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Sao Bernardo do Campo, 23 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 Sao Bernardo do Campo. 

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por e-mail pela empresa 
SOMPO SEGUROS S.A.: 

PERGUNTA 1: Qual 0 valor estimado para esta contratacdo? 

RESPOSTA: Conforme disposto no item 3 (Avaliacao de Custo), do Termo de Referéncia 
— Anexo |, do Edital de Pregao Presencial n° 29/2017: “Por meio de pesquisa de mercado, 
apurou-se oO valor médio de R$ 37.284,39 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro 
reais e trinta e nove centavos).” 

PERGUNTA 2: Qual o prémio pago na ultima contratagao? 

RESPOSTA: O valor total do prémio pago na Ultima contratagao foi de R$ 19.100,00 
(dezenove mil e cem reais). 

PERGUNTA 3: Que tipo de atividade 6 desenvolvida em cada local? 

RESPOSTA: Em linhas gerais, em todos os locais de instalagé6es administrados pela 
Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo sao desenvolvidas atividades de carater 
pedagdgico e/ou de assisténcia juridica gratuita; e por decorréncia, atividades publicas de 
administragao e de atendimento ao publico. 

PERGUNTA 4: Em anialise ao referido edital, constatamos que é solicitada a cobertura de 
Equipamentos Eletrénicos com cobertura de subtragado. No mercado Segurador, a 
cobertura de Equipamento eletrénico nem sempre esta atrelada com a cobertura e 
subtragao (roubo/furto qualificado), pois o layout de coberturas varia de Seguradora para 
Seguradora. Em nosso produto a cobertura de Equipamento Eletrénico nao esta atrelada a 

evento de roubo/furto qualificado. 

Por isso, visando atender ao roubo de equipamentos eletrénicos, consideraremos o valor 
do equipamento Eletrénico e o somaremos a cobertura de Subtragao de Bens (roubo/furto 
qualificado), garantindo a verba de ambas as coberturas em caso de sinistro. 
Segue exemplo abaixo: 
Equipamento Eletrénico C/ Subtragao R$300.000,00 + Subtragao de bens R$180.000,00 = 
R$480.000,00 

a) Considerando que esta soma das coberturas nao influenciara no atendimento das 
coberturas solicitadas no edital, pois se trata apenas de um mero ajuste sistémico para 
atendermos ao solicitado, entendemos que atendemos ao edital. Esta correto o 
entendimento?
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b) Para os locais em que é solicitado apenas a cobertura de Equipamentos Eletr6nicos 
com cobertura de subtragéo de bens, exemplo Local 5. Para que possamos atender ao 
roubo de equipamentos eletrénico, iremos apresentar a cobertura de roubo/furto 
qualificado no mesmo valor da cobertura de Equipamentos Eletr6nicos com cobertura de 
subtracao de bens, conforme exemplo abaixo: 
Equipamentos eletrénicos com cobertura de subtracao R$54.000,00 

Roubo/Furto Qualificado R$54.000,00 

Esta correto o entendimento? 

RESPOSTA: 

a) e b) Sim, o entendimento esta correto. Para fins de composicao de precos 
apresentados em Proposta Comercial as proponentes devem considerar todos os 

valores de limite maximo indenizavel (LMI) apresentados nas tabelas do Anexo | da 
pe¢a editalicia. 

Entretanto, caso o modelo de cobertura securitaria da proponente conjugue a 
cobertura de subtragao de bens com a cobertura de subtragao de equipamentos 

eletrénicos, devera considerar o valor somado dos dois LMI’s, observando-se ainda o 
percentual de indenizacao previsto na coluna “Participagao Obrigatoria do segurado” 
(Anexo | — Termo de Referéncia). 

Por fim, ressaltamos que as Propostas Comerciais devem ser apresentadas 
preferencialmente nos moldes do Anexo II do Edital, em atengao ao preconizado no 
item 4.1. do instrumento convocatorio. 

PERGUNTA 5: Entendemos que a cobertura a ser contratada é a de Responsabilidade 
Civil Operagées. Esta Correto 0 entendimento? 

RESPOSTA: Sim, o entendimento esta correto, trata-se de cobertura securitaria de 
Responsabilidade Civil Operagées. 

PERGUNTA 6: Quanto a cobertura de Vendaval, solicitamos informar se esta contemplara 
somente o prédio e seu conteuido (bens internos do prédio)? Ou existem também bens ao 
ar livre (bens externos do prédio)? Caso haja bens ao ar livre, por favor, informar qual 
limite que devemos considerar para cobrir estes bens (exemplos: Playground, 
churrasqueira) Vendaval para os bens ao ar livre = R$ ===. 

RESPOSTA: Conforme disposto no item 5 (Especificagé6es) do Termo de Referéncia — 
Anexo |, do Edital, a cobertura quanto a vendaval: 

“Garante os danos materiais causados ao Estabelecimento Segurado diretamente 
por vendaval, furacdao, ciclone, tornado e queda de granizo. 

Entende-se por “dano direto” aquele causado por algum dos eventos cobertos e 
que incide imediatamente sobre os bens, objeto deste seguro, bem como aquele 
que teve como _ intermediario algum elemento material, movido, 
concomitantemente, pelos mesmos eventos cobertos, e que provoque o 
destelhamento do local segurado. 
Estarao garantidas também, as despesas decorrentes de medidas tomadas para 
redugao dos prejuizos cobertos, as despesas para salvamento e protegdo dos 
bens e desentulho do local.”
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Portanto, decorre da interpretagao das disposigdes supracitadas que se trata de cobertura 
para os casos de subtragao mediante a ocorréncia dos crimes de furto qualificado e de 
roubo. 

  

PERGUNTA 8: Em analise ao referido edital notamos que no item 9.2 (Das Apolices de 
Seguro) - determina que o licitante as novas apdlices deverao ser apresentadas no prazo 
maximo de 3 (trés) dias uteis antes do vencimento das apdlices de seguro vigentes, ou 
seja, até o dia 29 de novembro de 2017, sob pena de aplicagao das sangées cabiveis. 

Entretanto, em relacao ao prazo para emissao de apdlice determina a SUSEP 
(SUPERINTNEDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS) Regulamentador do mercado 
Segurador, em sua circular 251/2004 art. 9, estipula que a emissao da apdlice, do 
certificado ou do endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacao 
da proposta. 

Portanto, a obrigacao acima, contraria Norma do 6orgao regulamentador do mercado 
Segurador. Desta forma, solicitamos a retificagao deste texto, do referido edital. 

RESPOSTA: Esclarecemos que a seguradora declarada vencedora do certame podera 
apresentar carta de cobertura para fins de cumprimento da obrigacao de fazer até que a 
emissao da respectiva apolice seja possivel, observado contudo o prazo preconizado pela 
SUSEP, a saber, 15 (quinze) dias. 

PERGUNTA 9: Com relagao ao item 9.6 (Das Apdlices de Seguro) que determina: A 
adjudicataria ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigées iniciais, os acréscimos ou 
supress6es de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado. 
Entretanto, visando o bom andamento do contrato € necessario que haja uma andalise 

prévia da Seguradora quando houver a necessidade de inclusdo, portanto solicitamos 
adequacao deste item no edital. 

RESPOSTA: Esclarecemos que tal item esta em conformidade com o disposto na Lei 
Federal n° 8.666/93, artigo 65, § 1°: 

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigédes contratuais, os 

acréscimos Ou supressées que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta 
por cento) para os seus acréscimos. 

Entretanto, nao obstante a permissao legal, ressaltamos que toda e qualquer alteracao 
referente aos acréscimos ou supress6ées do valor adjudicado sé serao efetivadas mediante 
a estrita observancia dos principios da boa-fé, da razoabilidade e da supremacia do 
interesse publico, sendo previamente comunicados a adjudicataria. 

Fa 

=@) Laat, 
Wcities H.-A. DE MELLO 

Pregoeira
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A empresa interessada podera verificar as especificidades dos bens e iméveis segurados 
durante a vistoria técnica obrigatoria. 

PERGUNTA 7: Para a cobertura de Subtragao de Bens, entendemos que trata-se de Furto 
Qualificado, Esta correto o entendimento? 

_ RESPOSTA: Conforme disposto no item 5 (Especificag6es) do Termo de Referéncia — 
Anexo I, do Edital, a cobertura quanto a subtracao de bens: 

Garantie as perdas e danos ao contetido existente no interior do Estabelecimento 
Segurado, em decorréncia dos sequintes riscos: 
a) Subtragao cometida mediante ameaga direta ou emprego de violéncia; 
b) Subtragao cometida mediante arrombamento do local, desde que tenham 
deixado vestigios materiais evidentes, ou tenha sido constatado por inquérito 
policial; 

c) Danificagdes causadas ao Estabelecimento Segurado durante a pratica ou 
tentativa dos riscos acima. 

Considerando o disposto no Cédigo Penal acerca dos crimes de furto, furto qualificado e 
roubo, verificamos que: 

Furto 

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mével: 

[J 

Furto qualificado 
§ 4°- A pena é de reclusdo de dois a oito anos, e multa, se o crime 6 cometido: 

| - com destruigao ou rompimento de obstaculo a4 subtracgao da coisa; 
ll - com abuso de confianga, ou mediante fraude, escalada ou destreza; 
Ill - com emprego de chave falsa; 
|V - mediante concurso de duas ou mais pessoas. 

Roubo 
Art. 157 - Subtrair coisa mével alheia, para si ou para outrem, mediante grave 
ameaga ou violéncia a pessoa, ou depois de havé-la, por qualquer meio, reduzido 
a impossibilidade de resisténcia: 

Pena - reclusao, de quatro a dez anos, e multa. 

§ 1° - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraida a coisa, emprega 
violéncia contra pessoa ou grave ameaga, a fim de assegurar a impunidade do 
crime ou a detengdo da coisa para si ou para terceiro. 

§ 2°- A pena aumenta-se de um terco até metade: 

| - se a violéncia ou ameaga é€ exercida com emprego de arma; 
I - se ha o concurso de duas ou mais pessoas; 
Ill - se a vitima esta em servico de transporte de valores e o agente conhece 

tal circunstancia. 
IV - se a subtragao for de veiculo automotor que venha a ser transportado para 

outro Estado ou para o exterior; 

V - se o agente mantém a vitima em seu poder, restringindo sua liberdade.


