
 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 

Ref. Pregão Presencial nº 111/2016  
 

 

 

Prezados Senhores, 

Em atenção ao e-mail de 12/12/2016 às 08:42 h  que informam dúvidas sobre condi-
ções do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, 
cumpre-nos a responder: 

 

Pergunta: “Prezados, 
Nos da empresa GENTE SEGURADORA S/A, analisamos o edital de seguro a-

cima, e estamos encaminhando os questionamentos abaixo para que possamos fazer 
uma proposta mais vantajosa para o órgão, sendo assim solicito resposta o mais 
rápido possível, para que tenhamos tempo hábil para participar deste Pregão. 
1. Houve sinistro nos últimos 36(trinta e seis) meses;  
2.Qual seguradora atual;  
3.Último prêmio pago;  
4.Rodam fora do estado;  
5.Se os veículos possuem adesivo;  
6.Se os motoristas participam da franquia;  
7.Se os veículos circulam finais de semana; 
8.Se existe controle de entrada e saída dos veículos;  
9.Qual a região de circulação e qual a distância maior;  
10.Motoristas possuem curso de direção defensiva;  
11.Motoristas são concursados;  
12.Se os veículos pernoitam na garagem do município ou se os motoristas tem autori-
zação para levar veículo para casa;  
13.Qual a capacidade de assento e dados de veículos;  
14.Pg.30 item 04 b.11 solicita: (Disponibilizar veículos reserva para o apoio nos casos 
de pane, quebra, colisão, incêndio, roubo ou furto quando solicitado pela contratante.) 
Para Ônibus e casos de pane e quebra não é praticado no mercado de seguro, pode-
mos excluir?   
15. Pg.30 Item 6. 6.8. (A seguradora é obrigada a manter neste Município representan-
te para atender a Pre-feitura Municipal, com a finalidade de receber e resolver reclama-
ções, acordar a respeito, fazer pagamento de indenizações e de capitais garantidos, 
dentre outras atribuições), Tenho em vista esta solicitação limitando o número de corre-
tes para o ato, já que estamos em Cuiabá/MT, e em caso de uma solicitação de serviço 
24horas será para a seguradora em 0800, podemos excluir essa necessidade?   

Saliente-se que o objetivo da administração pública ao criar um processo licitató-
rio e exatamente obter proposta mais vantajosa na contratação de bem ou serviço que 
lhe seja necessário, observado os termos da legislação aplicável, inclusive quanto a 
promoção da máxima da competitividade possível entre os interessados.  
 Desde já agradecemos a atenção, nós colocamos a disposição para maiores esclare-
cimentos e ficamos no aguardo de um breve retorno, uma vez que temos muito inte-
resse em participar deste certame. 
Qualquer esclarecimento, estou a disposição.” Transcrito conforme recebido no pe-
dido de esclarecimento. 



 
Resposta:  

1 – Não. 

2 – Não tem. 

3 – Não 

4 – Sim/Raramente 

5 – Sim 

6 – Não 

7 – Sim 

8 – É para ter 

9 – Cuiabá 

10 – Sim 

11 – Sim 

12 – Fica na Prefeitura  

13 – Camionete 5, ônibus 31 

14 – Sim,  disponibilizar apenas para Camionete 

15 - Sim 

 

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos 
quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
*José Ricardo Alves de Oliveira 

Pregoeiro Oficial 
 
 
 
 
 
 

*Original assinado nos autos do processo 


