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ESTADO DO MARANHAO
MUNIC|PIO DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE _ SEMUS ISUS

Ofício GL n.o 00312021 06 de janeiro de 2021.

llmo (a)

Presidente da Gomissão Permanente de Licitação - CPL

Processo: 02. 1 9.00.422312020 - SEMUS

Assunto: Constitui objeto deste Edital a contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços de seguro total automotivo para atender as Ambulâncias do

SAMU e frota da SEMUS, para atender as demandas da frota da Secretaria Municipal

de Saúde de lmperatriz - MA.

Trata-se de resposta ao pedido de informações adicionais apresentada pela empresa

XADREZ GRUPO SEGUROS E IMOVEIS, referente ao pregão em epígrafe, que tem

por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

seguro total automotivo para atender as Ambulâncias do SAMU e frota da SEMUS, para

atender as demandas da frota da Secretaria Municipal de Saúde de lmperatriz - tt/A

Acerca das dúvidas suscitadas pelo representante da licitante XADREZ

GRUPO SEGUROS E IMOVEIS.

RENOVAÇÃO?

- E renovação esse seguro?

1)

- Qual o bônus? Teve sinistros? Se teve, qual o percentual?

Em resposta ao pedido de informações a respeito do processo licitatorio Pregão

Eletrônico 0581202A - Seguro Total Automotivo onde a empresa XADREZ Grupo

Seguros e lmóveis fez as seguintes ponderações.
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- Se e, qual o número da apolice anterior? Seguradora?
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RENOVAÇÂO?
3- E renovação esse seguro?

" Sim, trata-se de uma renovação de seguro da frota da SEMUS e da Ambulancias do

Samu.

- Se e, qual o número da apolice anterior? Seguradora?
* O seguro vigente tem como número 2174228000100631 coberto pela seguradora

MAPFRE Brasil.

- Qual o bônus? Teve sinistros? Se teve, qual o percentual?
* De acordo com a apólice, a mesma tem como classe de bônus 00 enquadra-se nas

condições gerais. Não houveram sinistros na vigencia do documento citado.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo e reiteramos os votos de

estima e apreço.

Atenciosamente,

Lielson
Setor de

ldat.
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