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Bom dia
Somos representante da Mapfre Seguros, trata-se de uma das maiores seguradoras do cenário mundial e umas das principais fornecedoras para órgãos
públicos no Brasil. Estamos elaborando a nossa proposta para participarmos do certame que será realizado no dia 27/11, mas precisamos de um
esclarecimento.
A isenção de franquias para a cobertura de Vidros previstas no 1-OBJETO do Edital, não é praticada pelo mercado segurador, restringindo a
participação de diversos interessados. Esta exigência afronta o art. 3º, § 1º, I, da Lei de Licitações, ao negar vigência aos princípios da competitividade,
da vantajosidade, da economicidade e da finalidade da Administração. Daí porque, com todo respeito, merece ser revista.
ISENÇÃO DE FRANQUIA PARA VIDROS
As propostas deverão possuir:
Cobertura total de vidros dianteiros, traseiros, laterais, faróis, lanternas e espelhos, sem franquia;
Porém, na prática, o mercado segurador não dispõe de cobertura de vidros sem franquia. Por isso, se mantida, a exigência do item, isso restringirá
consideravelmente o rol de licitantes, poderá caracterizar o tão combatido direcionamento ou torna-lo deserto. Assim, é a presente para solicitar seja
admitida a oferta da cobertura de vidros com franquia, pois, somente assim o instrumento convocatório estará ajustado às práticas do mercado segurador,
aos preceitos legais e aos mais comezinhos princípios que regem os processos licitatórios.
Informamos que sem essa informação não teremos como participar do certame, e portanto, o certame ficará prejudicado, pois perderá um dos principais
competidores deste segmento e com o devido respeito, visando a competitividade, princípios que norteiam a lei 8.666/93, conforme determina a lei 8666/93,
a administração deve agir sempre em busca da proposta mais vantajosa e não deve admitir ou tolerar atos que frustrem o caráter competitivo. Ademais, a
licitação deve atentar ao princípio da legalidade da Administração, que preconiza pela atuação administrativa segundo a lei, mediante observação irrestrita
das disposições nela contidas.
Atenciosamente,

