
De Comissão Permanente  de Licitação 
Para: pedro.cobalea@colemont.com.br 
Data 1/10/2008 14:04 
Assunto: Esclarecimentos Pregão 11/2008 
 
Caro Sr. Pedro,  
  
Seguem as respostas fornecidas pelo Setor que elaborou o Projeto Básico/Termo de 
Referência da presente licitação para contratação de Seguros para Bens Móveis e 
Imóveis desta PRRJ (11/2008): 
  
 

 
 

1-      Informar a Cia. Seguradora atual e o respectivo premio pago; 
Resposta: São diversas seguradoras, não existem uma apólice nos moldes 
atuais, mas sim várias, relativas a cada unidade. Quanto ao prêmio pago, 
reservamos-nos o direito de não informar. 

 
 

2-      Se o desenho securitário pretendido é o mesmo da apólice em vigor;  Será 
contratada apenas a Cobertura Básica (incêndio/raio/explosão) ? 
Resposta: Cobertura básica (incêndio/raio/explosão). 

 
 

3-      Informar a sinistralidade nos últimos três anos; 
Resposta: Não houve sinistralidade. 

 
 

4-      Informar sistemas de proteção existentes em cada local segurado, que poderão 
ser preenchidas pela planilha abaixo; 
Resposta: Os sistemas de incêndio: a) no prédio da sede é composto de 
hidrantes com mangueiras, extintores e vigilância armada 24 horas, b) nas 
PRMs os recursos são variáveis, porém todas dispõem de extintores e 
vigilância 24 horas. A vistoria prevista no Projeto Básico servirá justamente 
para dirimir as dúvidas conquanto às características de cada unidade. 

 
 

5. Existe algum local tombado pelo Patrimônio ?  
Resposta: Não existe nenhum bem tombado. 

 
     6.Pelos valores a serem contratados, pela quantidade de imóveis segurados, 

pelas longas distancias entre os locais segurados e pelo curto espaço de tempo para 
a realização de vistoria e analises das mesmas,  perguntamos:  a Cia. Seguradora 
poderá escolher os locais que mais lhe interessam do ponto de vista analítico dos 
riscos ?  

  
Resposta: A licitação será de apenas 1 lote, que deverá conter o preço para 
assegurar todos os bens de todas as unidades. Algumas unidades têm vistoria 
obrigatória, outras são opcionais, como descrito no Projeto Básico. Não existe 
a possibilidade da seguradora escolher apenas algumas unidades, pois, como 
dito, o preço é único e total. 
 



  
Por fim, esclarecemos que o contido no edital e no projeto básico está mantido e a 
PRRJ pretende que a licitação ocorra nos moldes descritos. 
  
Atenciosamente, 
  
Giorgio Xenofonte 
  
  
Comissão Permanente de Licitação - CPL/PRRJ 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro 
Av. Nilo Peçanha 23 e 31, sala 421. 
Centro - Rio de Janeiro/RJ 
CEP: 20020-100 
Tel.: ( 21 ) 2107-9413 
cpl@prrj.mpf.gov.br  
 



Caro Sr. Rafael, 
  
Segue abaixo as respostas dos questionamentos solicitados, com base nas informações que 
foram passadas pelo setor que elaborou o Projeto Básico da presente licitação: 
  

1) Gostaríamos de saber se o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com 
relação ao IOF, possui alíquota ZERO, conforme Decreto nº. 4.494 de 03/12/2002? 

 Resposta: O questionamento deve ser feito ao próprio Tribunal; 

2) Com relação aos locais relacionados no Anexo I, gostaríamos de saber se: 

2.1) trata-se de renovação de qual(is) seguradora(s)? Caso positivo, quanto tempo de 
experiência? 

Resposta: Trata-se de renovação de várias seguradoras, pois cada unidade 
contratou apólice respectiva, não existindo uma apólice atual nos moldes 
pretendidos pela licitação em tela. O seguro é renovado anualmente. 

2.2) se nos últimos três anos ocorreram eventos que se configurassem sinistros nas 
coberturas estipuladas no edital? 

Resposta: Não ocorreram sinistros. 

2.4) há prédio/fachada tombado ou em processo de tombamento pelo patrimônio 
histórico? 

Resposta: Não há bem tombado.  

  

3) Favor, relacionar para cada ITEM do Anexo I a existência de dispositivos anti-
incêndio, quais sejam: 

- Hidrantes; 

- Porta Corta Fogo; 

- Extintores; 

- Sprinklers; 

- Brigada de Incêndio. 

 Resposta: Os sistemas de incêndio: a) no prédio da sede é composto de hidrantes 
com mangueiras, extintores e vigilância armada 24 horas, b) nas PRMs os 
recursos são variáveis, porém todas dispõem de extintores e vigilância 24 horas. A 
vistoria prevista no Projeto Básico servirá justamente para dirimir as dúvidas 
conquanto às características de cada unidade. 



 

  

4) Podemos observar no edital que não há "FRANQUIA(S)" estipulada para as 
COBERTURAS do Anexo I, gostaríamos de saber qual a política do Órgão face à 
adoção de franquia(s) pelos Licitantes? 

Resposta: A cobertura é sem franquia. 

  

Esperamos ter atendido aos questionamentos. 

Atenciosamente, 

  

Giorgio Xenofonte 

Comissão Permanente de Licitação - CPL/PRRJ 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro 
Av. Nilo Peçanha 23 e 31, sala 421. 
Centro - Rio de Janeiro/RJ 
CEP: 20020-100 
Tel.: ( 21 ) 2107-9413 
cpl@prrj.mpf.gov.br 



De Comissão Permanente  de Licitação 
Para: Rafael Varella 
Data 1/10/2008 15:48 
Assunto: Esclarecimento - Pregão 11/2008 (2) 
 
Caro Sr. Rafael, 
  
Segundo informação de nosso Departamento Financeiro e Orçamentário, a Procuradoria da República no Estado do Rio é 
imune quanto ao pagamento de IOF. 
  
Atenciosamente, 
  
  
Comissão Permanente de Licitação - CPL/PRRJ 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro 
Av. Nilo Peçanha 23 e 31, sala 421. 
Centro - Rio de Janeiro/RJ 
CEP: 20020-100 
Tel.: ( 21 ) 2107-9413 
cpl@prrj.mpf.gov.br  
 



De Comissão Permanente  de Licitação 
Para: pedro.cobalea@colemont.com.br 
Data 6/10/2008 15:01 
Assunto: Enc.: RES: ENC: PREGÃO ELETRONICO N° 11/2008 - MIN PUBLICO FEDERAL/RJ 
 
Prezado Sr. Pedro, 
  
  
A licitação e seu projeto básico foram feitas conforme modelo utilizado pela Procuradoria Geral da República, desta forma, 
não temos a intenção de proceder qualquer modificação, visto que o procedimento obteve êxito naquela unidade, inclusive 
quanto à questão da franquia. 
  
Não há qualquer óbice em se acrescentar outra cobertura, contanto que sejam atendidos os requisitos solicitados no 
Edital/Projeto Básico, e esta cobertura além esteja bem determinada/discriminada na proposta apresentada pela empresa e, 
claro, não cause qualquer dificuldade nos procedimentos de seguro envolvendo as coberturas essenciais. 
  
Atenciosamente, 
  
Giorgio Moreira. 
  
  
 
Prezado Giorgio, 
  
Ficou faltando o questionamento abaixo .   Importante acrescentar que o desenho securitário pretendido, não garante uma 
livre competição no mercado segurador,  o que impedirá ao Min Publico Federal/RJ a “. . . selecionar a  proposta mais 
vantajosa para a Administração . . .”  (Art. 3° da Lei 8.666/93 e suas alterações) . 
 
Na impossibilidade das Cias. Seguradoras emitirem apólice somente com a Cobertura Básica (por conta dos contratos 
formalizados entre Cias Seguradoras e IRB/SUSEP para os produtos comercializados), perguntamos:  Poderão as Cias. 
Seguradoras acrescentar mais uma cobertura, atendendo desta forma o contrato mencionado acima ? 
  
Na oportunidade esclarecemos que nosso único pleito é dar a oportunidade deste Ministério Publico escolher a melhor 
proposta técnica-comercial .  
  
Ficamos no aguardo de breve retorno . 
  
Atenciosamente 
  
PEDRO A. COBALEA 
COLEMONT BRASIL INSURANCE & REINSURANCE BROKERS LTD 
AV. CHURCHILL, N° 94/GR. 601 - CASTELO/RJ 
TEL.: 55 21 2533-6648  R. 303 
CEL.: 55 21 9644-0772 
FAX.: 55 21 2532-1116 
ID.: 55*23*62006 
www.colemont.com.br 
Comissão Permanente de Licitação - CPL/PRRJ 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro 
Av. Nilo Peçanha 23 e 31, sala 421. 
Centro - Rio de Janeiro/RJ 
CEP: 20020-100 
Tel.: ( 21 ) 2107-9413 
cpl@prrj.mpf.gov.br  
 
 


