraremos como Limite Máximo de Indenização para a cobertura adicional de “Vendaval 

até Fumaça” a somatória dos valores de LMI´s indicados no edital para as coberturas de 

“Vendaval e Granizo” e de “Impacto de Veículos terrestre, queda de aeronave ou qualquer 

outro t ipo de engenho aéreo ou espacial e fumaça”. Por se tratar de um mero detalhe 

de layout de coberturas, sem qualquer prejuízo às coberturas pretendidas, entendemos que a 

unif icação das coberturas e dos valores dos respectivos LMI´s atende plenamente a 

contratação das coberturas denominadas no edital como “Vendaval e Granizo” e de “Impacto 

de Veículos terrestre, queda de aeronave ou qualquer outro tipo de engenho aéreo ou espacial 

e fumaça”. Está correto o entendimento?   

Resposta ao questionamento 07:  Sim. 

  

Questionamento 08:  De acordo com o item 16.5 do edital, a l icitante vencedora será 

convocada para assinar o contrato no prazo de 15 dias. Tendo-se em vista que a maioria das 

seguradoras está sediada em São Paulo, e ainda, que os seus executivos possuem muitos 

compromissos diários, é possível que o contrato seja enviado por e-mail ou via postal para 

coleta de assinaturas da contratada e  posterior devolução à contratante?  

Resposta ao questionamento 08:   Sim. O contrato poderá ser enviado por e-mail para coleta 

de assinaturas da contratada e posterior devolução via postal, encaminhando número de 

rastreio atendendo prazo do correio via sedex.  

  

Questionamento 09: Quanto a cobertura de fumaça, entendemos que esta se refere aos 

danos causados pela fumaça oriunda do próprio local a ser segurado pela apólice. Está correto 

o entendimento?  

Resposta ao questionamento 09:  Sim. 

  

Questionamento 10:  Solicitamos a gentileza de nos informar quais as atividades 

desenvolvidas nos locais a serem segurados.  

Resposta ao questionamento 10:   Atividades administrativas (escritório), Educacionais 

(escola) e voltadas para o negócio, sendo: educação profissional, inovação e tecnologia.  

 

Questionamento 11:  Solicitamos a gentileza de nos quais os protecionais (extintor, hidrante, 

alarme, vigilância 24hrs, sprinkler, sistema de monitoramento, etc.) existentes nos locais.  

Resposta ao questionamento 11:  Extintor e hidrante todos possuem. Alarme e vigilância 

24hrs, apenas alguns possuem. Os demais não possuímos. Sugerimos que a Seguradora 

realize vistoria nos imóveis.  

 

Questionamento 12:  Solicitamos a gentileza de nos informar o valor o valor de cada prédio e 

do seu conteúdo separadamente.  



                                                            
Resposta ao questionamento 12:   Deverá ser considerado o valor global considerado para 

as coberturas, isto é, prédio e conteúdo em conjunto perfazem o valor constante das 

coberturas, conforme informado no TR/Edital.   Poderá a Seguradora, caso ache necessário, 

providenciar vistorias nos prédios.   

  

Questionamento 13:  A franquia limitada a 15% do valor a ser indenizado poderá ser aplicada 

para todas as coberturas?  

Resposta ao questionamento 13:   Sim. 

  

Questionamento 14:  Verif ica-se do Termo de Referência e da Minuta do Contrato que, dentre 

as nomenclaturas previstas para tipo de seguro contratado consta “Renovação de Seguro 

– quando se tratar de imóveis já previstos neste contrato”. Ocorre que no quadro previsto na 

Cláusula Segunda da Minuta do Contrato e no Modelo de Proposta de Preço (Anexo V) há, 

dentre as colunas a serem preenchidas, uma denominada “Renovação”. Qual deve ser a 

informação a ser preenchida nesta coluna? Solicitamos a gentileza de esclarecer qual a 

f inalidade e sentido desta previsão.  

Resposta ao questionamento 14:  Referida coluna não deve ser preenchida. Conforme consta 

no subitem 5.1 do TR, a f inalidade e sentido da coluna Renovação de Seguro é simplesmente 

informar que se trata de imóveis já previstos no Termo de Referência e que nos últ imos anos, 

não houveram sinistros junto aos mesmos.  

  

Questionamento 15: Gentileza informar se entre os locais segurados existem bens em desuso 

ou inservíveis.  

Resposta ao questionamento 15:   Não, caso existam, entendemos que a cobertura é somente 

para o prédio, uma vez que está fora das coberturas de 99% do mercado  segurador, bens em 

desuso e inservíveis. Está correto o entendimento?  

  

Questionamento 16:  Solicitamos a gentileza de nos informar  o valor estimado para esta 

contratação.  

Resposta ao questionamento 16:  Por se tratar de licitação na modalidade Pregão, não 

disponibil izamos o preço estimado.  

   

Questionamento 17:  Solicitamos a gentileza de nos informar  a sinistralidade dos últ imos 5 

anos.  

Resposta ao questionamento 17:  Não houve sinistro nos últimos 5 anos.  
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