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Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2019 - SEGURO DE ACIDENTES
PESSOAIS
6 mensagens

Jonas Filho <jonasfilho@wizsolucoes.com.br> 4 de outubro de 2019 14:38
Para: "dpa.ufam@gmail.com" <dpa.ufam@gmail.com>, "cpl@ufam.edu.br" <cpl@ufam.edu.br>
Cc: Licitacao <licitacao@wizsolucoes.com.br>

À
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS – UFAM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2019

 

A WIZ CORPORATE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.656.482/0001-11, telefone
(61)3424-1643, e-mail licitacao@wizsolucoes.com.br, por seu analista de licitações infra assinado, vem
respeitosamente à presença dessa Comissão de Licitação, a fim de solicitar o devido PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no ato de convocação epigrafada, conforme adiante se especifica:

 

1.         Referente ao objeto do alusivo edital:

 

a.         Qual foi o valor da última fatura paga?

b.         Qual a Seguradora atual?

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.         Referente as exigências do edital:

 

18 GARANTIA DA EXECUÇÃO

18.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/1993, com
validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

 

Informamos que as empresas seguradoras deverão ser dispensadas da apresentação de garantia, uma vez que as
apólices de seguro são regulamentadas pela SUSEP com a previsão de sanções em caso de não cumprimento do
objeto contratado. O risco de não cumprimento é baixíssimo e a cobrança de garantia contratual iria encarecer a
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contratação desnecessariamente, além de que exigir garantia é exigir a garantia da garantia, visto que a apólice já é
documento  que garante a execução do serviço.

 

 

Por fim, reputando o esclarecimento solicitado como de substancial importância para o correto desenvolvimento de
nossa apreciação e participação no certame e estando em conformidade com os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, pedimos que seja prestado dentro do prazo máximo de 2 dias, a
contar do seu recebimento.

 

Atenciosamente,

 

 

 

 

Jonas Fernandes

Analista Técnico de Licitações

Superintendência de Operações

 

+55 (61) 3424-1643

www.wizcorporate.com.br

 

Aviso de Confidencialidade: Esta mensagem pode conter informa&ccedil;&otilde;es confidenciais e/ou privilegiadas. Caso você não seja o
destinatário pretendido, por favor, não leia, salve, encaminhe, divulgue ou copie o conteúdo deste e-mail ou mesmo abra qualquer arquivo
anexado. Nós seremos gratos se você puder comunicar imediatamente o remetente e, em seguida, apagar este e-mail e qualquer anexo ou
links para que esta mensagem seja completamente excluída do sistema do seu computador.

 

Aviso de Confidencialidade: Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Caso você
não seja o destinatário pretendido, por favor, não leia, salve, encaminhe, divulgue ou copie o conteúdo deste e-mail
ou mesmo abra qualquer arquivo anexado. Nós seremos gratos se você puder comunicar imediatamente o
remetente e, em seguida, apagar este e-mail e qualquer anexo ou links para que esta mensagem seja
completamente excluída do sistema do seu computador. Confidentiality Note: This e-mail message may contain
confidential and/or privileged information.If you are not the intended recipient, please do not read, save, forward,
disclose or copy the contents of this email or open any file attached to this email. We will be grateful if you could
advise the sender immediately by replying this email, and delete this email and any attachment or links to this email
completely and immediately from your computer system.

http://www.wizcorporate.com.br/
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Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br> 4 de outubro de 2019 15:08
Para: UFAM DPA <dpa.ufam@gmail.com>

Boa tarde,

Segue esclarecimento solicitado pela empresa WIZ CORPORATE. Algumas questões respondi com base nos
últimos esclarecimentos. 

a.         Qual foi o valor da última fatura paga?

b.         Qual a Seguradora atual?

Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL. 

c.         Quantas vidas estão seguradas atualmente na última fatura?

3036 alunos em cada uma das três últimas faturas. Valor do prêmio: R$ 364,32 em cada uma das três últimas
faturas.

d.         As coberturas do edital são as mesmas da apólice vigente? Se não, favor informar as alterações.

Sim.

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?

 

Atenciosamente,

Angélica A C Lima

Pregoeira-CGL/UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

UFAM DPA <dpa.ufam@gmail.com> 4 de outubro de 2019 15:34
Para: Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

Boa tarde Angélica,

Seguem os questionamentos.

a.         Qual foi o valor da última fatura paga? Valor do prêmio: R$ 364,32 em cada uma das três últimas faturas. 

b.         Qual a Seguradora atual?

Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL. 

c.         Quantas vidas estão seguradas atualmente na última fatura?

3036 alunos em cada uma das três últimas faturas. 

d.         As coberturas do edital são as mesmas da apólice vigente? Se não, favor informar as alterações.
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Sim.

e.         Prêmios pagos mês a mês nos últimos 05 (cinco) anos. 

Não possuo a informação

 

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. 

Não tenho informação sobre ocorrência de sinistro

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

Sim

Lisangela Coutinho Gomes
Diretora do Departamento de Programas Acadêmicos - DPA
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG
Universidade Federal do Amazonas - UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br> 7 de outubro de 2019 15:13
Para: Jonas Filho <jonasfilho@wizsolucoes.com.br>

Boa tarde, 

Abaixo seguem os esclarecimentos solicitados, após consulta à unidade demandante. Cumpre esclarecer que o
objetivo da pedido de esclarecimento é elucidar alguma disciplina do edital que não tenha restado clara. Desta
forma, só foram respondidos os questionamentos na forma de esclarecer itens do edital.    

1.         Referente ao objeto do alusivo edital:

 

a.         Qual foi o valor da última fatura paga?

Valor do prêmio: R$ 364,32 em cada uma das três últimas faturas.   

b.         Qual a Seguradora atual?

Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL.   

c.         Quantas vidas estão seguradas atualmente na última fatura?

3036 alunos em cada uma das três últimas faturas.   

d.         As coberturas do edital são as mesmas da apólice vigente? Se não, favor informar as alterações.

Sim.

e.         Prêmios pagos mês a mês nos últimos 05 (cinco) anos.

 Sem informações.

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.

   Sem informações.  

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

Atenciosamente,
Angélica A C Lima
Pregoeira-CGL/UFAM

Em sex, 4 de out de 2019 às 14:38, Jonas Filho <jonasfilho@wizsolucoes.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jonas Filho <jonasfilho@wizsolucoes.com.br> 7 de outubro de 2019 15:16
Para: Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

Boa tarde Angélica.

 

Só faltou resposta à pergunta 4:

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br> 7 de outubro de 2019 15:29
Para: Jonas Filho <jonasfilho@wizsolucoes.com.br>

Boa tarde,
Quanto à garantia, esclareço que no edital não há qualquer discriminação ou exigência desnecessária, tampouco
requisitos desproporcionais no que se refere ao objeto do instrumento convocatório. Todos seus termos foram
exaustivamente discutidos e revistos previamente, tendo sempre em mira o interesse público. Desse modo, a
exigência contida no Edital será mantida.  

Atenciosamente,
Angélica A C Lima
Pregoeira-CGL/UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:jonasfilho@wizsolucoes.com.br

