
  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 
  

Sao Bernardo do Campo, 21 de novembro de 2017. 

Prezados Senhores, 

Ref.: Pregao Presencial n° 29/2017. Objeto: Contratacdo de empresa 

especializada em cobertura securitaria predial e de bens patrimoniais de propriedade da 

Faculdade de Direito de S40 Bernardo do Campo. 

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por e-mail pela empresa 

Chubb Seguros Brasil S.A.: 

PERGUNTA 1: Com relagao a exigéncia do item 5.4.2 do Edital (Atestado de Vistoria 

Técnica), este podera ser substituido por uma declaracdo da Seguradora com os dizeres 

abaixo? 

“A empresa ==, CNPJ ==, por intermédio do(a) Senhor(a) ==, indicado expressamente 

como seu representante, declara ter conhecimento do servigo a ser prestado por meio 

do-Edital e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria prevista no Edital do 
Pregao Presencial n° 29/2017. Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e 
por situagées supervenientes. Declaro que me foi dado acesso as dependéncias da 
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, por meio de clausula 
expressa no Edital e anexos, ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente para a 
prestagado dos servigos com as informagées constantes do Termo de Referéncia e 
Edital.” 

Nao é pratica das seguradoras vistoriar todos os locais dos quais fazem seguro. Neste 

sentido, no caso da op¢ao da nao inspecao, fica a Seguradora responsavel pelo risco, nao 

podendo reclamar posteriormente. As seguradoras tem totais condigées de elaborar uma 

proposta sem a vistoria exigida em edital. 

RESPOSTA: Em observancia ao expressamente disposto no subitem 5.4.2. do Edital de 

Pregdo Presencial n° 29/2017, no que concerne a documentagao complementar: 

5.4.2. Atestado de Vistoria Técnica fornecido pela Faculdade, declarando que a licitante 

tem pleno conhecimento dos locais a serem assegurados e de todas as condigées para 
a execugao do objeto licitado, conforme modelo (Anexo VII); 

a) A empresa licitante devera realizar visita técnica ao local, a ser agendada com a 

Secgdo de Administragao (SFD-103) pelo telefone 3927-0222, Ramais 230 e 126, 
de segunda a sexta-feira, das 8h as 12h e das 13h as 17h, até 1 (um) dia util 

anterior a data da sessdo publica deste Pregao; 

b) [..] 
c) A vistoria técnica faz-se necessaria pois cabera a licitante realizar o levantamento 

de todas as informagées e de todos os dados necessarios 4 execu¢do do objeto
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licitado, os quais sao imprescindiveis para avaliagao dos riscos e formulagoes das 
propostas correspondentes; 

  

Que determina a obrigatoriedade da vistoria tecnica para assegurar a formulacao correta 
  

da respectivas propostas comerciais; e tendo em vista a forcosa observancia do principio 

da vinculacao ao instrumento convocatorio, nado sera aceita a substituicao da vistoria 

técnica por apresentagao de declaragao da seguradora nos termos acima sugeridos ou de 

documento similar. 

PERGUNTA 2: Com relacao a exigéncia do item 9.2, prazo limite para apresentagao das 

apolices, gostariamos de solicitar a alteragao deste prazo, tendo em vista que a licitagao 

acontecera no dia 27/11 e nao ha prazo suficiente para a emissao da apdlice, mesmo que 

a licitagao seja homologada no mesmo dia. Ainda assim, ha possibilidades do processo 

ser homologado em data posterior a da licitagao em fun¢ao de possiveis recursos. E neste 

caso a manutencao desta clausula nao resguardara a Faculdade em nada. Por isto, 

gostariamos de solicitar que este item seja alterado. Sugerimos que o texto passe a ter o 

seguinte conteudo ou algo similar: 

“9.2. As novas apélices deveréo ser apresentadas no prazo maximo de 15 (quinze) dias 
apés a autorizagéo da FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 
Contudo, a seguradora vencedora devera emitir uma carta de cobertura em até 24 
horas apés homologada a licitagao, sob pena de aplicagdo das sancées cabiveis.” 

E importante ressaltar que, conforme Circular SUSEP 251, as seguradoras tem o 

prazo de 15 dias para emissao das apolices. Por isto 0 prazo sugerido de 15 dias. Apesar 

da nao emissao da apolice até o inicio de vigéncia, a carta de cobertura da Seguradora ja 

garantira a FDSBC a cobertura desejada. 

RESPOSTA: Esclarecemos que a carta de cobertura apresentada pela seguradora 

declarada vencedora do certame sera aceita para fins de cumprimento da obrigacao de 

fazer até que a emissao da respectiva apdlice seja possivel, observado contudo o prazo 

preconizado pela SUSEP, a of 6. (quinze) 
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