
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 
 
 

ESCLARECIMENTO 01 
(Encaminhado por e-mail no dia 05/08/2019) 

 
 
 
Mensagem do licitante: 
 

“... 

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

4.         Solicitamos informar se a vigência será de fato 36 meses, conforme mencionado no edital, ou 12 meses com 

prorrogação para mais 12 e 12 meses. 

 

 ...” 

 
 
 
 
 
 
 
Resposta:  
 
1. Referente ao objeto do alusivo edital: 
 
a. Qual a seguradora atual? R: Porto Seguro 
  
b. Qual foi o valor da última fatura paga? R: Valor de 912,89 em julho/19 
  
c. Quantas vidas estão seguradas atualmente na última fatura? R: 470 vidas em jul/19 
  
d. As coberturas do edital são as mesmas da apólice vigente? Se não, favor informar as alterações. R: Sim as 
coberturas são as mesmas, só mudou o valor de 250.000,00 para 350.000,00 
  
e. Prêmios pagos mês a mês nos últimos 05 (cinco) anos. R: Não houve sinistros, portanto não houveram prêmios 
pagos. 
  
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. R: Não houve sinistros. 
  



 

3. Os Certificados e as faturas podem ser disponibilizados de forma online? R: Os certificados e faturas podem ser 
encaminhados por e-mail. 
  
4. Solicitamos informar se a vigência será de fato 36 meses, conforme mencionado no edital, ou 12 meses com 
prorrogação para mais 12 e 12 meses. R: Sim, a vigência inicial será de 36 meses podendo ser prorrogado por mais 
24 meses ou menos. O período máximo possível de duração do contrato é de 60 meses. 
 

 

 
Atenciosamente, 

 

Felipe Mazza Mascarenhas 

Pregoeiro 


