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Licitação BJ

De: Bruno Santos1 <bruno.santos1@portoseguro.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 18 de julho de 2022 16:15
Para: licitacao@bomjesus.sc.gov.br
Cc: Licitações; Desirree Saade; Bruno Santos1
Assunto: Esclarecimento -PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022-Processo: 32145/2022

Prezado Senhor Pregoeiro, 
 
A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (PORTO SEGURO), pessoa jurídica de direito privado, 
sociedade seguradora, com sede na Avenida Rio Branco nº 1489 e Rua Guaianases nº 1238 – São Paulo – SP, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.198.164/0001-60, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei nº 
8.666/93, solicitar o seguinte esclarecimento; 
 
Referente ao Anexo F, Termo de Referência. 
 
Item 1. A vencedora deverá garantir as seguintes condições para todos os itens: 
 
- Seguro para pequenas avarias até o limite de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) sem 
cobrança de franquia. 
 
Não é prática do mercado segurador a dispensa da franquia em casos de sinistros parciais, em 
caso de perda parcial, se o valor da avaria for menor que a franquia o segurado pagará o valor do 
conserto. 
 
Neste caso sugerimos a correção e exclusão do item e se podemos seguir com a análise nestas 
condições? 
 
A dispensa da franquia somente em casos de sinistros por indenização integral (aquelas em que 
os prejuízos reclamados são iguais ou maiores do que 75% do valor segurado). 
 
 
Aguardo confirmação de recebimento. 
 

--  

Atenciosamente,  
Bruno Santos  
E-mail: bruno.santos1@portoseguro.com.br 
Produção Diferenciada - Licitações e Negócios Públicos 

Tel.: 11 3366-3258 - Opções 3>2>3. 
Corporação Porto Seguro - http://www.portoseguro.com.br 

 
Clique com o 
botão d ireito 
do mouse 
aqui para 
baixar 
imagens. 
Para ajudar a 
proteger a 

sua 
privacidade, 
o Outloo k 
impediu o 
download 
automático  
dessa  
imagem da 

 
 

 
Por favor, fique à vontade para responder a esta mensagem no horário comercial. 

 
 
As informações contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) são endereçadas exclusivamente à(s) 
pessoa(s) e/ou instituição(ões) acima indicada(s) e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se 
você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, queira, por favor, retorná-la ao remetente e em 
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seguida apagá-la definitivamente. Qualquer uso, cópia ou divulgação das informações nela contidas, na íntegra ou 
parcialmente, são proibidas e serão tratadas conforme legislação vigente. 


