
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - PREGÃO ELETRÔNICO N° 46/2013

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 46/2013

Prezados Senhores,

Na qualidade de Representante Legal da empresa Tokio Marine SeguradoraS/A, solicitamos os 
esclarecimentos a seguir especificados, os quais são pré-requisitos indispensáveis para subsidiar a 
nossa participação no referido certame:

1 - Informar se o grupo segurável  possui seguro em vigor. Em caso afirmativo, solicitamos:
1.1 Seguradora Atual;
1.2 Capitais Segurados;

2 - Experiência de sinistro do grupo nos últimos 03 (três) anos:
2.1 Prêmio pago;
2.2 Sinistros  por cobertura(pagos/avisados);

3 – De acordo com o anexo I – Termo de Referência.
5. DAS COBERTURAS

Pergunta: No caso do serviço de assistência funeral, tratase de assistência individual ou familiar? É somente em 
caso de morte acidental?

No aguardo.

Sonilda Queiroz
Sucursal Canal de Licitações
Tokio Marine Seguradora
Fone: (55) (62) 3215-4373

De: "Sonilda Queiroz Santana" <sonilda.queiroz@tokiomarine.com.br> 27/05/2013 09:49

Para: licitacoes@tjro.jus.br

Cc: "Ariadiny Lima de Sousa" <ariadiny.sousa@tokiomarine.com.br>
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VOIP: 36204
sonilda.queiroz@tokiomarine.com.br
http://www.tokiomarine.com.br

----------------------------------------------------

As informações desta mensagem e de seus anexos podem ser confidenciais e/ou privilegiadas e deverão ser utilizadas somente pelo seu destinatário. 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 information in this message and its attachments may be confidential and/or privileged and should be used only by the intended recipient. If you have received it erroneously, please notify the mistake to the sender and permanently delete the content of any computer. After the transmission of this message, Tokio Marine shall not be responsible for the integrity and/or misuse of this information.
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