CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Estado de São Paulo
www.campinas.sp.leg.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2016
PROCESSO Nº 24.507/2016
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro, com franquia, para os
bens patrimoniais móveis e imóveis da Câmara Municipal de Campinas localizados na cidade de
Campinas, que são os prédios sede e anexos, bem como o acervo de bens, ai compreendidos
todos os equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios pertencentes ao mencionado órgão e que
estão em uso nos prédios a serem segurados, em conformidade com as especificações técnicas
previstas no Anexo I – Termo de Referência.
COMUNICADO DE RESPOSTA DE ESCLARECIMENTOS
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2016
Em resposta aos esclarecimentos efetuado pela empresa MVX2 Corretora de Seguros – Eireli - EPP,
temos a esclarecer:
Pergunta 01 – Tem seguro atualmente? Se sim:
- Qual a Seguradora:
- Qual a data final de vigência da apólice:
- Qual o valor do prêmio pago:
Resposta: O Seguro se encontra vencido atualmente, sendo que a Seguradora que possuía a
apólice anterior é a Mapfre Seguros Gerais S/A, com vigência até 16/09/2016 e o prêmio segurado
foi de R$ 8.990,00 para as unidades 01 – Avenida da Saudade, 1004 e 02 – Rua José Martins
Lourenço, 235.
Pergunta 02 – Os locais de risco possuem Isopainel como parte da construção?
Resposta: Somente na unidade 01 – Avenida da Saudade, 1004.
Pergunta 03 – Os locais de risco encontram-se em reforma ou em construção?
Resposta: Somente a unidade 01 – Avenida da Saudade, 1004 que passara por reformas a
começar em Dezembro de 2016.
Pergunta 04 – Os locais de risco possuem telhado metálico?
Resposta: Somente as unidades 01 – Avenida da Saudade, 1004 e 03 – Avenida da Saudade,
1231.
Pergunta 05 – Os locais de risco possuem caixa eletrônico?
Resposta: Somente a unidade 01 – Avenida da Saudade, 1004 que possui um caixa eletrônico do
Banco do Brasil.
Pergunta 06 – Os locais de risco possuem arquivo morto ou depósito de documentos?
Resposta: Somente as unidades 01 – Avenida da Saudade, 1004 e 03 – Avenida da Saudade,
1231.
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Pergunta 07 – Os locais de risco possuem arquivo de documentos judiciais?
Resposta: Não, nenhuma das unidades possuem tais documentos.
Pergunta 08 – A empresa vencedora, após o certame, poderá realizar vistoria, sem que haja
alteração no valor fechado?
Resposta: Sim, poderá realizar vistoria, sendo que para formulação da proposta, fica facultado as
licitantes efetuarem visitas a esta unidade.
Pergunta 09 – Em 16/09/2016, recebemos Termo de Referência para orçamento, com as
seguintes coberturas:
Item 1: Impacto de veículos e Queda de aeronave R$ 1.500.000,00.
Item 3: Incêndio/raio/explosão somente conteúdo, sem constar o acervo da biblioteca e arquivo, o
arquivo histórico e a escola do legislativo de Campinas
Podemos entender que foi um erro de digitação no edital e considerar o capital segurado de R$
1.500.000,00 para o item 1/impacto de veículos e queda de aeronave e desconsiderar o acervo da
biblioteca e arquivo, o arquivo histórico e a escola do legislativo de Campinas para o item
3/incêndio/raio/explosão?
Resposta: Temos a esclarecer que quando do envio da solicitação de orçamento em 16/09/2016,
estes dois itens estavam em conjunto e que foi devidamente desmembrado conforme edital
disponibilizado, portanto, deve ser cotado conforme consta em Edital. Para o item 03, o mesmo
entendimento deve ser mantido, ficando esta cotação em consonância com o descritivo do Edital
041/2016.
Campinas, 04 de novembro de 2016.
Jorge Luiz Brasco
Pregoeiro
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