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Processo 01-036.113/20-23 

Pregão Eletrônico 004/2020 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro patrimonial contra eventos 

ocorridos dentro da área do terreno onde estiverem localizados os imóveis relacionados no Anexo II do edital. 

 

 

ESCLARECIMENTO N.º 2 

 

Questiona o interessado: 

 

“- Para os imoveis tombados, a indenização do que diz respeito a prédio será para reconstrução 

sem considerar valores artisticos e/ou historicos; 

- Local 19 - Maria Amélia Maia, 270 – São Bernardo – Belo Horizonte – MG 31.741-308 - Pedimos 

a gentileza que descrevam o tipo de mercadoria comercializado e armazenado para correto 

enquadramento; 

- Local 21 - Rua Professor Estevão Pinto, 601 - Serra - CEP: 30220-060 - Atividade trata-se de, 

exclusivamente, deposito? Se sim, quais as mercadorias armazenadas? Se não, quais as atividades 

desenvolvidas? 

- Os locais cuja a ativdade denvolvida seja Museu não possui amparo para conteúdo (Maquinismos, 

móveis e utensílios, e mercadorias e matérias primas), somente estará segurado prédio.” (sic) 

 

Respostas: 

 

1 - A unidade requisitante concorda, salientando, entretanto, que a cláusula será avaliada pelo órgão de 

assessoria jurídica da Fundação Municipal de Cultura. 

 

2 - No local são armazenados alguns equipamentos usados pela Coordenação Infraestrutura da Gerência 

Administrativa e Logística da Fundação Municipal de Cultura, tais como extintores de incêndio, por exemplo, 

além de materiais usados para organização de eventos, tais como painéis, banners, placas etc. 

 

3 - No imóvel está instalada a Diretoria de Patrimônio Cultural, Arquivo público e Conjunto da Pampulha. Lá 

são desenvolvidas atividades administrativas. 

 

4 - A unidade requisitante concorda, salientando, entretanto, que a cláusula será avaliada pelo órgão de 

assessoria jurídica da Fundação Municipal de Cultura. 

 

 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2020. 

 

 

Samuel Marques de Assis 

Pregoeiro 


