
*AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO
*

Ref.: Pregão Eletrônico nº 015/2013

Senhor Pregoeiro,

Solicito esclarecimento referente ao edital em epígrafe.
*
ESCLARECIMENTO 01:* No item 16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, subitem 
16.2-
Realizar as indenizações e executar os serviços de reparo no prazo 
máximo
de 30 dias, a contar da comunicação do sinistro pela contratante.

-Informo que, conforme determinação da SUSEP, (Circular nº 256, art. 
33,
parágrafo 1º) o prazo para indenização de eventuais sinistros são de 
30
(trinta) dias após a entrega da documentação básica.

O aviso de sinistro não se trata de documentação necessária que atenda 
a
referida Circular e sim  apenas uma comunicação do ocorrido, não 
havendo
nenhuma garantia que a documentação necessária foi entregue, pois a 
mesma
será informada no ato da comunicação.

As operações de seguros são regidas pela SUSEP, estando sujeitos os
Segurados e as Companhias Seguradoras a cumprirem as determinações 
impostas
pelo órgão regulador.

Sendo assim, solicito alteração deste item para o prazo informado ou
documento com aceitação da informação acima mencionada.

*QUESTIONAMENTO 02:*  No item 16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, subitem 
16.4
- Assegurar à contratante e livre escolha de oficinas para a 
recuperação
dos veículos sinistrados.

- Informo que a oficina escolhida deverá ser cadastrada na Companhia e 
esta
não poderá praticar valores superiores a média do mercado. E que não é 
de
aceitação de nenhuma Companhia de Seguro, autorizar reparos em 
oficinas não
credenciadas/autorizadas. Sendo assim, solicito alteração do item 
destacado
ou documento com aceitação da informação acima mencionada.
*
*
*QUESTIONAMENTO 03: *NA MINUTA CONTRATUAL REFERENTE AO PREGÃO 
ELETRÔNICO
09/2013, CLÁUSULA SEGUNDA DAS COBERTURAS DA CONTRATADA, letra L -
Acessórios não referentes a som e imagem, inclusive os originais de 
fábrica.



- Quais seriam esses acessórios e seus respectivos valores?

*QUESTIONAMENTO 04*: O veículo Kia/ Bongo 52500 HD 2.5 Turbo e Diesel 
com
carroceria tipo baú.
- É necessario informar o tipo de carroceria do 1º veículo e o valor 
da
carroceria de ambos.

Aguardo urgente um parecer sobre o assunto acima exposto.

Atenciosamente, 


