Assunto

Esclarecimento n° 01 - Pregão Presencial
056/2018

De

<licitacao@saltodepirapora.sp.gov.br>

Para

Moreira Jr - contato <contato@moreirajunior.com.br>

Cópia

'Osvaldo Moreira Júnior ' <osvaldo@moreirajunior.com.br>
<financeiro@viasudeste.com.br> ,
<licitacoes1@bonsaglia.com.br> ,
<rodrigo@mvxseguros.com.br> ,
<jose.lamando@terra.com.br> ,
<ADM3@SOLLIEVOSEGUROS.COM.BR> ,
<licitacoes@hembseguros.com.br> ,
<reserva@rlseguro.com.br> ,
<licita@moreirajunior.com.br> ,
<licitacao@conespseguros.com.br> ,
<marcoslara@idealseguros.com.br> ,
<lmsuprimentoslc@gmail.com>

Cópia Oculta (Cco)

<dlc@saltodepirapora.sp.gov.br>

Data

28.08.2018 15:46

,

Prezados:
Segue logo abaixo das questões, as respostas em vermelho.
Atenciosamente,

Marilene Cruz
Pregoeira

Em 27.08.2018 07:55, Moreira Jr - contato escreveu:
Pregão Presencial n° 056/2018
Processo Administrativo n° 1027/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Cobertura de seguro para os veículos da saúde

Ilustríssimo Sr. Pregoeiro, da Prefeitura do Município de Salto de Pirapora,
Visando o maior número de participantes no Processo Licitatório acima mencionado, e para que seja possível a
análise e precificação do objeto em referência, A REQUERENTE apresenta os seguintes Pedidos de Esclarecimentos:
·

Item 03 descrito no Termo de Referência (Anexo I): Fiat Doblô Ambulância - placa: DLL0121 - favor verificar
a placa informada e informar o n° do chassi.

Placa DJL-0121, Chassi: 9BD223156B2018644
·

Favor informar o n° do chassi dos itens 26 e 27.

Item 26 = 988226165KKC06737
Item 27 = 988226165KKC04980
·

Os veículos são adesivados?

Sim, são adesivados.
·

Em caso de multa, a pontuação é direcionada para a CNH do motorista?

Sim, quando a penalidade advém de responsabilidade do motorista.
·

Em caso de sinistro, o motorista participa financeiramente do pagamento da franquia?

Não.
·

Os veículos circulam fora do estado de São Paulo?

Não.
·

Os veículos circulam fora da cidade de Salto de Pirapora?

Sim.
·

Os veículos pernoitam no município?

Sim, em garagem fechada.
·

Qual é a companhia seguradora atual?

Foi a Porto Seguro.
·

Ocorreram sinistros na apólice atual? Se afirmativo, qual o valor da(s) indenização(ões)?

Só ocorreram 3 episódios de troca de parabrisa.
·

Qual é a estimativa para esta licitação?

Total estimado R$72.828,36.

Grata,

Carla Toledo
Moreira Jr Corretora de Seguros
Fone (11) 4587-9845

Novo endereço: Rua Francisco Alves, n° 353 - Vl. Progresso - Jundiaí/SP - CEP: 13202-340

As informações contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) são endereçadas exclusivamente à(s) pessoa(s) e/ou
instituição(ões) acima indicada(s) e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a
pessoa autorizada a recebê-la, queira, por favor, retorná-la ao remetente e em seguida apagá-la definitivamente. Qualquer uso,
cópia ou divulgação das informações nela contidas, na íntegra ou parcialmente, são estritamente proibidas e serão tratadas
conforme legislação pertinente.

