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A prorrogação dos contratos ainda vigentes seguirá os seguintes passos: 
 

- Cada seguradora credenciada irá receber via e-mail um link para acessar o 
Questionário Virtual; 
 

- As seguradoras não credenciadas deverão entrar em contato via e-mail 
(seguro.rural@seab.pr.gov.br) solicitando participarem do Edital e receberão o link para 
acesso ao questionário virtual; 

- Todos os documentos exigidos no Edital de Chamamento Público para o 

Credenciamento de Companhias Seguradoras n° 002/2020 deverão ser inseridos no 

questionário virtual em PDF; 

- Ressalta-se que além do envio dos documentos de forma virtual, é necessário o envio 

dos mesmos na versão física à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – 

SEAB, em envelope lacrado, conforme solicitado no Edital; 

- Após a inserção dos dados no Questionário Virtual estes serão analisados e em caso de 

todos estarem corretos, seguirão para a emissão da Ata, Publicação e seguirão para 

Fomento, via e-protocolo; 

- Os documentos analisados e incorretos serão comunicados à seguradora que deverá 

substituir os mesmos conforme observações e retornar para SEAB/Deral. 
 

 
 
 
 

Assinatura eletrônica 
Salatiel Turra 

Chefe do DERAL  
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