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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - I 
 
PREGÃO N.º 0154/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL  
 
OBJETO: Contratação de Seguro Total dos veículos pertencentes à frota da 
Secretária de Saúde do Município de Camaçari, com cobertura total para os casos de 
incêndio, colisão, furto, roubo, acidentes, capotagem, atos danosos praticados por 
terceiros, queda de precipícios, barreiras ou de pontes, inundação, alagamento, 
ressaca, vendavais, terremotos, raios, granizo e queda acidental de qualquer objeto 
ou agente externo sobre o veículo, danos a vidros ou pneus, bem como, socorro 
mecânico e guincho, além de assistência 24h, para o respectivo veículo e seus 
ocupantes em todo território nacional.  
 
DATA DE ABERTURA: 16/08/2019. 
 
Insurge-se a empresa interessada em participar da licitação em epigrafe, com os 
seguintes questionamentos;  
 
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 
1 - Consta na página 26 que "Para os veículos tipo ambulância, a contratação deverá 
ser por valor determinado e os demais veículos da tabela 100% FIPE" 
 
Por favor nos informe tais valores por veículo ambulância, pois não constam no edital. 
 
2 - Consta na página 24 que ".... O veículo reserva deverá ser de modelo compatível 
com o veículo segurado".  O mercado não oferece carro reserva tipo ambulância ou 
pick-up.  Neste caso será aceito carro reserva modelo passeio 1.0 ou 1.4 5 portas 
com Ar?   
 
3 - Dados do seguro ( se possível enviar apólice anterior): 

•  1 Houve sinistro nos últimos 36 meses? Se sim, Qual o valor 
•  2 Seguradora atual e classe de bônus por veículo? 
•  3 Último premio pago ? 

4 - Informações do Risco: 

• 1 são adesivados? 
• 2 Motorista participam da franquia ? 
• 3 Veículos circulam finais de semana ? 
• 4 Motoristas possuem curso de direção defensiva? 
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• 5 Motoristas são concursados? 
• 6 Existe contrato de manutenção dos veículos?  

Agradecemos desde já a resposta para que possamos participar deste certamente. 
 
DO ESCLARECIMENTO: 
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da 
licitação acima mencionada, e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria 
solicitante, informamos: 
 
1- Conforme disposto no Anexo I do edital, a contratada deverá indenizar 

integralmente a Contratante em caso de danos, roubo, furto qualificado ou 
incêndio observando os valores atualizados apurados na Tabela FIPE, todavia 
para os demais veículos,  informamos os valores conforme tabela abaixo. 
 

DESCRIÇÃO PLACA ANO TIPO VALOR 

RENAULT/MASTERAMB RONTAN NTR-2491 2010 SAMU R$ 175.000,00 

FORD/COURIER RONTAN AMB2 NTV-0389 2010 AMBULÂNCIA R$ 55.000,00 

FORD/COURIER RONTAN AMB2 NTV-3928 2010 AMBULÂNCIA R$ 55.000,00 

FORD/COURIER RONTAN AMB2 NTV-5889 2010 AMBULÂNCIA R$ 55.000,00 

RENAULT/MASTERAMB RONTAN NYO-1126 2010 SAMU R$ 175.000,00 

PEUGEOT BOXER OUP-5265 2012 SAMU R$ 150.000,00 

VW/SAVEIRO AMB.  PJM-7512 2015/16 AMBULÂNCIA R$ 65.464,00 

VW/SAVEIRO AMB. PJM-6229 2015/16 AMBULÂNCIA R$ 65.464,00 

VW/SAVEIRO AMB.  PJM-5968 2015/16 AMBULÂNCIA R$ 65.464,00 

VW/SAVEIRO AMB. PJM-4322 2015/16 AMBULÂNCIA R$ 65.464,00 

VW/SAVEIRO AMB.  PJM-9412 2015/16 AMBULÂNCIA R$ 65.464,00 

VW/SAVEIRO AMB PJM-5936 2015/16 AMBULÂNCIA R$ 65.464,00 

VW/SAVEIRO AMB.  PJM-1740 2015/16 AMBULÂNCIA R$ 65.464,00 

VW/SAVEIRO AMB. PJM-1570 2015/16 AMBULÂNCIA R$ 65.464,00 

RENAULT/MASTERAMB RONTAN PAQ 9989 2015/16 SAMU R$ 297.384,24 

FIAT DUCATO PKL-8647 2013 SAMU R$ 160.000,00 

GM/ MONTANA  AMB. PKV 9970 2017/18 AMBULÂNCIA R$ 89.900,00 

SPRINTER - SAMU PLD 4291 2017/18 SAMU R$ 176.286,00 

 
2- Esclarecemos que consta no edital, que para atendimento do Serviço de 

Assistência de Carro Reserva, deverá ser exclusivo para os carros tipo de 
passeio compatível com o veículos segurado. Salientamos que a exceção se 
aplica aos veículos (ônibus, caminhões, ambulâncias e pick-up), senão vejamos. 
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Serviço - Assistência carro reserva 

 

a) Serviço de carro reserva consiste exclusivamente para 

carro tipo (passeio) exceto ônibus e caminhões em caso 

de colisão roubo ou incêndio dos veículos segurados. O 

veículo reserva deverá ser de modelo compatível com o 

veículo segurado; 

 

3- No que se refere aos questionamentos (3.1, 3.2, e 3.3); 

• Não houve sinistro; 

• Não possuímos seguro; 

• R$ 129.419,94 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e 

noventa e quatro centavos). 

 

4- Em referência aos questionamentos (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6); 

• Os carros são adesivados/plotados; 

• Motorista não participam da franquia; 

• Veículos circulam nos fim de semana 

• Motoristas possuem curso de direção defensiva 

• Motoristas são concursados; 

• Existe Contrato de manutenção de veículos 

 
Face ao exposto, diante dos questionamentos informamos que foram retificadas as 

informações do Anexo I, instrumento convocatório, dessa forma, se encontra 

disponível o Edital reformulado – R1 no Portal de Compras de Camaçari. 

 
 
Monique de Jesus Fonseca 

Pregoeira da Compel 

 
 


