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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Licitacao Fomento" <licitacao.fomento@fomento.pr.gov.br>

Para: "Licitacao SSAE" <licitacao@ssae.com.br>

Data: 16/04/2021 16:25 (agora)

Assunto:
Re: RES: Re: Esclarecimento 01 - Licitação - 20/04/2021 - PR-0001-2021 - AGENCIA DE
FOMENTO_DO_PARANA_S.A.

Anexos:
2 arquivos :: Baixar todos de uma vez
image001.png (161 KB)
image002.png (161 KB)

Prezados, boa tarde.

Em resposta ao vosso pedido de esclarecimento, segue:

Resgatando o questionamento inicial, temos:

6. Devido as medidas adotadas em relação ao COVID-19 por diversos órgão governamentais com
medidas restritivas a locomoção e aglomeração de pessoas  tendo impacto diretamente no dia-a-
dia das pessoas , e por conseguinte as Empresas que estão adotando  medidas condizentes e
coerentes partindo para um modelo de trabalho Home Office e Work  from Home  visando o bem
estar de seus colaboradores, cliente e parceiro de negócios e não se limitando a coloração e a
responsabilidade social  para combater a propagação do COVID-19.

Face a este cenário solicitamos a possibilidade do envio da documentação de habilitação
exclusivamente por meios eletrônicos (e-mail), dispensando assim o envio dos documentos físicos
via correio/Presencialmente.

Uma opção de evitar o mesmo resultado do último processo que foi deserto (PR 02/2020),
é fazer a sessão de forma virtual, hoje em dia já existe órgãos que estão adotando essa
medida. Um exemplo é o processo da GPEXPAN  LIC-GPX.2021.008
(gpexpan.com.br/licitacao-detalhe.php?idR=26&name=licitacao-lic-gpx-2021-008).

Como resposta ao questionamento inicial, apresentamos: 

 R: Em um primeiro momento, a documentação - Credenciamento, Proposta de
Preços e Documentos de Habilitação, deverão ser encaminhados presencialmente
e/ou pelos Correios, conforme definido no Edital. Estamos avaliando a
possibilidade de envio eletrônico - tão somente dos documentos de habilitação.
Havendo disponibilidade técnica, faremos a devida divulgação no site da Fomento
Paraná.

Em suma, o novo pedido de esclarecimentos é:

Em relação a resposta da pergunta 06 abaixo.

Haverá alguma alteração?

Segue, portanto, nossa resposta ao novo questionamento:

http://gpexpan.com.br/licitacao-detalhe.php?idR=26&name=licitacao-lic-gpx-2021-008
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R: Em virtude de que, para aceitação de outros meios de apresentação da
documentação, haveria necessidade de republicação do edital de forma com
previsão para tal, o que resultaria em reabertura da contagem dos prazos legais
para a realização das etapas do processo licitatório, e por consequência, a
dilatação no prazo de conclusão deste processo, informamos que ficam mantidos
os termos do EDITAL DE LICITAÇÃO/RPP/FOMENTOPARANÁ/Nº01-2021.
Portanto, os documentos de habilitação deverão ser entregues fisicamente em
envelope lacrado e devidamente identificado. Ressalta-se que o envelope,
juntamente com o envelope de proposta, pode ser entregue por representante da
licitante na data, horário e local da sessão pública, ou ser enviado ao endereço
da sede da FOMENTO PARANÁ via correios ou qualquer outro meio de transporte,
o qual será aceito, desde que seja entregue até a data e horário da sessão
pública.
 

Atenciosamente,
Agente de Licitação
FOMENTO PARANÁ  
+55 (41) 3235-7557
www.fomento.pr.gov.br  

Ouvidoria 08006448887

Em 16/04/2021 às 10:53 horas, "Licitacao SSAE" <licitacao@ssae.com.br> escreveu:

Prezados!

Bom dia!

 

Em relação a resposta da pergunta 06 abaixo.

Haverá alguma alteração?

 

Atenciosamente;

 

 

De: Sousa, Jorge <Jorge.Sousa@aig.com>  
Enviada em: segunda-feira, 5 de abril de 2021 09:43 
Para: Licitacao SSAE <licitacao@ssae.com.br> 
Assunto: ENC: Re: Esclarecimento 01 - Licitação - 20/04/2021 - PR-0001-2021 -
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.

 

Bom doa.

 

http://www.fomento.pr.gov.br/
mailto:licitacao@ssae.com.br
mailto:Jorge.Sousa@aig.com
mailto:licitacao@ssae.com.br
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Psp.

 

Att,

 

Jorge Sousa   

São Paulo - SP - Brasil

Distribution | Negócios Publicos

AIG Seguros Brasil SA

 

Torre Z - Av. Chucri Zaidan, 296, 17º andar

São Paulo - SP

04583-110

BRASIL

T +55 (11) 3809-7827 | (11) 98956-5723

jorge.sousa@aig.com | aig.com.br | negocioseguroaig.com.br

 

 

 

De: Licitacao Fomento <licitacao.fomento@fomento.pr.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 1 de abril de 2021 16:49 
Para: Sousa, Jorge <Jorge.Sousa@aig.com> 
Assunto: [EXTERNAL] Re: Esclarecimento 01 - Licitação - 20/04/2021 - PR-0001-
2021 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.

 

This message is from an external sender; be cautious with links and
attachments.

Boa tarde,

 

mailto:jorge.sousa@aig.com
http://aig.com.br/
http://negocioseguroaig.com.br/
mailto:licitacao.fomento@fomento.pr.gov.br
mailto:Jorge.Sousa@aig.com
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Em atenção ao seu pedido de esclarecimentos, seguem nossas respostas:

 

1. O contrato pode ser enviado via e-mail e assinado de forma digital (E-CPF)?

 R: Sim, será possível a coleta de assinaturas com certificação digital, no contrato.

2. O início de vigência da apólice será a partir da data da assinatura do contrato?

  R: Sim, o início de vigência da apólice será coincidente com a data de início de
vigência do contrato.

4. Informar se o órgão possui seguro atualmente. Em caso positivo pedimos informar a
seguradora atual e o prêmio pago atualmente.

 R: O seguro D&O da Fomento Paraná venceu em novembro de 2020. O último
prêmio pago foi R$ 101.640,00.

5. Pedimos confirmação da Administração pública se está ciente de que uma eventual recusa de
sinistro, por eventos não previstos no edital, não será considerado pela comissão
julgadora/administrador do contrato como um descumprimento contratual, ensejando assim a
aplicação de penalidades à Companhia Seguradora. Este ponto se faz necessário esclarecer,
pois no segmento de seguros, a cobertura securitária depende da análise das circunstâncias
dos fatos, e da apresentação de documentos, a cobertura não é automática pelo simples fato
de ter sido contratada através de um processo de Licitação. Ficamos no aguardo.

 R: A seguradora obriga-se aos requisitos elencados no edital, no contrato assinado,
e nos termos de sua apólice registrada na Susep.

6. Devido as medidas adotadas em relação ao COVID-19 por diversos órgão governamentais com
medidas restritivas a locomoção e aglomeração de pessoas  tendo impacto diretamente no dia-
a-dia das pessoas , e por conseguinte as Empresas que estão adotando  medidas condizentes e
coerentes partindo para um modelo de trabalho Home Office e Work  from Home  visando o
bem estar de seus colaboradores, cliente e parceiro de negócios e não se limitando a coloração
e a responsabilidade social  para combater a propagação do COVID-19.

Face a este cenário solicitamos a possibilidade do envio da documentação de habilitação
exclusivamente por meios eletrônicos (e-mail), dispensando assim o envio dos documentos físicos
via correio/Presencialmente.

Uma opção de evitar o mesmo resultado do último processo que foi deserto (PR 02/2020), é
fazer a sessão de forma virtual, hoje em dia já existe órgãos que estão adotando essa
medida. Um exemplo é o processo da GPEXPAN  LIC-GPX.2021.008
(gpexpan.com.br/licitacao-detalhe.php?idR=26&name=licitacao-lic-gpx-2021-008).

 R: Em um primeiro momento, a documentação - Credenciamento, Proposta de
Preços e Documentos de Habilitação, deverão ser encaminhados presencialmente
e/ou pelos Correios, conforme definido no Edital. Estamos avaliando a possibilidade
de envio eletrônico - tão somente dos documentos de habilitação. Havendo
disponibilidade técnica, faremos a devida divulgação no site da Fomento Paraná.

 

Estamos à disposição para eventuais dúvidas.

 

http://gpexpan.com.br/licitacao-detalhe.php?idR=26&name=licitacao-lic-gpx-2021-008
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Att

 

Agente de Licitação

 

FOMENTO PARANÁ

+55 (41) 3235-7557

www.fomento.pr.gov.br

Ouvidoria 08006448887

 

 

Em 30/03/2021 às 10:09 horas, "Sousa, Jorge" <Jorge.Sousa@aig.com> escreveu:

Prezados (as),

 

Bom dia.

 

AIG Seguros Brasil S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº.
33.040.981/0001-50 com sede na Torre Z - Av. Chucri Zaidan, 296, 17º e 18º andar – CEP 04583-
110 - São Paulo / SP, vem à presença de Vossas Senhorias, a fim de solicitar em especial do
sobredito Edital, o devido ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no ato de convocação
epigrafado, conforme adiante se especifica:

 

Questionamos:

 

 

1. O contrato pode ser enviado via e-mail e assinado de forma digital (E-CPF)?

 

2. O início de vigência da apólice será a partir da data da assinatura do contrato?

  

4. Informar se o órgão possui seguro atualmente. Em caso positivo pedimos informar a
seguradora atual e o prêmio pago atualmente.

 

http://www.fomento.pr.gov.br/
mailto:Jorge.Sousa@aig.com
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5. Pedimos confirmação da Administração pública se está ciente de que uma eventual recusa de
sinistro, por eventos não previstos no edital, não será considerado pela comissão
julgadora/administrador do contrato como um descumprimento contratual, ensejando assim
a aplicação de penalidades à Companhia Seguradora. Este ponto se faz necessário
esclarecer, pois no segmento de seguros, a cobertura securitária depende da análise das
circunstâncias dos fatos, e da apresentação de documentos, a cobertura não é automática
pelo simples fato de ter sido contratada através de um processo de Licitação. Ficamos no
aguardo.

 

6. Devido as medidas adotadas em relação ao COVID-19 por diversos órgão governamentais
com medidas restritivas a locomoção e aglomeração de pessoas  tendo impacto diretamente
no dia-a-dia das pessoas , e por conseguinte as Empresas que estão adotando  medidas
condizentes e coerentes partindo para um modelo de trabalho Home Office e Work  from
Home  visando o bem estar de seus colaboradores, cliente e parceiro de negócios e não se
limitando a coloração e a responsabilidade social  para combater a propagação do COVID-19.

Face a este cenário solicitamos a possibilidade do envio da documentação de habilitação
exclusivamente por meios eletrônicos (e-mail), dispensando assim o envio dos documentos físicos
via correio/Presencialmente.

Uma opção de evitar o mesmo resultado do último processo que foi deserto (PR 02/2020),
é fazer a sessão de forma virtual, hoje em dia já existe órgãos que estão adotando essa
medida. Um exemplo é o processo da GPEXPAN  LIC-GPX.2021.008
(gpexpan.com.br/licitacao-detalhe.php?idR=26&name=licitacao-lic-gpx-2021-008).

 

Atenciosamente.

 

 

 

Jorge Sousa   

São Paulo - SP - Brasil

Distribution | Negócios Publicos

AIG Seguros Brasil SA

 

Torre Z - Av. Chucri Zaidan, 296, 17º andar

São Paulo - SP

04583-110

BRASIL

T +55 (11) 3809-7827 | (11) 98956-5723

jorge.sousa@aig.com | aig.com.br | negocioseguroaig.com.br

http://gpexpan.com.br/licitacao-detalhe.php?idR=26&name=licitacao-lic-gpx-2021-008
mailto:jorge.sousa@aig.com
http://aig.com.br/
http://negocioseguroaig.com.br/
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