
  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Municipal 

S&o Bernardo do Campo, 28 de noveinbro de 2018. 

Prezados Senhores, 

Ref.: Pregëo 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 Bernardo do Campo 

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

SEGUROS S.A, inscrita no CNPJ sob o n? 61.383.493/0001-80. 

PERGUNTA 1: 

O Item 9.2 do Edital e o Item 4, “h" do Anexo | preveem gue as apëlices devem ser 

apresentadas no prazo maximo de 5 dias uteis anteriores & vigência das apolices 

atualmente vigentes, no entanto, o prazo de entrega estabelecido pela SUSEP através da 

Circular 251 em seu Art. 9E prevê o prazo de até 15 (guinze) dias, a partir da data de 

aceitac&ao da proposta. Esse prazo é considerado aceitêvel? 

RESPOSTA 1: 

Esclarecemos gue a seguradora declarada vencedora do certame poderê apresentar carta 

de cobertura para fins de cumprimento da obrigacio de fazer até gue a emissêo da 

` respectiva apdlice seja possivel, observado Contudo o prazo preconizado pela SUSEP, a 

saber, 15 (duinze) dias. 

PERGUNTA 2: 

Oual a sinistralidade nos uitimos 5 anos? 

RESPOSTA 2: 

N&o hê registro de sinistro na Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo desde a. 

sua fundacao, em 1964. 

PERGUNTA 3: 

Gentileza informar gual o valor da altima contratac&o. 

RESPOSTA 3: 

R$ 15.000,00 (auinze mil reais). 

PERGUNTA 4:
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Haverê contrato para assinatura? Em caso positivo gentileza encaminhar minuta. 

RESPOSTA 4: 

Nêo. 

  

PERGUNTA 5: 

As apolices devem ser emitidas com isencao de IOF? 

RESPOSTA 5: 

Sim, havera isencêo de |OF. 

PERGUNTA 6: 

Oual valor do prêmio da ulitima contratac&o? 

RESPOSTA 6: 

R$ 15.000,00 (guinze mil reais) 

PERGUNTA 7: 

Dentre as. coberturas pretendidas verificamos due para algumas delas nêo deve 

participac&o obrigatéria do segurado ou P.O.S., o aue nos deixa fora da disputa, bem 

como a maioria do mercado segurador. Ressaltamos due os produtos compreensivos 

empresariais, de todo o mercado segurador decorrem do produto padronizado, conforme 

determinacao da SUSEP (Circular 321/2006). Nesta circular s&o determinas as condicêes 

minimas a serem seguidas para gue cada seguradora crie o seu prêprio produto e dentre 

estas condicées esta prevista a franduia, para cada cobertura, prevendo inclusive a P.O.S. 

simultaneamente a franguia. Desta forma, se houver alguma seguradora no mercado due 

apresente cotacao ou ap6lice em gue nio haja previs&o de franguia, sugerimos due seja 

confimado junto ao registro do produto na SUSEP. Assim, guestionamos a possibilidade 

de retificac&o deste texto, do referido edital, a fim de gue possa ser exigida frandguia ou, 

P.O.S. 

RESPOSTA 7: | 

Todos os termos do Edital de Pregêo Presencial n* 345/2018 serao mantidos. 

PERGUNTA 8: 

Ouais os protecionais de incêndio e roubo dos locais (ex.: extintor/hidrante/seguranca)? 

 RESPOSTA 8: 

A Faculdade possui itens de prevencëo a incëndios, como hidrantes e extintores de 

incêndio, bem como eduipe de brigada de incêndio e Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros (AVCB).
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@uanto & seguranca, contamos com sistema de vigilência eletrênica 24 horas e eguipe 
terceirizada de vigilência patrimonial desarmada. 

PERGUNTA 9: | 
Existem prédios locados dentre os loëais segurados? Se sim, gentileza informar guem 
receberê a indenizac&o. | 

RESPOSTA 9: 

Nêo. 

PERGUNTA 10: t 

Entendemos gue a cobertura de tumulto se daré para atos n&o dolosos, estê correto nosso 

entendimento? 

RESPOSTA 10: , 

Conforme especificado no termo de referência (pêg. 25), também inclui na cobertura os 

atos dolosos. 

'k) Greves e tumultos, inclusive atos dolosos praticados por terceiros”. 

PERGUNTA 11: 

@uanto a cobertura de vendaval, solicitamos informar se existem também bens ao ar livre 

a serem amparados. Caso haja bens ao ar livre, solicitamos esclarecer gual valor 

estimado a ser considerado para cobrir estes bens (exemplos: toldos, marguises, letreiros, 

luminosos ete). 

RESPOSTA 11: 

Conforme disposto no Termo de Referência - Anexo 1 (pag. 26), do Edital, a cobertura 

duanto a vendaval: 

“Garante os danos materiais causados ao Estabelecimento Segurado diretamente por 

vendaval, furacêo, ciclone, tornado e gueda de granizo. 

. Entende-se por “dano direto" aguele causado por algum dos eventos cobertos e gue incide 

imediatamente sobre os bens, objeto deste seguro, bem como aguele due teve como 

intermediërio algum elemento material, movido, concomitantemente, pelos mesmos 

eventos cobertos, e gue provogue o destelhamento do local segurado. 

Estar&o garantidas também, as despesas decorrentes de medidas tomadas para reduc&o 

dos prejuizos cobertos, as despesas para salvamento e protec&o dos bens e desentulho 

do local.” 

A empresa interessada poderaê verificar as especificidades dos bens e imêveis segurados 

durante a vistoria técnica.
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PERGUNTA 12: 

Gentileza informar se entre os locais segurados existem bens em desuso ou inserviveis. 

Caso existam, entendemos gue a cobertura é somente para o prédio, uma vez due estê 

fora das coberturas de 99% do mercado segurador, bens em desuso e inserviveis. Estê 

correto o entendimento? ' 

RESPOSTA 12: 

Até a data de hoje nêo ha nos locais segurados bens em desuso ou inserviveis 

PERGUNTA 13: 

13) Existem prédio desocupados ou vazios? 

RESPOSTA 13: 

N&o existem prédios nestas condicêes. 

PERGUNTA 14: 

Com relac&o & cobertura de “Subtrac&o de bens", esclarecemos gue o Furto Simples é 

excluido de 99% do mercado segurador, limitando em muito a participacao das 

Companhias de Seguro, visto gue este crime nao pode ser comprovado pela falta de 

evidências. Podemos considerar a cobertura desejada apenas para furto agualificado e 

roubo? 

RESPOSTA 14: 

Conforme o Termo de Referência — Anexo | (pêg.25), do Edital, a cobertura aguanto a 

subtrac&ao de bens: | 

Garante as perdas e danos ao contetdo existente no interior do Estabelecimento 

Segurado, em decorrência dos seguintes riscos: 

a) Subtracëo cometida mediante ameaca direta ou emprego de violência; 

b) Subtracao cometida mediante arrombamento do local, desde gue tenham 

deixado' vestigios materiais evidentes, ou tenha sido constatado por inguérito 

policial; 

c) Danificacbes causadas ao Estabelecimento Segurado durante a prêtica ou 

tentativa dos riscos acima. 

Considerando o disposto no C6digo Penal acerca dos crimes de furto, furto gualificado e 

roubo, verificamos gue:
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Furto 

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mo6vel: 
LJ 

Furto gualificado . 
$ 4% - A pena é de reclus&o de dois a oito anos, e multa. se o 
crime é comeltido: 

l - com destruic&o ou rompimento de obstêculo & subtracëo 
da coisa; 

Il - com abuso de confianca, ou mediante fraude, escalada ou 
destreza; 

ll - com emprego de chave falsa; 
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. 

Roubo 
Art. 157 - Subtrair coisa movel alheia, para si ou para outrem, 
mediante grave ameaca ou violência a pessoa, ou depois de havê- 
la, por gualguer meio, reduzido & impossibilidade de resistência: 

Pena - reclusêo, de guatro a dez anos, e multa. 

$ 1% - Na mesma pena incorre guem, logo depois de subtraida a 
coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaca, a fim de 
assegurar a impunidade do crime ou a detenc&o da coisa para si 
ou para terceiro. 

$ 2%2- A pena aumenta-se de um terco até metade: 

l- se a violência ou ameaga é exercida com emprego de 
arma; 

Il - se hê o concurso de duas ou mais pessoas; 

lil - se a vitima est em servico de transporte de valores e o 

agente conhece tal circunstência. 

IV- se a subtracëo for de veiculo automotor gue venha a ser 

transportado para outro Estado ou para o exterior,. 

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

sua liberdade. 

Portanto, decorre da interpretacêo das disposicées supracitadas gue se trata de cobertura 

para os casos de subtracao mediante a ocorrência-dos crimes de furto. gualificado e de 

roubo. 

PERGUNTA 15: 

Gentileza informar se existe algum local gue estê em obras ou reforma. 

Se existir, em due consiste a obrafreforma?
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RESPOSTA 15: 

Existem reformas e obras em andamento, porém todas as atividades estêo resguardadas 

pelo seguro apresentado pelas empresas contratadas. 

PERGUNTA 16: 

Em relac&o & cobertura de “agueda de aeronave”, podemos considerar due esta estê 

inserida dentro da cobertura para “Vendaval, Furacêo, Ciclone, Granizo, Impacto de 

veiculos terrestres e aéreos e fumaca” ou @ê necessêria cobertura especifica? 

RESPOSTA 16: 

A cobertura de gueda de aeronave estê inserida em "Incêndio, explosêo, fumaca, dgueda 

de raio, implosêo e gueda de aeronaves,, conforme Termo de Referência (pég.23). 
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