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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 0210-20 
 

 
CONSULTORIA DE SEGUROS 

 
ADITAMENTO 1 

 
 
I)  Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0210-20, a ITAIPU, responde perguntas realizadas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1:  
Conforme Anexo I, que compõe o Edital do Pregão Eletrônico NF 0210-20, é obrigação da 
Contratada apresentar registro na SUSEP válido após a assinatura da Autorização de Serviço. 
Ocorre que não será possível a emissão da certidão da SUSEP, tendo em vista que a autarquia 
desregulamentou os corretores de seguro em 11/11/2019, conforme a seguinte notícia: 
http://www.susep.gov.br/setores-susep/noticias/noticias/susep-desregulamenta-corretores-
de-seguros. Agora somos regulamentados pelo IBRACOR, a qual ainda está em tempo de 
estabelecer o recadastramento dos corretores, conforme o art. 1º do normativo 02/2019 
(http://ibracor.org.br/web/guest/todas-noticias/-/asset_publisher/oEWZ8S1DqA47/content/ 
resolucao-ibracor-n-002-20-2): 
 
RESPOSTA 1: 
Solicitação deferida. Favor reportar-se às letras “b” e “c” do Item II deste aditamento. 
 
PERGUNTA 2:  
Nossa Corretora esta cadastrada no Portal de Fornecedores da Itaipu apenas para Consultoria 
em Seguros, no código 621609. Conforme o Edital, a nossa atividade não está enquadra nos 
códigos de atividades constantes no Edital (...).Neste sentido, gostaria de esclarecer este 
ponto. Podemos considerar que estamos habilitados a participar da Licitação, conforme item 
1.4.2 e suas alíneas? 
 
RESPOSTA 2: 
Solicitação deferida. Favor reportar-se à letra “a” do Item II deste aditamento. 
 
PERGUNTA 3:  
Quais seriam os locais de necessidades em estarmos realizando as visitas técnicas, referentes a 
consultoria de seguros ? 
 
RESPOSTA 3: 
Primordialmente os trabalhos de Consultoria serão realizados a distância, mas pode ser 
convocada a Consultoria presencial para realização de trabalhos específicos na Usina 
Hidrelétrica de ITAIPU, outras áreas e escritórios da ITAIPU, no Brasil e no Paraguai, ou 
grandes centros comerciais como São Paulo e/ou Rio de Janeiro. 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) 
do Pregão Eletrônico Nacional NF 0210-19, a ITAIPU: 
 
a) Altera o subitem 1.4.2 do CBC para inclusão do código 621609 entre os códigos 
elencados na alínea “a)”, passando a alínea a contar com seguinte redação: 
 

http://www.susep.gov.br/setores-susep/noticias/noticias/susep-desregulamenta-corretores-de-seguros
http://www.susep.gov.br/setores-susep/noticias/noticias/susep-desregulamenta-corretores-de-seguros
http://ibracor.org.br/web/guest/todas-noticias/-/asset_publisher/oEWZ8S1DqA47/content/%20resolucao-ibracor-n-002-20-2
http://ibracor.org.br/web/guest/todas-noticias/-/asset_publisher/oEWZ8S1DqA47/content/%20resolucao-ibracor-n-002-20-2
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a) possuir Certificado de Registro Cadastral (CRC) vigente, emitido pelo Cadastro de 
Fornecedores da ITAIPU, na modalidade de Cadastro Completo, em um ou mais dos 
seguintes códigos: 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

621601 Seguros 

62160101 Seguros de vida 

62160102 Seguro All Risks 

62160105 Outros 

621609 Consultoria e assessoria na área de seguros 

 

 
b) Exclui o subitem 2 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC . 
 
c) Substitui e disponibiliza, em anexo a este Aditamento, a versão alterada do ANEXO I - 
Especificações Técnicas.  
 

d) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 0210-20. 
 
 
 

Emitido por: Órgão Regional de Compras 
Foz do Iguaçu 

   Data: 18 de Março de 2020 

 


