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De : Fernanda Reichow
<fernanda.reichow@fundacoesufpel.com.br>

Assunto : Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
001/2021 - FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA -
Processo Interno 2362/2021

Para : Juliene Medeiros
<juliene.medeiros@portoseguro.com.br>

Cc : licitacoes <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>,
Compras e Licitações
<compras@fundacoesufpel.com.br>, Licitações
<licitacao@baraoseguros.com.br>, Diego Kauffman
<diego.kauffman@portoseguro.com.br>, Clarissa
Monterosso
<clarissa.monterosso@portoseguro.com.br>

Zimbra fernanda.reichow@fundacoesufpel.com.br

Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - FUNDAÇÃO DELFIM
MENDES SILVEIRA - Processo Interno 2362/2021

qui, 04 de fev de 2021 11:52

Bom dia Juliene, 

Abaixo os esclarecimentos solicitados, sendo: 

1 - Não é possível estabelecer a data limite de idade, visto que, não sabemos quem será
o bolsista e/ou estagiário contratado, o qual será o beneficiário do seguro. 

Saliento que, nas propostas que originaram o preço médio da seleção (licitação) consta
idades de 70 a 75 anos, porém o nosso contratado poderá ter idade superior. 

2 - Sim, o auxílio ou assistência funeral deverá prestado em casos 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: "Juliene Medeiros" <juliene.medeiros@portoseguro.com.br>
Para: "licitacoes" <licitacoes@fundacoesufpel.com.br>, "Compras e Licitações"
<compras@fundacoesufpel.com.br>
Cc: "Licitações" <licitacao@baraoseguros.com.br>, "Diego Kauffman"
<diego.kauffman@portoseguro.com.br>, "Clarissa Monterosso"
<clarissa.monterosso@portoseguro.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 9:06:48
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Assunto: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - FUNDAÇÃO
DELFIM MENDES SILVEIRA - Processo Interno 2362/2021

Prezado (a) Sr.(a) Pregoeiro (a),

A empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, inscrita no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob. o n º 61.198.164/0001-
60, sediada à Rua Guaianazes, 1234/38/82, Campos Elíseos, São Paulo -
Capital, por seu representante legal abaixo assinado, interessada em participar
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, vem através desta solicitar os
seguintes esclarecimentos: 
 
> Não consta informação sobre limite de idade, favor informar.

> Oferecemos auxílio funeral por acidente, podemos seguir dessa forma?

Atenciosamente,

Juliene Medeiros
Licitações e Negócios Públicos
Tel.: 11 3366-3258 - Fax: 11 3366-5263
email: juliene.medeiros@portoseguro.com.br
Corporação Porto Seguro - http://www.portoseguro.com.br

Por favor, fique à vontade para responder a esta mensagem no horário comercial.

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 proibidas e serão tratadas conforme legislação vigente.


