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TERMO DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO APRESENTADO
PELA EMPRESA DIASEG CORRETORA DE SEGUROS
A empresa Diaseg Corretora de Seguros apresentou pedidos de
esclarecimento com as seguintes dúvidas:

1. Ultima seguradora que estava atendendo o grupo;
2. Valor da ultima fatura e total de vidas que estavam nesta fatura;
3. Quantidade

de sinistro (Indenizações)

ocorridos nos últimos três anos e valores

indenizados; e,
4. Na relação apresentada no anexo lX, se todos os funcionários estão em plena atividade
de trabalha ou se tem funcionários afastados, se tiver afastados informar CID.

A bem da verdade todas as dúvidas apresentadas pela requerente
já foram formuladas por outras empresas, tendo sido devidamente respondidas, encontrandose á disposição no site do Município, junto ao edital que regulará a presente licitação.
Portanto, bastava um pouco de atenção ao site que todas as respostas poderiam ter sido
encontradas no mesmo.

Porém, passamos a responder, novamente, os questionamentos
ora apresentados.

Quanto à última seguradora que estava atendendo o grupo; o
valor da ultima fatura e total de vidas que estavam nesta fatura; temos há apólice de seguro
vigente, firmada com a seguradora Mapfre Vida SIA, realizada pelo prazo de dois meses, com
vencimento em 27 de setembro próximo, até a realização do presente procedimento,

com

valo~ total de R$ 7.288,00 (sete mil, duzentos e oitenta oito reais), pelos dois meses, e o to~
de Vidas seguradas é de 400 (quatrocentas).
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Quanto à quantidade de sinistros (Indenizações) ocorridos nos
últimos três anos e valores indenizados; entramos em contato com a corretora que administrou
o seguro nos últimos cinco anos e a mesma informou que não houve nenhum sinistro nos
últimos cinco anos.
A respeito de que, na relação apresentada no anexo IX, se todos
os funcionários estão em plena atividade de trabalha ou se tem funcionários afastados, se tiver
afastados informar CID, fazemos constar que, em consulta efetuada junto à Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, verificamos que não há nenhum proponente
afastado e/ou aposentado entre os atuais membros da Frente de Trabalho.

Certos de termos prestado os esclarecimentos requeridos,
colocamo-nos à disposição para quaisquer outros que se façam necessários.
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