
1

Licitação

De: Licitação <licitacao@bandeirante.sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 9 de agosto de 2022 10:13
Para: 'licitacao@bandeirante.sc.gov.br'
Assunto: RES: ESCLARECIMENTOS - MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 38/2022

Bom dia, 
 
As franquias solicitadas no edital para os caminhões, ônibus, ambulâncias e pick up pesadas estão abaixo dos 
valores praticados pelo mercado segurador, desta forma, esses valores podem ser excedidos? 
 
As propostas deverão respeitar o estabelecido no edital, caso contrário, automaticamente serão 
desclassificadas  

 
Podem nos informar o motivo do edital solicitar cobertura de valor determinado para o casco dos caminhões (itens 
24 e 25)? Porque os mesmos possuem valor de referência na Tabela Fipe. 
 
O valor foi definido conforme conveniência administrativa. 

 
A cobertura de equipamentos para ambulâncias só cobre os fixos. Estão de acordo? 
 
A cobertura se refere aos equipamentos em geral instalados no veículo, até o valor limite estipulado.  

 
Atenciosamente, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De: licitacao@bandeirante.sc.gov.br [mailto:licitacao@bandeirante.sc.gov.br]  
Enviada em: terça-feira, 9 de agosto de 2022 08:10 
Para: licitacao@bandeirante.sc.gov.br 
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTOS - MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022 

 

-------- Mensagem original -------- 

Assunto:ESCLARECIMENTOS - MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
38/2022 

Data:05-08-2022 14:40 
De:Bruna Vitória Bazanella <gnpseguros@gnpseguros.com.br> 

Para:Licitação <licitacao@bandeirante.sc.gov.br> 

 

 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE - SC 

 

ALEXANDRO RODRIGO TRAMPUSCH 

DIRETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES  

 

Telefone: (49) 3626-0012 (Prefeitura) 

WhatsApp: (49) 9 9187-6762 (Alex) 
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Prezados, boa tarde. 

  

Por parte da Mapfre Seguros Gerais S/A (CNPJ 61.074.175/0001-38), temos interesse em 
participar do Pregão Presencial Nº 38/2022, objeto contratação de seguros, que está previsto 
para o dia 16/08/2022. 

Para que nossa participação seja possível, segue questionamentos: 

  

- As franquias solicitadas no edital para os caminhões, ônibus, ambulâncias e pick up pesadas estão abaixo dos 
valores praticados pelo mercado segurador, desta forma, esses valores podem ser excedidos? 

  

- Podem nos informar o motivo do edital solicitar cobertura de valor determinado para o casco dos 
caminhões (itens 24 e 25)? Porque os mesmos possuem valor de referência na Tabela Fipe. 

  

- A cobertura de equipamentos para ambulâncias só cobre os fixos. Estão de acordo? 

  

  

Aguardamos retorno, obrigada! 
  

Atenciosamente, 
  
Bruna Vitória Bazanella                     (54) 3223-4200 

                                                           (54) 99927-4133 

 
  
  


