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De : licitacoes@fundacoesufpel.com.br
Assunto : Re: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº

001/2021 FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA - FDMS
Para : apoiocomercial@hembseguros.com.br,

reservas@br.hembseguros.com.br
Cc : juridico <juridico@fundacoesufpel.com.br>

Zimbra fernanda.reichow@fundacoesufpel.com.br

Re: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 001/2021 FUNDAÇÃO DELFIM
MENDES SILVEIRA - FDMS

sex, 29 de jan de 2021 09:35
1 anexo

Bom dia Ivan Lúcio, 

Ao analisar as propostas que formaram o preço médio do processo, foi identificado na proposta
da Liberty Seguros S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 "riscos cobertos: A contratação desta
cobertura está condicionada a contratação da cobertura de Morte" e na proposta da Porto
Seguro - CNPJ. 61.198.164/0001-60 "Auxílio Funeral por Acidente R$ 6.000,00", com base
nestas informações, podemos afirmar que o seu questionamento é correto, a Assistência ou
Auxílio Funeral será em caso de morte acidental. 

Atenciosamente,
--
Fernanda Reichow
Compradora/Pregoeira
Departamento de Compras e Licitações

Rua Lobo da Costa 447, Centro - Pelotas/RS, CEP: 96010-150.
Contato: (53) 3026-6937
http://www2.fundacoesufpel.com.br/fdms

De: "Apoio Comercial | HEMB Seguros" <apoiocomercial@hembseguros.com.br>
Para: "licitacoes" <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>
Cc: "Reservas | HEMB Seguros" <reservas@br.hembseguros.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 6:49:23
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 001/2021 FUNDAÇÃO DELFIM
MENDES SILVEIRA - FDMS

À

Comissão de Licitações da FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA – FDMS

Pregão Eletrônico nº 001/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de seguro coletivo para
acidentes pessoais de bolsistas e estagiários para atender os convênios e contratos de projetos de
ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à
inovação e atividades da Fundação Delfim Mendes Silveira – FDMS.

 

Prezado (a) Pregoeiro (a),  boa tarde.
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Solicitamos a V.Sas., a gentileza de providenciarem as respostas aos nossos questionamentos
descritos abaixo, pois temos grande interesse em participar deste certame, onde diante destas
respostas teremos condições de apresentar-lhes melhores condições comerciais e atender na íntegra
as solicitações do Edital em referência e seus anexos:

 

QUESTIONAMENTO 01

COBERTURAS

Assistência ou Auxílio Funeral - R$ 6.000,00.*

- A Assistência ou Auxílio Funeral será em caso de morte acidental correto?

 

Esclarecemos que sem estas informações, dificilmente haverá alguma empresa participante e caso
haja, esta poderá apresentar-lhes valores aleatórios e que poderão ir em desencontro aos interesses
da administração pública para segurar estes bens.

 

No aguardo, agradecemos e havendo dúvidas, gentileza manter contato.

 

Gentileza confirmar recebimento.

 

 

 

 


