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Senhores, bom dia !

Sobre o edital abaixo em epígrafe, solicitamos informar :

1. Preços de referência, para dotação orçamentária aprovada;
2. Trata-se de Renovação ou Seguro Novo ? Se Renovação, informar seguradoa atual e vigencia;
3. Listagem de sinistros indenizados nos ultimos 5 anos, de morte, invalidez ou acidente ;

Companhia Docas do Ceará – CDC
CNPJ N° 07.223.670/0001-16
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020

OBJETO 1.1. O presente Pregão tem como objeto Contratação de seguro de vida para Diretores, Empregados
efetivos e ocupantes de funções comissionadas e de gratificações técnicas da CDC, conforme Termo de Referência
e demais condições deste Edital e seus Anexos.

Obrigado.

Renato Barbosa

Business Partner / RB Business
Três Córregos Corretora de Seguros
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PROCESSO: 20190218         

PREGAO ELETRÔNICO Nº 010/2020
ASSUNTO: Esclarecimentos

INTERESSADO(A): TRÊS CÓRREGOS CORRETORA DE SEGUROS.

 

 

Trata o presente do pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº
010/2020, que tem como objeto a Contratação de seguro de vida para Diretores, Empregados efetivos e
ocupantes de funções comissionadas e de gratificações técnicas da CDC, solicitado por TRÊS
CÓRREGOS CORRETORA DE SEGUROS, nos termos apresentados no expediente do processo em
epigrafe.

 

1.      DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
 

Nos termos do item 24.2
[1]

 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 010/2020, em
consonância com o disposto no art. 82 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da

Companhia Docas do Ceará
[2]

 é assegurado que qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar
esclarecimentos acerca da licitação, no prazo estabelecido, qual seja de até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para a realização da sessão pública do pregão.

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimentos realizado pela
peticionante, no dia 08 de abril de 2020, encaminhado ao e-mail do Setor de Licitações. Neste sentido,
reconheço o requerimento de esclarecimento feito ao edital de licitação.

  
 2.      DA SOLICITAÇÃO

 
 A peticionante solicita os seguintes esclarecimentos:

 
1.      Preços de referência, para dotação orçamentária aprovada.
 
Resposta: De acordo com o item 1.1.1. do Edital, o valor estimado deste Pregão é
SIGILOSO.
 

2. Trata-se de Renovação ou Seguro Novo? Se Renovação, informar seguradora atual e
vigência;

 
Resposta: Seguro novo. Sendo a seguradora atual a Tokio Marine Seguradora S.A., com
vigência até julho/2020.           



 
3.  Listagem de sinistros indenizados nos últimos 5 anos, de morte, invalidez ou acidente?

 
Resposta: Nos últimos 5 anos, foram indenizados 04 (quatro) empregados por motivo de
morte. Não houve sinistro por invalidez ou acidente no período.

 
Dito isto e, de acordo com as disposições dos subitens 24.2 e 24.2.1 do Edital em referência e

parágrafo único do art. 82, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDC, damos ciência ao
peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação deste no sítio eletrônico da Companhia
Docas do Ceará e sítio do Licitacoes-e, bem como a continuidade dos trâmites relativos ao procedimento
licitatório.

 
 
Respeitosamente,
 
 

Wandebergue Paulino de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

 

 

 

 

[1]
 24.2.    Até o 5° (quinto) dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica

poderá solicitar esclarecimentos acerca do Pregão, que deverão ser respondidos pelo Pregoeiro em até 3 (três) dias úteis
contados da interposição.
 
[2]

 Art. 82. Até o 5° (quinto) dia útil anterior à data fixada para a entrega dos envelopes, qualquer pessoa física ou jurídica
poderá solicitar esclarecimentos acerca da licitação, que deverão ser respondidos pelo agente de licitação em até 3 (três) dias
úteis contados da interposição.
[Texto das mensagens anteriores oculto]


