PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Eletrônico 42/2015
Processo Administrativo nº 23034.009370/2014-24
Item
nº

3

Grupo / Item

Item

Categoria / Tipo /
Descrição do ORE
Ônibus Rural Escolar ORE 1 (4X4) com
comprimento máximo de
7.000mm e capacidade
de carga útil líquida de no
mínimo 1.500kg

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

800

R$
256.800,00

R$
205.440.000,00

Valor unitário por grupo:
Ítem 03 : RS 256.800,00 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos Reais)
Valor Total por Grupo (com base nas quantidades especificadas na tabela acima):
Ítem 03 : RS 205.440.000,00 (Duzentos e Cinco Milhões, Quatrocentos e Quarenta Mil Reais)
Valor Total desta Cotação:
RS 205.440.000,00 (Duzentos e Cinco Milhões, Quatrocentos e Quarenta Mil Reais)

√ O prazo de validade de nossa proposta é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da
data do envio da proposta.
√ Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus
anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de
Referência.
√ Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas, seguros,
manuseio, entrega, e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou
indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no Edital e
seus anexos.
√ Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, façam parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte
técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre
gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os
Marcopolo S.A.
Fone: (+55) 54 2101.4000
Unidade Planalto – Av. Marcopolo, n° 280 – Caixa Postal 238 – Cep 95086-200 – Caxias do Sul • RS • Brasil
Fax: (+55) 54 2101.4121
Unidade Ana Rech – Av. Rio Branco, n° 4889 – Caixa Postal 238 – Cep 95060-650 – Caxias do Sul • RS • Brasil
www.marcopolo.com.br

descontos eventualmente concedidos. Também estão incluídos nos preços todos os custos e
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, fretes, tributos incidentes, taxa de administração,
materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, embalagem, garantia contratual e dos
serviços, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
√ Prazo de Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.
√ Prazo de entrega dos bens na forma estabelecida no Termo de Referência – Anexo I do edital:

REGIÃO

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA
(dias)

Norte

160

Nordeste

130

Centro-Oeste

110

Sudeste

110

Sul

110

√ Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo
determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:
Razão Social / Proponente: MARCOPOLO S/A
CNPJ/MF: 88.611.835/0008-03
Endereço: AV. RIO BRANCO, Nº 4889-B. ANA RECH
Tel/Fax: (54) 2101 4961 / 4940 CEP: 95060-650 Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS
E-mail: vanessa.passos@marcopolo.com.br
Banco: BRASIL Ag.: 2659-X C/c: 205031-5 Praça de Pagamento: São Paulo / SP

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata de Registro Preços:
Nome: JOÃO MATEUS RITZEL
Cargo na empresa: DIRETOR COMERCIAL
Endereço: AV. RIO BRANCO, Nº 4889 – BAIRRO ANA RECH
CEP: 95060-650
Cidade: CAXIAS DO SUL
UF: RS
CPF/MF: 442.752.770-15
Cargo/Função: DIRETOR COMERCIAL
RG nº: 7031630291
Expedido por: SJS/RS
Naturalidade: NOVO HAMBURGO / RS
Nacionalidade: BRASILEIRA
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Contato Marcopolo: Vanessa Passos
E-mails: vanessa.passos@marcopolo.com.br
Telefone: (54) 2101.4961
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e
que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Caxias do Sul, 16 de novembro de 2015.

___________________
Joacir Sandi
RG 7048109611 SSP/RS
CPF 643.205.020-00
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Caxias do Sul, 25 de novembro de 2015.

Ao(a) Senhor(a) Pregoeiro(a)
Equipe do Pregão Eletrônico 42/2015
Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ref. Negociação preço Item 3 (ORE 1 4X4).
Prezado(a) Senhor(a),
A Marcopolo S.A. vem, por intermédio do seu procurador, apresentar
os seus argumentos para a proposta de renegociação solicitada pelo Sr.(a)
Pregoeiro(a), em 20 de novembro de 2015, referente o item 3 (ORE 1 4X4) do
pregão eletrônico nº 42/2015.
Primeiramente, é importante salientar que no pregão eletrônico nº
42/2015, aberta a sessão para o dia 10 de novembro de 2015, a Marcopolo
ofertou para o item 3 (ORE 1 4X4) o valor unitário de R$ 302.500,00 (trezentos
e dois mil e quinhentos reais).
Em 13 de novembro de 2015 o item 3 (ORE 1 4X4) foi encerrado e a
Marcopolo ofertou o menor lance no valor de R$ 256.800,00 (duzentos e
cinquenta e seis mil e oitocentos reais). Importante destacar que na etapa de
lances do pregão eletronico a Marcopolo efetuou uma redução de R$ 45.700,00
(quarenta e cinco mil e setecentos reais) do preço inicialmente ofertado.
Realizadas estas etapas, em 20 de novembro de 2015, o Sr.(a)
Pregoeiro(a) convocou as empresas classificadas em primeiro lugar de cada
item para negociarem com o administração os preços ofertados.
Visto o exposto, passamos a abordar os nossos argumentos para a
presente proposta de renegociação.
Do atual preço praticado
Ao analisarmos a composição dos valores que foram propostos no
presente certame licitatório, importante destacar, inicialmente, que os preços
ofertados pela Marcopolo são registrados em ata de registro de preço com
vigência de até 12 meses (prevendo impactos inflacionários).
Ainda, ao compararmos o presente pregão eletrônico àquele realizado
no ano de 2013, pregão eletrônico nº 63/2013 de 23/12/2013, o valor ofertado
de R$ 211.500,00 (duzentos e onze mil e quinhentos reais), condizia a uma
realidade econômica presente naquele exercício que não se assemelha ao
cenário atualmente vivenciado. Neste interim temporal, fomos impactados por
uma forte crise financeira que refletiu no preço de aquisição das nossas
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matérias-primas e componentes, além dos reajustes salariais que impactaram
em nosso custo industrial.
Dentre os ajustes realizados no custo de aquisição da Marcopolo,
destacamos o aumento de preço que incorremos nos seguintes grupos de
materiais: Aço – 8%; Alumínio – 18%; Vidros – 12%; Poltronas – 12%;
Químicos – 12%; Fibra de Vidro - 40%; Eletrônicos – 20% (especialmente
afetados pela variação cambial); Tecidos – 15%; Plásticos – 15%; Cobre –
10%; Fixadores – 10%.
Neste mesmo sentido, fomos impactados no custo de aquisição do
conjunto mecânico, sendo que o nosso fornecedor teve os seguintes impactos
na formulação do seu preço de venda (incremento): Motor - 23,57%; Caixa de
transferência - 55,92%; Pós tratamento - 17,7%; Eixos - 8,03%; Bateria 20,76%; Aço - 38,48% e Polímeros - 24,28%.
Quanto aos impactos na mão de obra, no período entre o pregão nº
63/2013 e o pregão nº 42/2015 ocorreram dois acordos coletivos entre o
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de
Caxias do Sul e o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul prevendo um
aumento salarial aos funcionários da Marcopolo de 17,46% (8% em 2014 e
8,76 em 2015).
Ainda, a Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015 prevê uma majoração na
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta que no produto da Marcopolo
ficará no percentual de 1,5%, sendo majorada em 0,5% p.p.
Ademais dos assuntos antes tratados, destaca-se que para o presente
Pregão o prazo de garantia do veículo é de 24 (vinte e quatro) meses,
diferentemente do pregão eletrônico nº 63/2013 de 23/12/2013, o qual era de
12 (doze) meses. Isto ocasiona, por consequência, uma majoração da nossa
provisão de assistência técnica em cada veículo.
Por fim, vale salientar que por obrigação editalícia, a Marcopolo
necessita efetuar a entrega dos veículos em todo o território nacional. O custo
do frete da referida entrega está sendo fortemente impactado pelo reajustes
dos preços dos combustíveis.
Assim, ante todos os pontos acima elencados e devidamente
demonstrados, o preço de R$ 256.800,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e
oitocentos reais) que a Marcopolo foi vencedora no pregão eletrônico 42/2015 é
plenamente aceitável e justificável, uma vez que traduz o um equilíbrio
econômico entre as partes.
Entretanto, entendendo que do mesmo modo que todo o aqui
informado influencia para a Marcopolo, a empresa entende que o Governo
Federal sofre com as mesmas variáveis e por esta razão apresenta como preço
unitário ao item 3 (ORE 1 4X4) o valor de R$ 249.740,00 (duzentos e quarenta
e nove mil setecentos e quarenta reais).
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Sendo o que tínhamos para informar e certos de vossa colaboração,
apresentamos nossos protestos de mais elevada estima e consideração e nos
colocamos à disposição para apresentarmos presencialmente os detalhes
abordados no presente documento.

Atenciosamente.

________________________
JOACIR SANDI
MARCOPOLO S.A.
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