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AVISO DE ESCLARECIMENTO Nº 1 

Pregão Eletrônico nº 003/2018/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 15305/2017-97 

 

 

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO, por meio de sua Pregoeira, designado através do ATO Nº 2250/2017-

SRH/P/ALE, no uso de suas atribuições legais, em face de pedido de esclarecimento, torna público aos interessados, em especial, as empresas 

que retiraram o Edital abaixo citado, que houve correção no Termo de Referencia, conforme adiante segue. O Edital e seus anexos nos demais 

itens permanecem inalterados, inclusive a data e horário de abertura, neste ato ratificados. 

 

QUESTIONAMENTO 1 

15.7. A CONTRATADA deverá enviar um representante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para atender aos chamados da ALE/RO, sempre 

que se fizer necessário à ocasião;  

- Não se trata de exigência viável a necessidade de representante, unidade ou corretor no local  o que também não é prática corrente na área de 

seguros. O importante é que a Licitante comprove/evidencie a viabilidade de executar o contrato. Nesse caso, o representante, unidade ou 

corretor local é exigência absoluta para participação no Pregão ou pode ser considerada facultativa? Contamos com assistência 24 horas e rede 

de guincho em todo o Brasil e serviço de atendimento por telefone 24 horas por dia, 07 dias por semana, com total suporte. Além disso, toda a 

regulação de sinistro e envio de documentação é feita de forma eletrônica e a oficina é de livre escolha do segurado. Possuímos também técnicos 

responsáveis pela realização de vistoria de sinistro para a liberação dos reparos no prazo máximo de 48h. A não retirada dessa exigência nos 

restringe da partição nesse certame. Com isso haverá menor concorrência o que acarretará em maior gastos com a despesa em seguros. 

 

RESPOSTA: A Divisão de transportes desta Casa de Leis opina por alterar a exigência descrita no ITEM 15.7 do Termo de Referencia, 

sendo obrigação a ser cumprida apenas para a empresa contratada, não havendo obstáculo para a participação de quaisquer 

interessados no certame. 

 

Passa a ler:  

15.7 - A CONTRATADA deverá nomear preposto ou agente que faça suas vezes (um corretor, intermediário, referência de expressão no 

ramo de seguros de veículos com capacidade de representação) com domicilio em Porto Velho/RO para, durante o período de vigência 

da apólice, representá‐la na execução do objeto, devendo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da Ordem de 

Serviço, informar dados completos do referido preposto a Divisão de Transportes – /ALE-RO, em Porto Velho/RO; 

 

QUESTIONAMENTO 2 

Blindagem 

- É mencionado, em edital, que o veículo de placa NCZ6905 possui blindagem. A ALE/RO deseja a contratação de seguro para a blindagem do 

veículo? Caso positivo, gentileza informar o valor da blindagem? 

Esclarecemos que sem estas informações, dificilmente haverá alguma empresa participante e caso haja, esta poderá apresentar-lhes valores 

aleatórios e que poderão ir em desencontro aos interesses da administração pública para segurar estes bens. 

 

Resposta: Sim, o objeto DA CONTRATAÇÃO DEVERÁ ALCANÇAR TAMBÉM OS CUSTOS DE BLINDAGEM DO VEÍCULO MENCIONADO, 

blindado em 14/02/2012 pelo valor de R$ 61.995,00 (sessenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais). 

 

Porto Velho-RO, 26 de janeiro de 2018.  

 

Lourdes Terezinha Lena 

Pregoeira - ALE/RO 


