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PE-37/2015 

Prestação de Esclarecimentos 

 

Questionamentos seguidos das respostas da área técnica: 

1.    Entre os locais a ser segurados, existe algum prédio tombado pelo 
patrimônio histórico.  
Em caso de sinistro envolvendo os bens imóveis tombados pelo 
patrimônio histórico, a Seguradora deve responder unicamente pelos 
valores referentes à reconstrução da edificação, isto é, estão excluídas 
deste seguro as reclamações de indenização pelos custos ou despesas 
relativas à restauração das particularidades arquitetônicas, assim como 
pelos prejuízos decorrentes da depreciação artística do valor do imóvel; 

Para os imóveis situados em área de tombamento histórico, o valor em risco foi calculado 
baseando-se no valor de mercado do imóvel, necessário para a reconstrução da 
edificação. 

 

2.    Existe algum local com atividade isolada de Almoxarifado/ Deposito, 
mencionar qual local quais as mercadorias estocadas; 

Sim. O imóvel identificado como n° 1.9 do Anexo I - pág. 26 do Edital. Contém guarda de 
processos judiciais. 

 

3.    Para risco (local) com cobertura de Risco Absoluto , solicitamos 
apresentar laudo de avaliação patrimonial; 

A memória de cálculo para o valor em risco, incluindo os laudos de avaliação patrimonial, 
está contida no processo administrativo originário do PE 37/2015, disponível para a 
consulta no setor de licitações deste Tribunal.  

 

4.    Sobre os sistemas de proteção e detalhes do risco a seguir: 

Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio 
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Extintores Portáteis 

Informar quantidade: 

Sim (   ) Não (   ) 

Rede de Hidrantes 

- Informar quantidade pontos internos:  

- Informar quantidade pontos externos: 

  

Reserva água exclusiva para Incêndio: _______ m³ 

Sim (   ) Não (   ) 

Alarme de Incêndio 

- Manual (   ) 

- Automático (   ) 

Sim (   ) Não (   ) 

Detectores de Calor ou Fumaça 

- Área Produção (   ) 

- Área Armazenagem (   ) 

Sim (   ) Não (   ) 

Sistema de Sprinklers 

- Área Administrativa (   ) 

- Área Produção (   ) 

- Área Armazenagem (   ) 

  

Reserva água exclusiva para Incêndio: _______ m³ 

Sim (   ) Não (   ) 

Brigada de Incêndio formalizada 

Informar como é feito o treinamento e periodicidade: 

Sim (   ) Não (   ) 

Para-raios 

Tipo do para-raios: 

Sim (   ) Não (   ) 

Outros (Especifique): Sim (   ) Não (   ) 
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R: As informações relativas ao sistema de Proteção e Combate a Incêndio estão contidas 
na pág. 25 do Edital. 

 

Atenciosamente, 

 

Áurea Coutens de Menezes 

Secretária de Licitações e Contratos 

 

 


