
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa: 2331032 000004/2020 Pedido de material e serviço: 2331032 000004/2020

Data de criação: 10/01/2020

Responsável: ALAIRCE AGUIAR DE LACERDA

Objetivo:

Instruir o pedido de compras - Disponibilidade orçamentária

Instruir o Processo de compras

Itens do mapa

N.º Código do item Desc. do item de material Unid. de aquisição Quantitativo orçado Valor mínimo
(R$)

Valor máximo
(R$)

Valor de
referência

unitário(R$)

Valor de
referência total (R$)

(*) Justificativas para
menos 3 orçamentos

1 000014095
SERVICOS DE SEGURO
OBRIGATORIO DE VEICULOS
(DPVAT)

1,00 UNIDADE 1,0000 119,8600 119,8600 119,8600 119,86 1

Total orçado: 119,86

Detalhamento do preço de referência

Código do item de material ou serviço: 000014095 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 1

Descrição do item:

SERVICOS DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS (DPVAT)

Itens que compõem o preço

Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

-  - 10/01/2020 17:16  - -  - 119,8600  -Preço tabelado / -  -

Tabelas de seguros DPVAT

Tabelas de
seguro DPVAT
vinculadas ao

item de
orçamento

Tipo de tabela Número Qtde. de
seguros

Categorias

Código e descrição Ano de
exercício

Qtde. de
seguros

Valor unitário do
prêmio (R$)

Valor total do
prêmio (R$)

1 Tabela de veículos da frota 12/2020 21
1 - Automóveis e camionetas particulares, oficiais, de missão diplomática,

de corpo consular ou de órgão internacional 2020 2 5,2100 119,8600
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Tabelas de
seguro DPVAT
vinculadas ao

item de
orçamento

Tipo de tabela Número Qtde. de
seguros

Categorias

Código e descrição Ano de
exercício

Qtde. de
seguros

Valor unitário do
prêmio (R$)

Valor total do
prêmio (R$)

1 Tabela de veículos da frota 12/2020 21 10 - Caminhão, caminhão trator(cavalo mecânico), caminhonete, trator de
rodas, trator de esteira, trator misto: todas as categorias 2020 19 5,7600 119,8600

Valor total das
tabelas (R$): 119,8600

Itens desconsiderados

nenhum item desconsiderado

Itens desativados

0Total de preços homologados-ratificados desativados:

(*) Justificativas para desabilitação de valor utilizado no cálculo do preço de referência:

1 - Incompatibilidade na quantidade total adquirido
2 - Local de compra interfere no preço
3 - Marca ou modelos incompatíveis
4 - Influência da frequência de entrega sobre o preço
5 - Sazonalidade de preço
6 - Influência das condições comerciais sobre o preço
7 - Preço abaixo do padrão para o item
8 - Preço acima do padrão para o item
9 - Modalidade de contratação influencia o preço
10 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

(*) Justificativas para menos de 3 orçamentos:

1 - Preço tabelado
2 - Preço para adesão
3 - Somente estes fornecedores retornaram pesquisa de preços
4 - Conforme nota técnica ou explicação inserida no processo
5 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

O Mapa Comparativo de Preços foi elaborado de acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n.º 9447, de 15 de Dezembro de 2015, disponível para consulta no link BANCO DE NORMAS GESTÃO LOGÍSTICA PATRIMÔNIO -
CADASTROS - SISMP do site www.compras.mg.gov.br.
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