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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PE 13/2020 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
FUNCIONÁRIOS 
2 mensagens

Jonas Filho <jonasfilho@wizsolucoes.com.br> 21 de junho de 2020 21:51
Para: "cdc.codcol@gmail.com" <cdc.codcol@gmail.com>, "cpl.docas@gmail.com" <cpl.docas@gmail.com>,
"bruna.souza@docasdoceara.com.br" <bruna.souza@docasdoceara.com.br>
Cc: Genivaldo Santos <genivaldosantos@wizsolucoes.com.br>, Luciano Santos <lucianosantos@wizsolucoes.com.br>

À

Companhia Docas do Ceará

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020
PROCESSO N.º 20190218

 

A WIZ CORPORATE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.656.482/0001-11, telefone
(61)3424-1643, e-mail licitacao@wizsolucoes.com.br, por seu analista de licitações infra assinado, vem
respeitosamente à presença dessa Comissão de Licitação, a fim de solicitar o devido PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no ato de convocação epigrafada, conforme adiante se especifica:

 

1.         Referente ao objeto do alusivo edital:

a.         Qual a seguradora atual?

b.         Qual foi o valor da última fatura paga?

c.         Quantas vidas estão seguradas atualmente na última fatura?

d.         As coberturas do edital são as mesmas da apólice vigente? Se não, favor informar as alterações.

e.         Prêmios pagos mês a mês nos últimos 05 (cinco) anos.

2.         Informar a relação dos Sinistros com as datas de ocorrência, data de aviso, causa, valor indenizado ou a
indenizar e status (pagos/ pendentes/ negados) dos últimos 5 anos.

3.         A adesão ao Seguro é Compulsória ou Facultativa?

4.         O Pagamento do seguro é feito 100% pelo órgão?

5.         No quadro de funcionários existem colaboradores afastados? Caso positivo, informar o CID que ensejou tal
afastamento.

6.         Os Certificados e as faturas podem ser disponibilizados de forma online?

7.         Solicitamos ainda enviar a relação de vidas contendo nome, CPF, sexo e  data de nascimento de todos os
colaboradores em formato Excel, salientando que essa informação é imprescindível para a cotação do seguro, não
havendo como precificar sem que nos seja enviada a relação dos funcionários.

 

Por fim, reputando o esclarecimento solicitado como de substancial importância para o correto desenvolvimento de
nossa apreciação e participação no certame e estando em conformidade com os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do
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julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, pedimos que seja prestado dentro do prazo máximo de 2 dias, a
contar do seu recebimento.

 

Atenciosamente,

 

 

 

Jonas Fernandes

Analista Técnico de Licitações

Superintendência de Operações

 

+55 (61) 3424-1643

www.wizcorporate.com.br

 

 

Aviso de Confidencialidade: Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Caso você
não seja o destinatário pretendido, por favor, não leia, salve, encaminhe, divulgue ou copie o conteúdo deste e-mail
ou mesmo abra qualquer arquivo anexado. Nós seremos gratos se você puder comunicar imediatamente o
remetente e, em seguida, apagar este e-mail e qualquer anexo ou links para que esta mensagem seja
completamente excluída do sistema do seu computador. Confidentiality Note: This e-mail message may contain
confidential and/or privileged information.If you are not the intended recipient, please do not read, save, forward,
disclose or copy the contents of this email or open any file attached to this email. We will be grateful if you could
advise the sender immediately by replying this email, and delete this email and any attachment or links to this email
completely and immediately from your computer system.

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 22 de junho de 2020 14:04
Para: Jonas Filho <jonasfilho@wizsolucoes.com.br>

Boa tarde Prezado Sr. Jonas Fernandes,

Acuso recebimento de vosso Pedido de Esclarecimento.

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra 
Pregoeira da Companhia Docas do Ceará - CDC.
OABCE nº30.924
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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