
  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Municipal 

S&o0 Bernardo do Campo, 28 de novembro de 2018. 

Prezados Senhores, 

Ref: Pregêo Presencial 'n* 35/2018. Objeto: Contratac&o de empresa 

especlalizada em cobertura securitêria predial e de bens patrimoniais de propriedade da 

Faculdade de Direito de S&o Berardo do Campo 

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

` SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, inscrita no CNPJ sob o n* 61.198 164/0001-60. 

PERGUNTA 1: 

@ual atividade é exercida em cada local de risco, mencionando se hê algum tipo de 

fabricacêo, montagem, estogue e gual o seu conteudo, se &é somente 

atividade administrativa, se hê atendimento ao publico, etc. 

RESPOSTA 1: 

Atividades culturais, de ensino e pesguisa: atividades tipicas de instituicao de Ensino 

Superior, incluindo aulas cotidianas nos periodos diurno, vespertino e noturno: eventos 

acadêmicos correlatos, tais como palestras, apresentacêes de TCC, congressos, 

simposios, encontros, etc; cursos e atividades extracurriculares, tais COMO, cursos de 

idiomas e cursos de férias; cursos de p6s-graduacëo e de extensêo universitêria: 

pesauisas na biblioteca; atividades culturais, como danca, yoga, apresentacêes de pecas 

teatrais, simulac&o de juri simulado, exposic&o de obras de arte e fotografias, etc; 

Atividades administrativas; 

Atividades de Assistência Social: servico de assistência juridica & populac&o (atendimento 

ao publico); 

Inexiste a fabricacao e montagem de maauinas, mercadorias, insumos ou eduipamentos. 

Enfim, de nenhuma natureza. 

Existência de almoxarifado gue estoca material de material de limpeza, de escritêrio e de 

manutenca&o predial, como lêampadas e disjuntores. 

PERGUNTA 2: 

Algum local possui Arauivo Morto/Depêsito de documentos? Caso haja, em complemento 

informar também: Tratam-se de documentos judiciais? Ouais os tipos de documentos 

armazenados? Especificar metragem correspondente ao arguivo, caso haja.



  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autaraguia Municipal 

RESPOSTA 2: 

Sim. Hê arauivo permanente (vulgo “morto”). Acervo: 

Ocupacêo atual: 120m; 

Documentos trabalhistas; 

Documentos publicos e particulares, de interesse publico; 

“Documentos Judiciais”: 

Todos os documentos citados nos itens anteriores possuem, em tese, valor judicial; 

Documentos extraidos de processos judiciais encontram-se armazenados nos prêprios 

processos, de guarda e responsabilidade dos respectivos tribunais; 

PERGUNTA 3; 

Algum local possui deposito/almoxarifado? Caso haja, espercificar guais'os materiais 

armazenados. 

RESPOSTA 3: 

Sim, due estoca material de limpeza, material de escritério e de manutencao predial, tais 

como laimpadas e disjuntores. 

PERGUNTA 4: 

Houve sinistro no local nos ultimos 12 meses? 

RESPOSTA 4: 

Nao. 

PERGUNTA 5: 

Hê guanto tempo os riscos estêo segurados sem ocorrência de sinistro? 

 RESPOSTA 5: 

Desde a fundacao da Faculdade de Direito de $&o Bernardo do Campo, em 1964, nêo hê 

registros de sinistros. 

PERGUNTA 6: 

Os riscos possuem Isopainel em suas construcées? 

RESPOSTA 6: 

Ainda nao. 

PERGUNTA 7: 

Possui seguros vigentes para o mesmo local de risco? Em caso afirmativo, favor informar 

n* da apdlice e seguradora.



  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Municipal 

RESPOSTA 7: 

A atual apêlice foi emitida pela empresa TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A - n” 

100.18.00009863 

PERGUNTA 8: 

O imêvel possui um programa continuo de reuso, reaproveitamento ou uso eficiente de 

Numero 

Titular da Conta? 

RESPOSTA 8: 

Agua? da instalac&o da 

N&o possui programa de agua de reuso. 

Ns de Instalacées: 06391555/37 (cantina) e 06392531/13 (Faculdade). 

Titular: Faculdade de Direito de S&0 Bernardo do Campo. CNPJ 59.108.100/0001-89 

PERGUNTA 9: 

conta de Agua? CPF/CNPJ do 

- Deseja contratar LMI discriminado? Se sim, deseja contratar para Prédio ou Contetido e 

duais os valores? 

RESPOSTA 9: 

Conforme disposto no termo de referência do edital (pêg. 22 e 23): 

TIPOS DE COBERTURAS e RESPECTIVOS LIMITES MAXIMOS DE INDENIZACAO 

(LMI), PARTICIPAGAO OBRIGATORIA DO SEGURADO, SEM FRANGUIA 

LOCAL 1: Prédio Java e Prédio Barentz 

Rua Java, 425 e Rua Barentz, sem numero, Jardim do Mar, SBC. 
  

Cobertura LMI (limite maximo 

indenizavel) em R$ 

ParticipacAo Obrigatêria do 

Segurado 

Prêmio liguido (a 

ser informado no 

orcamento) 

  

Incêndio, gaueda de raio, 

explosao, implosëo e 

dueda de aeronaves 

R$ 40.326.000,00 (guarenta 

milhêes, trezentos e vinte e seis 

mil reais) 

Nao ha. 

` 

  

Danos elêtricos R$ 1.200.000.00 (um milhêo e 

duzentos mil reais) 

10% das indenizag6es, com 

minimo de R$ 900,00. 

  

Eauipamentos eletrênicos 

com cobertura de 

subtracao 

R$ 1.796:000,00 (um milhao, 

setecentos e noventa e seis mil 

reais) 

10% das indenizacêes, com 

minimo de 800,00. 

    Subtracao de bens   R$ 272.000,00 (duzentos e 

setenta e dois mil reais)   Nao ha. -     

) : # 

 



  

  

Autarguia Municipal 
  

Recomposicao de registros 

e documentos 

R$ 144.000,00 (cento e 

guarenta e duatro mil reais) 

Nao hê. 

  

Responsabilidade civil R$ 3.000.000,00 (três milhêes 

de reais) 

10% das indenizacêes, com 

minimo de 700,00. 

  

Vendaval, furacêo, ciclone, 

tornado, gueda de granizo, 

impacto de veiculos 

terrestres e fumaca 

R$ 960.000,00 (novecentos e 

sessenta mil reais) 

10% das indenizacêes, com 

minimo de 1.200,00. 

  

  Tumultos, greves, 

paralisacêes e afos   R$ 30.000,00 (doze mil reais)   Nao hê.   
  

  

  

dolosos 

LOCAL 2: Centro Judiciërio de Soluc&o de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) — 

setor de Conciliac&o, localizado nas dependéências do Férum de SBC. 

Rua Vinte e trés de maio, 107 —- sala 206, Vila Tereza. 

Cobertura LMI (limite maximo | Participacêo Obrigatéria do | Prêmio liduido (a ser 

indenizêvel) Segurado informado no 

orcamento) 

Incêndio, aueda de raio, R$ 36.000,00 (trinta e seis Naêo ha. 

explosêo, implosêo e mil reais) 

gueda de aeronave 

  

  
Eauipamentos eletrênicos 

com cobertura de 

subtracao   
R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais)   
10% das indenizacêes, com 

minimo de 800,00.     
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