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licitacao

De: licitacao <licitacao@crcrj.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 8 de setembro de 2016 11:27
Para: 'aline.abrantes@portoseguro.com.br'
Assunto: RES: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2016 *****  - CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO JAN - (Processo Nº 
130810/2016) 

Sra. Aline, 
Em resposta ao seu questionamento informamos que não haverá restrição na forma apresentada pela Porto Seguros. 
A intenção da área requisitante é garantir a segurança e cobertura ao usuário do veículo para qualquer imprevisto. 
Caso persista alguma dúvida estaremos à disposição. 
Att. 
Cecilia Bandeira 
Pregoeira 
 
 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: aline.abrantes@portoseguro.com.br [mailto:aline.abrantes@portoseguro.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 8 de setembro de 2016 10:29 
Para: licitacao@crcrj.org.br 
Assunto: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2016 ***** - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
ESTADO DO RIO JAN - (Processo Nº 130810/2016)  
 
 
 
Prezado(a) Pregoeiro(a), boa tarde! 
 
A  empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes  do  Ministério  da  
Fazenda  sob.  o n º 61.198.164/0001-60, sediada  à Rua Guaianazes, 1234/38/82, Campos Elíseos, São Paulo - Capital, 
interessada  em  participar  do  PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2016, vem através desta solicitar os seguintes 
esclarecimentos: 
 
- Quanto ao Item 5. SERVIÇOS ADICIONAIS 
 
 
5.1.6. O envio de 5 (cinco) litros de combustível, em virtude de pane seca, até o local onde encontra o veículo. O 
presente serviço tem limite de 3 
(três) acionamentos por vigência da apólice; 
 
Conforme item descrito acima a Cia Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em suas condições gerais não opta pelo envio 
de combustível em caso de pane seca; E sim ao ser solicitada pelo segurado pelo motivo acima enviará o serviço de 
Guincho para remover o mesmo até um posto de combustível mais próximo, a cia acredita que desta forma consegue 
atender ao segurado de forma mais segura e abrangente pelo fato do serviço de Guincho (assistência 24 horas) ser 
ilimitada em todo território nacional. 
 
Podemos atender ao Edital desta forma ? 
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- Quanto ao Carro Reserva modelo compatível: As Cias de Seguros atendem modelos com motor 1.4, conforme edital é 
solicitado modelo compatível e os veículos que serão licitados são de modelos 1.5 podemos atender desta forma ? 
 
 
Desde já agradeço e aguardo um breve retorno 
 
Atenciosamente 
Aline Abrantes 
Produção Diferenciada - Licitações e Negócios Públicos Tel (11) 3366.3258 - Fax (11) 3366.5263 
aline.abrantes@portoseguro.com.br Corporação Porto Seguro - http://www.portoseguro.com.br 
 
 
Sr. Corretor, para complemento de informações deste mesmo processo acessar: 
Corretor On Line - Cálculos e propostas - Licitações - Processo em andamento. 


