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licitacao

De: licitacao <licitacao@crcrj.org.br>

Enviado em: sexta-feira, 18 de março de 2016 15:12

Para: 'ecasaca@icatuseguros.com.b'

Assunto: Pedido de esclarecimentos // Pregão eletronico 008/2016 - CRCRJ

Sra. Erica, 

Seguem as respostas aos seus questionamentos. 

Estaremos à disposição caso persista alguma dúvida. 

Att. 

 

 
 

Haverá a necessidade de participação em todos os lotes ou a contratação será de uma única 
seguradora? 

R:- Não. 

Favor enviar a minuta do contrato que deverá ser assinado. 

R:-Consta no Edital 

De acordo com a norma vigente, o prazo para pagamento de indenizações é de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos a serem 
apresentados para cada tipo de cobertura, sendo facultado à seguradora, no caso de dúvida 
fundada e justificável, a solicitação de outros documentos. Neste caso, o prazo de 30 (trinta) 
dias fica suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem 
completamente atendidas as exigências. Dessa forma pedimos reconsiderar o prazo 
solicitado em Edital de 15 dias 

R:-Pode considerar o prazo de 30 dias 

Favor nos informar a sinistralidade dos últimos 3 anos.  
R:-- Zero  
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Apesar de contar no documento os beneficiários do segurado, esclarecemos que o mesmo 
pode designar beneficiário livremente, a qualquer tempo, ok? E na falta de indicação, serão 
considerados os herdeiros legais 

R:-- Sim. Correto. 

Com quem ficará com a Guarda  da documentação de beneficiário? 

R:-Guarda será feita pelo Gestor indicado pelo CRCRJ 

A vigência será de 12 meses?  

R:  Sim 

A adesão será compulsória e o custeio integralmente pelo órgão, correto?  

R:  Sim, e o pagamento feito de em uma única parcela. 

 

 

De: apoio [mailto:apoio@crcrj.org.br]  

Enviada em: sexta-feira, 18 de março de 2016 13:57 

Para: licitacao <licitacao@crcrj.org.br> 

Assunto: Re: ENC: Pedido de esclarecimentos // Pregão eletronico 008/2016 - CRCRJ 

 

Prezados, 

Segue as respostas 

- Não. 

-Consta no Edital 

-Pode considerar o prazo de 30 dias 

- Não 

-Guarda será feita pelo Gestor indicado pelo CRCRJ 

-Sim 

-Sim pagto em uma única vez. 

Cordialmente, 

Bruno Gomes 

On Thu, 17 Mar 2016 15:29:18 -0300, licitacao wrote  
> Sr. Gestor,  
> Solicitamos verificar às dúvidas da seguradora Icatu.  
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> Att.  
> Cecilia  
>    
>  
> De: ERICA ROCHA CASACA [mailto:ecasaca@icatuseguros.com.br]  
> Enviada em: quinta-feira, 17 de março de 2016 14:41  
> Para: 'licitacao@crcrj.org.br' <licitacao@crcrj.org.br>  
> Assunto: Pedido de esclarecimentos // Pregão eletronico 008/2016 - CRCRJ  
> Prioridade: Alta  
>    
> Com intuito de participarmos do certame em questão, solicitamos os seguintes esclarecimentos:  
>    
> Haverá a necessidade de participação em todos os lotes ou a contratação será de uma única seguradora?  
>    
> Favor enviar a minuta do contrato que deverá ser assinado.  
>    
> •          De acordo com a norma vigente, o prazo para pagamento de indenizações é de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega de 
todos os documentos básicos previstos a serem apresentados para cada tipo de cobertura, sendo facultado à seguradora, no caso de 
dúvida fundada e justificável, a solicitação de outros documentos. Neste caso, o prazo de 30 (trinta) dias fica suspenso, voltando a 
correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. Dessa forma pedimos 
reconsiderar o prazo solicitado em Edital de 15 dias.  
>    
> •         Favor nos informar a sinistralidade dos últimos 3 anos.  
>    
> •         Apesar de contar no documento os beneficiários do segurado, esclarecemos que o mesmo pode designar beneficiário 
livremente, a qualquer tempo, ok? E na falta de indicação, serão considerados os herdeiros legais.  
>    
> •         Com quem ficará com a Guarda  da documentação de bebeficiario?  
>    
> A vigência será de 12 meses?  
>    
> A adesão será compulsória e o custeio integralmente pelo órgão, correto?  
>    
> Desde já agradecemos a atenção!  
>    
> Atenciosamente,  
> Érica Casaca  
> Licitação  
> Grupo Icatu Seguros  
> Telefone: 55 21 3824-6623  
> Celular: 55 21 98483-0182  
> Fax: 55 21 3824-3970  
> ecasaca@icatuseguros.com.br  
>  
>    

Este comunicado, incluindo seus anexos, é de uso exclusivo  

do destinatário e pode conter informações confidenciais e/ou  

privilegiadas. Se você  

não é o destinatário  designado, qualquer uso, cópia, divulgação, veiculação ou 

distribuição é  

estritamente proibida. Por favor notifique o remetente  

imediatamente, respondendo este  email, apague esta mensagem e  

destrua todas as  

cópias. 

- 

This  

communication, including attachments, is for the exclusive use of addressee and 

may contain proprietary, confidential 

and/or privileged information.  If you are not the intended  
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recipient, any use, copying, disclosure, dissemination or  

distribution is strictly  

prohibited.  If you are not the intended recipient, please notify the sender  

immediately by return 

e-mail, delete this communication and destroy all  

copies. 

 
>    
 
 
Gerência de Serviços Auxiliares  
Tel.2216-9534  


