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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021

EDITAL Nº 013/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SEGURO DOS DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A
FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL

RESPOSTA AO QUESTINAMENTO

Em resposta o questionamento da empresa HEMB SEGUROS temos a informar:

QUESTIONAMENTO 01
COTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ÔNIBUS POR VALOR DETERMINADO
p) valores de cobertura: 100% da tabela FIPE para veículos inclusos no órgão ou pelo valor
determinado: o qual consiste no valor previsto no contrato e/ou por 03 preços médios de
órgãos reconhecidos como referência para valores de carros, caminhões, ônibus ou outros que
necessitem desse parâmetro.
- Alertamos que para os itens abaixo (ÔNIBUS) não existe Tabela Fipe, impossibilitando a
oferta "100% da FIPE" para os mesmos, o que torna necessária a compra através de VALOR
DETERMINADO, desta forma seguem sugestões de valores para os cascos.
• ITENS 7,8: AGRALE MA 17 ANO:2013/2013 VD: R$ 152.770,00
Podemos utilizar os valores acima para elaboração do cálculo do seguro e para pagamento de
indenização em caso de perda total?
REPOSTA: SIM, UMA VEZ QUE NÃO TEM NA FIPE, PODERÁ USAR O VALOR DETERMINADO

QUESTIONAMENTO 02
ISENÇÃO DE FRANQUIA DE VIDROS
n) Cobertura adicional gratuita de franquia para parabrisas, vidros laterais, vidros traseiros,
retrovisores externos, faróis, lanternas e acessórios não referentes a som e imagem, exceto os
originais de fábrica;
- Não é prática do mercado de seguros a isenção de franquia para reparo em vidros. Dessa
forma podemos limitar as franquias de vidros com os valores praticados pelo mercado
segurador? A isenção do valor da franquia reduz o número de interessados em participar do
certame, restringindo a competitividade e, consequentemente, interferindo na seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração.
RESPOSTA: A COBERTURA ADICIONAL GRATUITA SE DEVE PELA AGILIDADE NA TROCA E
ECONOMICIDADE AOMUNICÍPIO

QUESTIONAMENTO 03
COBERTURAS PARA ACESSÓRIOS
n) Cobertura adicional gratuita de franquia para parabrisas, vidros laterais, vidros traseiros,
retrovisores externos, faróis, lanternas e acessórios não referentes a som e imagem, exceto os
originais de fábrica;
- O que o órgão entende como acessórios?
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REPOSTA: TAPETE, ANTENA, TV, DVD, RASTREADOR
Segue descrição conforme manual do produto:
Acessório é referente a som e imagem
Não originais de fábrica
Garante, na ocorrência de um dos riscos previstos na cobertura contratada para o veículo,
cobertura securitária para o rádio, toca-fitas, toca-cd’s, dvd’s, fixados em caráter permanente
no veículo segurado, conforme identificado na vistoria prévia, na apólice anterior ou na nota
fiscal, desde que sejam discriminados na proposta de seguro, com verba própria e cobrança de
prêmio adicional.
Originais de fábrica
Não é necessário discriminar esses itens na proposta nem determinar valor segurado para eles,
pois o valor segurado para o veículo já os contempla tendo em vista que eles são originais de
fábrica.
RESPOSTA: O MUNICPIO POSSUI VEÍCULOS QUE TEM ACESSÓRIOS COMO, TAPETE, ANTENA,
TV, DVD, RASTREADOR

Pariquera-Açu, 16 de abril de 2021

CARLOS ALBERTO MARTINS
Licitações


