
RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 2 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI –
Departamento Regional do Pará - CONVITE 11/2020 - ABERTURA 08/09/2020

Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br>
Ter, 08/09/2020 15:53
Para:  Sonilda Queiroz Santana Santos <sonilda.queiroz@tokiomarine.com.br>

Prezada;

Em função ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório " A en�dade licitadora não pode
exigir aquilo que não está pré definido no edital. Estamos cientes dos argumentos apresentados.

1 – Pedimos confirmar se SESI PA  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.
 
 

Atenciosamente,
 
COCEL - Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI DR/PA
Contatos: (91) 4009-4940 / 4919 / 4980
E-mail: licitacao@sesipa.org.br

De: Sonilda Queiroz Santana Santos <sonilda.queiroz@tokiomarine.com.br>
Enviado: terça-feira, 8 de setembro de 2020 15:29
Para: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br>
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 2 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI – Departamento Regional do
Pará - CONVITE 11/2020 - ABERTURA 08/09/2020
 
 
 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – 2
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI – Departamento Regional do Pará

CONVITE 11/2020 - ABERTURA 08/09/2020
 
 
Prezados Senhores,
 
Na qualidade de Representante Legal da empresa Tokio Marine Seguradora S/A, e com o
intuito de possibilitar nossa participação no referido certame  solicitamos gentilmente  os
esclarecimentos a seguir especificados, os quais são pré-requisitos indispensáveis para
subsidiar a nossa participação no referido certame.
 
Somente para restar claro sobre a pergunta abaixo, pedimos responder.
 
 
1 – Pedimos confirmar se SESI PA  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.
 
 
Agradecemos a atenção dispensada.
 
 

 

Sonilda Queiroz
Sucursal Licitação
62 (3604-4710) / VOIP (3 62 4710)
 sonilda.queiroz@tokiomarine.com.br

 
 

As informações desta mensagem e de seus anexos podem ser confidenciais e/ou privilegiadas e deverão ser u�lizadas
somente pelo seu des�natário. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, favor comunicar o equívoco ao
remetente e apagar, permanentemente, o seu conteúdo de qualquer computador. Após a transmissão desta mensagem,
a Tokio Marine não se responsabilizará pela integridade e/ou pelo uso indevido destas informações. 

The informa�on in this message and its a�achments may be confiden�al and/or privileged and should be used only by
the intended recipient. If you have received it erroneously, please no�fy the mistake to the sender and permanently
delete the content of any computer. A�er the transmission of this message, Tokio Marine shall not be responsible for the
integrity and/or misuse of this informa�on.

As informações desta mensagem e de seus anexos podem ser confidenciais e/ou privilegiadas e deverão ser u�lizadas
somente pelo seu des�natário. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, favor comunicar o equívoco ao
remetente e apagar, permanentemente, o seu conteúdo de qualquer computador. Após a transmissão desta mensagem,
a Tokio Marine não se responsabilizará pela integridade e/ou pelo uso indevido destas informações. 

The informa�on in this message and its a�achments may be confiden�al and/or privileged and should be used only by
the intended recipient. If you have received it erroneously, please no�fy the mistake to the sender and permanently
delete the content of any computer. A�er the transmission of this message, Tokio Marine shall not be responsible for the
integrity and/or misuse of this informa�on. 

http://www.tokiomarine.com.br/

