
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

ESCLARECIMENTO Nº 02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2016

Objeto:  Contratação de serviços de seguro de veículos,  com cobertura total  para  04

(quatro) veículos pertencentes à frota do Coren/SE, danos materiais,  danos corporais,

morte e invalidez, assistência 24 horas a veículos e passageiros e cobertura em danos aos

vidros.

O Pregoeiro  Oficial  do Coren/SE,  nomeado  pela  Portaria  nº  005/2016,  recebeu,  em

09/03/2016, através de e-mail  enviado pela empresa Royal Sun Alliance Seguros, os

seguintes questionamentos:

1) Do item 3.8 – DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS (Anexo I - Termo de Referência)

Questiona se:‐

Não é prática do mercado securitário oferecer carro reserva para o item 01, dessa forma

solicitamos  a  retirada  da  exigência  de  carro  reserva  para  esse  item,  visando  assim

aumentar a competitividade.

Resposta: 

1)  Após  manifestação  do  setor  requisitante,  fica  extinta  a  exigência  de  carro

reserva para o item 1 e mantida a exigência  de carro reserva para os veículos

constantes nos itens 02, 03 e 04.
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2) Ainda sobre exigência de carro reserva

Ainda sobre o carro reserva para os demais veículos, é prática do mercado de seguros

fornecer esse serviço pelo período máximo de 30 dias. 

Pergunta se:‐

Podemos entender que esse período atende à necessidade do COREN, uma vez que os

atendimentos de sinistros não costumam exceder esse período?

Resposta: 

2) Fica mantido o disposto no Esclarecimento 01, de 09/03/2016:

A  Contratada  deverá  disponibilizar,  em  caso  de  sinistro,

veículo reserva, durante período mínimo de 30 (trinta) dias

ou até que os reparos necessários sejam realizados.

Pelos motivos expostos acima, e considerando que a alteração do Edital referente aos

questionamentos  da empresa  Royal  Sun Alliance  Seguros  não influi  diretamente  na

elaboração das propostas, a data de abertura do certame fica mantida, bem como todas

as demais regras editalícias.

Aracaju/SE, 10 de março de 2016

ELVIS LIMA MOURA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

De acordo:

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
Presidente do Coren/SE
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