PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº: 44.364/2015-PGJ.
Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro
predial.
Pregão Eletrônico nº: 72/2016-PGJ.
Interessado: Procuradoria-Geral de Justiça.

RESPOSTA A ESCLARECIMENTO

1.
A empresa TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, CNPJ:
33.164.021/0001-00, encaminhou pedido de esclarecimento ao Pregoeiro, por email, datado de 07/10/2016, conforme documento acostado aos autos do processo,
à fl. 94, referente ao certame supracitado, nos seguintes termos:
1.
Informar se entre os locais a serem segurados possuem
seguro atualmente. Em caso positivo pedimos informar a
seguradora atual e o prêmio pago atualmente.
2.
Para as coberturas solicitadas em cada local, não foi
especificado o valor da franquia. Podemos entender que cada
seguradora poderá apresentar o seu percentual?
2.
Em resposta, o Pregoeiro enviou a solicitação de esclarecimento, por
e-mail, datado de 10/10/2016, conforme documento acostado aos autos do
processo, à fl. 94, à Gerência de Material e Patrimônio, a fim de dirimir as dúvidas
suscitadas pelo licitante, assim se pronunciando, por meio de e-mail, na supracitada
folha:
1.
Informar se entre os locais a serem segurados possuem
seguro atualmente. Em caso positivo pedimos informar a
seguradora atual e o prêmio pago atualmente.
Resposta: Não.
2.
Para as coberturas solicitadas em cada local, não foi
especificado o valor da franquia. Podemos entender que cada
seguradora poderá apresentar o seu percentual?
Resposta: A franquia deverá ser nos termos no Termo de
referência (OBS: 3.2 do TR)
3.
Assim, respondida a solicitação de esclarecimentos feitas pelas
empresas supracitadas, remetam-se e-mails desta informação para os licitantes, e
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após, que sejam disponibilizadas no site www.mprn.mp.br, bem como no
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Natal/RN, 10 de Outubro de 2016.
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