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Prezada Patrícia, boa tarde.

Estamos enviando nossos pedidos de esclarecimentos referente ao:
Município de Três Passos - Pregão Presencial Nº 84/2020
Data: 01/09/2020 Horário: 09 horas Objeto: contratação de seguros

Após análise do edital identificamos algumas exigências que irão prejudicar a participação da Mapfre
Seguros Gerais no processo licitatório. Para maior competitividade e economicidade deste certame ao
município, seguem questionamentos:  

1. Observamos que o edital solicita 100% FIPE para o ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE (item 43 -
placa BDI-8B97). A companhia tem conhecimento que o mesmo possui valor na tabela fipe,
porém, por questões sistêmicas, caso sejamos ganhadores deste item, a apólice será emitida com
a nomenclatura VALOR DETERMINADO para o casco, acatando o valor constante na Tabela Fipe
do mesmo (R$ 271.000,00 conforme nossa consulta). 

2. O edital solicita também 100% FIPE para os ÔNIBUS sinalizados abaixo, porém, os mesmos não
possuem valor informado nesta tabela de referência, sendo impossível a oferta de 100% Fipe. Isso
torna necessária a compra através de VALOR DETERMINADO para a cobertura dos cascos.
Segue sugestões de valores:

3. Item 14 - valor determinado R$ 136.000,00;
4. Item 15 - valor determinado R$ 250.000,00;  
5. Item 16 - valor determinado R$ 140.000,00;  
6. Item 17 - valor determinado R$ 140.000,00;  
7. Item 18 - valor determinado R$ 93.000,00;  
8. Item 38 - valor determinado R$ 280.000,00;  
9. Para a indenização e cobertura securitária, a entidade não sofrerá nenhum prejuízo pois

a contratação na modalidade de Valor Determinado é mais vantajosa para essa administração,
os valores dos ônibus não irão sofrer depreciação no período de 12 meses, diferente da
contratação na modalidade de 100% Fipe, que sofrem depreciação mensal, e ainda o valor de
prêmio cobrado não sofrerá nenhum tipo de acréscimo. 

10. Informamos ainda, que os valores acima sugeridos são baseados em valores de mercado com
agravo, caso essa administração sugira outros, iremos acatá-los.

1. Para as ambulâncias do edital, essa administração deseja contratar alguma cobertura
para equipamentos fixos? Pois o edital não menciona.

2. Para os caminhões, desejam contratar alguma cobertura para carroceria? Pois o edital também
não menciona.

3. Por fim, questionamos, qual a quantidade de lugares de todos ônibus do edital?

Ficamos no aguardo do retorno, obrigada!

Atenciosamente,

Bruna Vitória Bazanella                                          (54) 3226-4133        
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