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ESTADO DE SÁO PAULO

APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS EM
FACE DO EDITAL QUE REGULA O PREGÃO N° 082/17

A

empresa

HEMB

Seguros,

apresentou

os

seguintes

questionamentos em face do edital que regula o Pregão n? 082/17:

1. Pediu a confirmação das datas de nascimento de três proponentes, sendo: Ivone do

Carmo Ricardo, Fernanda Paula Prestes da Silva e Rafaela Cristina dos Santos;
2. Que sejam fornecidas as relações de afastados/aposentados com seus respectivos
CIDs; e,
3. Se existe uma apólice de seguro vigente e, em caso positivo, informar a seguradora e o
valor pago.

Sendo o resumo do que foi apresentado passamos a responder.

Quanto ao requerido em relação às datas de nascimento dos três
proponentes acima nominados, temos que ocorreram erros de digitação quando da elaboração
da relação anexada aos autos, sendo que os dados corretos dos mesmos são os seguintes:
1. Ivone do Carmo Ricardo, 05/05/68;

2. Fernanda Paula Prestes da Silva, 22/12/81; e,
3. Rafaela Cristina dos Santos, 22/02/91.

No que tange aos afastados/aposentados com seus respectivos
CIDs, apesar de entendermos que tal informação não é necessária para formulação da
proposta, visto que o objeto é seguro com cobertura por morte e por invalidez permanente,
fazemos constar que, em consulta efetuada junto à Secretaria Municipal de Assistência SocialA
e Cidadania, não há nenhum proponente afastado e/ou aposentado entre os atuais membros d/li f
Frente de Trabalho.
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Em relação a existência de apólice de seguro vigente, temos, em
vigência, uma firmada com a seguradora Mapfre vida S/a, realizada pelo prazo de dois meses,
até a realização do presente procedimento, com valor total de R$ 7.288,00 (sete mil, duzentos
e oitenta oito reais), pelos dois meses.

Certos

de

termos

atendidos

a

todos

os

pedidos

de

esclarecimentos formulados, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros que se façam
necessários.

Remeta estes esclarecimentos para a requerente e disponibilize a
mesma no site do Município.

Pregoeiro
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