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ESCLARECIMENTO-3 
 

PROCESSO Nº 080/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 
 

 
OBJETO: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro para cobertura de bens 
próprios e de Terceiros, conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 

 
Segue o pedido de esclarecimento, encaminhado via e-mail por licitantes, e as respectivas respostas 
elaboradas pelas área demandante da contratação (DEFIC) e seção de licitações, conforme a 
competência direcionada à cada área. 
 

Pergunta 01 – “Houve Sinistro nos últimos 36 meses?” 
 
Resposta – Consta no Edital, item 13 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

Pergunta 02 – “Seguradora atual e apólice?” 
 
Reposta – HDI Global Seguros 

      APOLICE 03.001.151.003186 - RCG-RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL 
      APOLICE 03.001.118.000717 - PRÉDIOS E MMU 
      APOLICE 03.001.118.000716 - MERCADORIAS 

 

Pergunta 03 – “Último prêmio pago?” 
 
Resposta – Valor de R$ 1.302.964,99 semestral, para 26 unidades seguradas. 
 

Pergunta 04 – “Existe vigilância 24hs para os imóveis?” 
 
Resposta – Distribuindo os locais em 03 zonas, temos a informar: 
Entreposto de São Paulo (Capital): Há vigilância 24 horas; 
Entrepostos do Interior e Frigoríficos: Mantem equipes no horário comercial, porem nem todos 
os Entrepostos possui vigilância 24 horas; 
Rede Armazenadora (Armazéns e Silos): Mantemos equipes durante o horário comercial e nos 
demais períodos contratados para vigiar o local. 
 

Pergunta 05 – “Há extintores e/ou Sprinkler nos prédios?” 
 
Resposta – Todas as Unidades da CEAGESP possuem proteção por extintores de incêndio, 
rede de hidrantes, sistema de alarme de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de 
segurança. 
 

Pergunta 06 – “Os prédios possuem grandes nas janelas e portas?” 
 
Resposta – Distribuindo os locais em 03 zonas, temos a informar: 
Entreposto de São Paulo (Capital): Não possui; 
Entrepostos do Interior e Frigoríficos: Em geral não; 
Rede Armazenadora (Armazéns e Silos): Não possuem em regra geral. 
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Pergunta 07 – “Há algum imóvel construído na categoria inferior (Madeira) ou mista (Madeira + 
Concreto)?” 
 
Resposta – Todas as Unidades não possuem construções na categoria inferior ou mista. 
 
 
São Paulo, 26 de fevereiro de 2021 

 
 
 

Maria Valdirene R. da Silva Carlos 
Pregoeira 


