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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
UNI-FACEF – CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE FRANCA - SP
PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2018

Prezados Senhores,

Na qualidade de Representante Legal da empresa Tokio Marine Seguradora S/A, CNPJ: 33.164.021/0001-00 e
com o intuito de possibilitar nossa participação no referido certame solicitamos gentilmente que sejam
esclarecidos os pontos a seguir especificados, pois estes são pré-requisitos indispensáveis para subsidiar a
nossa participação no referido certame.

1 – Em caso de ser a empresa vencedora do certame, a UNIFESP poderá fornecer cópia da apólice anterior para
emissão do seguro dos locais de riscos Informados?

2 – Solicitamos que nos seja informado se entre os locais a serem segurados, existe algum prédio em reforma ou
em construção?

3 – Pedimos a gentileza de informar conforme abaixo:
a) Entre os locais a ser segurados, existe algum prédio tombado pelo patrimônio histórico.
b) 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?
Está correto este entendimento? Podemos incluir esta cláusula em nossa Proposta?

4 – Solicitamos que nos seja informado se o LMI (Limite Máximo de Indenização) será único ou por local. O
mesmo representa 100% do valor do risco?

Cordialmente.
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Tokio Marine Seguradora
Fone: (55) (62) 3604-4711
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edmar.junior@tokiomarine.com.br
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As informações desta mensagem e de seus anexos podem ser conﬁdenciais e/ou privilegiadas e deverão ser u lizadas
somente pelo seu des natário. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, favor comunicar o equívoco ao remetente e
apagar, permanentemente, o seu conteúdo de qualquer computador. Após a transmissão desta mensagem, a Tokio Marine
não se responsabilizará pela integridade e/ou pelo uso indevido destas informações.
The informa on in this message and its a achments may be conﬁden al and/or privileged and should be used only by the
intended recipient. If you have received it erroneously, please no fy the mistake to the sender and permanently delete the
content of any computer. A er the transmission of this message, Tokio Marine shall not be responsible for the integrity
and/or misuse of this informa on.
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