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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Supervisão Regional Área de Transporte 

 
Processo Administrativo nº : 0000996-96.2020.8.01.0000
Local : Rio Branco
Unidade : SUTRP
Requerente : Supervisão Regional Área de Transporte
Requerido : Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto :  
   

 

 

MANIFESTAÇÃO

 

 Em atendimento aos esclarecimentos PE SRP nº 38/2020 (doc. 0822155).
 
1º  Esclarecimento:
 
6.10.1.7. Submersão total ou parcial em água doce proveniente de enchente ou

inundações, inclusive quando guardado em subsolo.
a)  Em casos de que trata o item acima, a seguradora deverá providenciar a devida

higienização quando o sinistro não atingir o valor da franquia, sua utilização não implica em perda de bônus
para o segurado.

 
Resposta: Considerando eventual sinistro especifico do que se trata o item 6.10.1.7, desde

que não ocasione maiores danos ao veículo, existindo a necessidade de higienização do veículo, em razão
do ocorrido, não seria viável acionar a seguradora para pagamento da franquia total, sendo que os serviços
de higienização não atingem a proporcionalidade deste valor, informo ainda, que tal cláusula
estava acobertada no contrato 12/2018 (MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, inscrita no CNPJ n°
61.074.175/0001-38.

 
2 º Esclarecimento:
 
6.3.2. Bônus, quando houver, observando o disposto no item 7.6 desta solicitação. 
6.3.3. Franquia aplicável. Observando o disposto no item 7.8. desta solicitação.
 
Resposta: O item 6.3.2, refere-se ao item 6.6 (Dos Bônus), já o Item 6.3.3, refere-se ao

item 6.8 (Da franquia).
 
3º Esclarecimento: 
 
6.8.1.2. Os valores das franquias deverão constar obrigatoriamente nas propostas e nas

apólices, não devendo exceder o limite máximo de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) devendo, para
isso, serem consideradas as informações e detalhes constantes no item 3, Grupo I e II, podendo ser ofertada,
de acordo com análise por veículos e seus devidos bônus, franquias de valores menores.
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Resposta: Informo que os valores indicados servirão de base, considerando

a marca/modelo, bônus atual, bem como código de identificação, constante na cláusula terceira do grupo I e
II do Termo de Referência (doc. 0821086), conforme apólice atendida pela empresa Mapfre (Contrato
12/2018 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, inscrita no CNPJ n° 61.074.175/0001-38).

 
4º Esclarecimento:
 
6.8.1.3. Os valores de franquias considerados especificamente para ocorrência de sinistros

com substituições unicamente de itens como para-brisas frontais, retrovisores, faróis e lanternas não deverá
exceder o limite máximo de R$ 100,00 (cem reais), não sendo cumulativas com a franquia de que trata o
item 6.8.1.2.

a) A franquia de que trata este item será aplicada de acordo com a quantidade de peças
sinistradas. Por exemplo, se houver a quebra simultânea de um farol e uma lanterna, será cobrada uma
franquia para o farol e outra para a lanterna.

6.8.1.4. Em havendo sinistro com a necessidade específica de substituição de vidros
laterais e traseiros, troca de lente de retrovisores e reparo em trincas de para-brisas, a contratada não cobrará
franquia para esses serviços.  

 
Resposta: Informo que o item 6.8.1.3, faz referência aos vidros de para-brisas dianteiros,

retrovisores, faróis e lanternas, no entanto, o item 6.8.1.4, mencionam vidros laterais e traseiros, troca de
lente de retrovisores e REPAROS em trincas de para-brisas, e não a substituição do mesmo, conforme
apólice atendida pela empresa Mapfre (Contrato 12/2018 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, inscrita no
CNPJ n° 61.074.175/0001-38).

 
Ademais, informo que as cláusulas e/ou item estavam sendo cumpridas em sua

integralidade, conforme supracitadas, dessa forma esclarecemos que não há divergências, nem
comprometem a participação das seguradoras interessadas.

 
 
Atenciosamente,
 
Rogério dos Santos Nascimento
  Supervisor de Transportes
 

Documento assinado eletronicamente por Rogério dos Santos Nascimento, Supervisor de Regional,
em 27/07/2020, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o
código verificador 0822656 e o código CRC CAC6CA4D.
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