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Pregão Eletrônico PMRG <pregaorg@gmail.com>

Informações desta conta PE 050/2020
4 mensagens

Ricardo Glavam <glavam@corretoraelshadai.com.br> 5 de outubro de 2020 15:23
Para: pregaorg@gmail.com

Giovani , os veículos atualmente estão segurados em qual seguradora?
Esses veículos circulam em qual região? 
Nos último ano teve alguma perda total ? E nos últimos 3 anos ?
Tem Algum veículo que costuma vir a Porto Alegre ?
Neste último anos pode nos informar a quantidade sinistros que houve?
Os motoristas em caso de imprudência e imperícia são responsabilizados e participam do pagamento da franquia?

-- 

Pregaorg <pregaorg@gmail.com> 5 de outubro de 2020 19:57
Para: Rejane Magano Souza <rejane.souza@riogrande.rs.gov.br>
Cco: beatriz cechin <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>

Boa tarde, seguem questionamentos que não tenho conhecimento, mais que não iremos alterar nada
em edital.

Geovani Lima - Pregoeiro - 53 999458385 "funcional" ou 53 32336051 siga-me
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Prefeitura Municipal do Rio Grande - RS
Gabinete de Compras, Licitações e Contratos - GCLC
Geovani Moreira de Lima - Pregoeiro
Sonia Margarete Santos da Silva - Pregoeira
Ingrid Cunha Ferreira - Pregoeira
Catiane da Rosa Soares - Pregoeira
Fones: 53 32336055 ou 6051

Rejane Magano Souza <rejane.souza@riogrande.rs.gov.br> 8 de outubro de 2020 18:08
Para: pregaorg <pregaorg@gmail.com>

Oi Giovani boa tarde!
Os veículos estavam segurados pela Gente Seguradora.  
Os veículos circulam por toda cidade e no interior também.
Nos último ano teve alguma perda total ? E nos últimos 3 anos ? Não tivemos nenhuma perda
total.
Tem Algum veículo que costuma vir a Porto Alegre ? Não.
Neste último ano pode nos informar a quantidade sinistros que houve? 1 sinistro
Os motoristas em caso de imprudência e imperícia são responsabilizados e participam do
pagamento da franquia? Não.

De: "pregaorg" <pregaorg@gmail.com>
Para: "Rejane Magano Souza" <rejane.souza@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 5 de outubro de 2020 19:57:21
Assunto: Fwd: Informações desta conta PE 050/2020
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregaorg <pregaorg@gmail.com> 9 de outubro de 2020 10:06
Para: Ricardo Glavam <glavam@corretoraelshadai.com.br>

Bom dia segue abaixo, resposta a seu questionamento:

Os veículos estavam segurados pela Gente Seguradora.  
Os veículos circulam por toda cidade e no interior também.
Nos último ano teve alguma perda total ? E nos últimos 3 anos ? Não tivemos nenhuma
perda total.
Tem Algum veículo que costuma vir a Porto Alegre ? Não.
Neste último ano pode nos informar a quantidade sinistros que houve? 1 sinistro
Os motoristas em caso de imprudência e imperícia são responsabilizados e participam
do pagamento da franquia? Não.

Geovani Lima - Pregoeiro - 53 32336051 siga me - 53 999458385 funcional

Livre de vírus. www.avast.com.
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