
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 496/2022

Objeto:  Contratação de empresa  de seguro para  os  bens  materiais  e  patrimoniais  armazenados no
almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville/SC e seguro predial para toda a estrutura e
seus anexos pertencentes ao Hospital Municipal São José.

Recebido em 12 de agosto de 2022 às 17h44min (documento SEI 0013917860).

Questionamento  27: "Local  2:  Planta  Risco  1  =Avenida  Getúlio  Vargas  n°  238,  bairro  Anita
Garibaldi, CEP 89202- 000 = Prédio JS - Central - Ulisses Guimarães - Ala A - Ala B - Farmácia -
Almoxarifado  -  Radioterapia  -  Laboratório  -  Manutenção/Patrimônio;  Planta  Risco  2  =  Rua  Dr.
Plácido Gomes, 488 - Anita Garibaldi Joinville - SC, CEP 89202-050. - Prédio Administrativo; Planta
Risco 3 = Rua Guanabara, 548 - Guanabara, Joinville - SC, CEP 89207-300 - fundos - SAME. Os
locais estão no mesmo terreno? Descrever a atividade."

Resposta: Considerando o questionamento acima, informo que foi realizada diligência, junto a Área de
Patrimônio  do  Hospital  Municipal  São  José,  a  qual  informou  através  do  Memorando
SEI n°.  0013921522/2022 -  HMSJ.UAD.APA que:  "Nenhuma das plantas encontram-se no mesmo
terreno, porém a Planta de Risco 1 e a Planta de Risco 2 possuem interligação. Na Avenida Getúlio
Vargas, 238 - Anita Garibaldi, Joinville - SC, CEP 89202-000 está o Hospital Municipal São José,
hospital de alta complexidade que realiza desde consultas ambulatoriais à cirurgias de grande porte. Na
Rua  Dr.  Plácido  Gomes,  488  -  Anita  Garibaldi  Joinville  -  SC,  CEP  89202-050  está  o  Prédio
administrativo do Hospital Municipal São José, exclusivo para rotinas administrativas. A Planta Risco 3
foi suprimida, conforme errata ao edital. 

Questionamento 28:  "Algum local  possui  depósito/almoxarifado?  Caso haja,  especificar  quais  os
materiais armazenados. Há bens inservíveis?"

Resposta: Considerando o questionamento acima, informo que foi realizada diligência, junto a Área de
Patrimônio  do  Hospital  Municipal  São  José,  a  qual  informou  através  do  Memorando
SEI n°. 0013921522/2022 - HMSJ.UAD.APA que: "Sim. A Planta de Risco 1 e a Planta de Risco 2
possuem depósito/almoxarifado onde armazenam-se itens consumíveis para uso em serviços hospitares.
Não há bem inservíveis em nenhum depósito/almoxarifado".

Questionamento 29: "Algum local possui Arquivo Morto/Depósito de documentos? Caso haja,  em
complemento informar também: Tratam-se de documentos judiciais? Quais os tipos de documentos
armazenados? Se a resposta for sim, estes documentos são digitais ou físico? Se físicos, ficam são
armazenados em caráter permanente ou temporário?"

Resposta: Considerando o questionamento acima, informo que foi realizada diligência, junto a Área de
Patrimônio  do  Hospital  Municipal  São  José,  a  qual  informou  através  do  Memorando
SEI n°.  0013921522/2022 -  HMSJ.UAD.APA que:  "Sim, há arquivo morto e  depósito  de diversos
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documentos,  incluindo  documentos  judiciais  de  armazenagem  física  e  eletrônica  armazenados  em
caráter permanente e temporário".

Questionamento 30: "Observamos que trata-se de renovação cuja apólice anterior não contemplava a
cobertura de despesas de instalação, pedimos informar qual o motivo de inserir tal cobertura nesse
novo edital. Afim de oportunizar o maior número de licitantes, neste certame, pedimos a possibilidade
de exclusão desta cobertura no referido edital."

Resposta:  A proposta  da  empresa  particiapante  do certame deverá  contemplar  todas  as  coberturas
solicitadas no edital e no Anexo V (Termo de Referência) do mesmo, sob pena de desclassificação. 

Questionamento 31: "As Coberturas Queda de aeronaves e Fumaça estão amparamos na cobertura
de Incêndio, com valor total de: R$ 5.500.000,00, para o local 1 e R$ 12.000.000,00, para o local 2.
Vendaval e Impacto deverão ser contratadas de forma independente, peço gentileza informar o valor de
cada cobertura separadamente, informar valores para cada cobertura. Em caso de eventual sinistro, a
indenização  se  dará  pelo  valor  de  reconstrução  do  imóvel  por  favor  informar  valor  para
reconstrução."

Resposta: Considerando o questionamento acima, informo que foi realizada diligência, junto a Área de
Patrimônio  do  Hospital  Municipal  São  José,  a  qual  informou  através  do  Memorando
SEI n°. 0013921522/2022 - HMSJ.UAD.APA que: "O valor das coberturas já indicadas no edital (R$
12.000.000,00, para o local 2), deve ser considerado para todas todas as coberturas solicitadas".

Ana Luiza Baumer
Pregoeira - Portaria nº 202/2022

Documento assinado eletronicamente por Ana Luiza Baumer, Servidor(a)
Público(a), em 17/11/2022, às 11:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0014979951 e o código CRC D5278ED3.
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