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Rochelle Karoline
De: CREA-MS <creams@creams.org.br>Enviado em: terça-feira, 28 de setembro de 2021 12:34Para: Dayane Lucas da Silva; Rochelle ArrudaAssunto: Fwd: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2021 ESCLARECIMENTO

dúvidas 
 
De: "JALAPAO SEGUROS" <ATENDIMENTO@JALAPAOSEGUROS.COM.BR> 
Para: "cpl@creams.org.br" <creams@creams.org.br> 
Enviadas: Terça-feira, 28 de setembro de 2021 8:10:33 
Assunto: Fwd: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2021 ESCLARECIMENTO 
 
Srs,  
        Solicitamos a gentileza de responder os questionamentos abaixo. 
 
         1 - 5.1.5.1.6. Disponibilizar, em caso de sinistro, veículo reserva, durante período mínimo de 
15 
(quinze) dias ou até que os reparos necessários sejam realizados. O veículo reserva deverá 
ser de modelo compatível ou semelhante ao veículo segurado. 
 
         As Segurados oferecem o veiculo reserva modelo popular 1.0 com ar e direção. 
 
        2 - d) O envio de 05 (cinco) litros de combustível, em virtude de pane seca, até o local onde 
encontra o veículo. O presente serviço tem limite de 03 (três) acionamentos por 
vigência da apólice; 
 
        O transporte de combustível em galões em carros e motos é proibido. O artigo 3 da 
resolução nº 26 do Conselho Nacional de Trânsito (CoNTran) proíbe o transporte de produtos 
considerados perigosos, conforme legislação específica. 
 
       Certo de sua atenção. 
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-------- Mensagem original -------- 
Assunto:EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2021 ESCLARECIMENTO 

Data:27-09-2021 08:29 
De:JALAPAO SEGUROS <ATENDIMENTO@JALAPAOSEGUROS.COM.BR>

Para:"cpl@creams.org.br" <creams@creams.org.br> 
 
Srs,  
 
        Solicitamos a gentileza de responder os questionamentos abaixo.  
         1 - 5.1.5.1.6. Disponibilizar, em caso de sinistro, veículo reserva, durante período mínimo de 
15 
(quinze) dias ou até que os reparos necessários sejam realizados. O veículo reserva deverá 
ser de modelo compatível ou semelhante ao veículo segurado. 
         As Segurados oferecem o veiculo reserva modelo popular 1.0 com ar e direção.  
        2 - d) O envio de 05 (cinco) litros de combustível, em virtude de pane seca, até o local onde 
encontra o veículo. O presente serviço tem limite de 03 (três) acionamentos por 
vigência da apólice; 
        O transporte de combustível em galões em carros e motos é proibido. O artigo 3 da 
resolução nº 26 do Conselho Nacional de Trânsito (CoNTran) proíbe o transporte de produtos 
considerados perigosos, conforme legislação específica. 
 
       Certo de sua atenção. 
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