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PE Nº 010/2020 Processo Administrativo n.° 20190218

REP ENG, CONSULTORIA  GERENCIA DE RISCOS E CORRETORA DE SEGUROS , CNPJ 05.910.355/0001-
31, solicita os seguintes esclarecimentos

Pedimos que nos informem:
Prêmios mensais pagos nos últimos 3 anos.
Sinistros nos últimos 3 anos.

Relação dos afastados com respectivos CID´s.
Esse grupo já foi objeto de nossa análise em 04.12.19.

Termo de Referência

Os 4 aposentados por invalidez participam do seguro, exclusivamente com a cobertura de morte ?
Pedimos que nos enviem a relação em excel, contendo ao menos:

Data de nascimento.
Sexo.

O enunciado do subitem 5.1.1.14. não poderá prevalecer em detrimento ao Art. 792 do CC.
Pedimos retificar ou excluir.

Atenciosamente,

10 anexos
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Para: Marco Scalari <marco@repseguros.com.br>

PROCESSO:  20190218           

PREGAO ELETRÔNICO Nº 010/2020
ASSUNTO: Esclarecimentos

INTERESSADO(A):  REP ENG, CONSULTORIA  GERENCIA DE RISCOS E CORRETORA DE
SEGUROS . 

 

 

Trata o presente do pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº
010/2020, que tem como objeto a Contratação de seguro de vida para Diretores, Empregados Efetivos e
ocupantes de funções comissionadas e de gratificações técnicas da CDC, solicitado por REP ENG,
CONSULTORIA  GERENCIA DE RISCOS E CORRETORA DE SEGUROS , nos termos apresentados
no expediente do processo em epigrafe.

 

1.      DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
 

Nos termos do item 24.2
[1]

 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 010/2020, em
consonância com o disposto no art. 82 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da

Companhia Docas do Ceará
[2]

 é assegurado que qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar
esclarecimentos acerca da licitação, no prazo estabelecido, qual seja de até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para a realização da sessão pública do pregão.

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimentos realizado pela
peticionante, no dia 16 de abril de 2020, encaminhado ao e-mail do Setor de Licitações. Neste sentido,
reconheço o requerimento de esclarecimento feito ao edital de licitação.

  
 2.      DA SOLICITAÇÃO

 
 A peticionante solicita os seguintes esclarecimentos:

 
1.      Prêmios mensais pagos nos últimos 3 anos. Sinistros nos últimos 3 anos.
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Resposta: Nos últimos 5 anos, foram indenizados 04 (quatro) empregados por motivo de
morte. Não houve sinistro por invalidez ou acidente no período.
 
2.      Relação dos afastados com respectivos CID´s.
Resposta:
Empregado 1: CID D32-0
Empregado 2: CID C678
Empregado 3: CID C04
 
3.      Os 4 aposentados por invalidez participam do seguro, exclusivamente com a cobertura
de morte?
 
Resposta: Não. Retifico que se trata de 03 (três) empregados aposentados. Saliento,
também, que o seguro é igual para todos os empregados.
 
4.      Pedimos que nos enviem a relação em Excel, contendo data de nascimento e sexo.
 
Resposta: documento em anexo.
 

5.      O enunciado do subitem 5.1.1.14
[3]

. não poderá prevalecer em detrimento ao Art.

792
[4]

 do CC. Pedimos retificar ou excluir.
 
Resposta: A Coordenadoria de Administração entende que não existe uma colisão entre o
item 5.1.1.14. e o art. 792 do Código Civil, haja vista que a interpretação sistemática
destes dispositivos indicam uma sucessão de fases a serem observadas na ocorrência de
um sinistro, de modo a entender os citados dispositivos da seguinte forma:

 
·         A indicação dos beneficiários deve ser feita pelo próprio segurado;
 
·         Se, por algum motivo não constar beneficiário designado em apólice, de
forma a se preservar a vontade do empregado de que determinada pessoa seja sua
beneficiária, deverá ser aceito pela seguradora documento, cuja posse esteja com
a estipulante (CDC), ressaltando que tal documento deve ser claro quanto à
finalidade de recebimento de seguro, haja vista que dependente não
necessariamente é beneficiário, pois caso isso não esteja claro, entendemos ser

aplicável o art. 792 do Código Civil
[5]

.
 
Deste modo, para melhor entendimento do referido item, retifica-se sua redação, da qual
passa a constar no Edital da seguinte forma:
 

5.1.1.14: “Não havendo previsão de beneficiários em apólice, serão considerados
beneficiários as pessoas indicadas pelo segurado para fins de recebimento de seguro de
vida, ainda que constantes na pasta funcional em poder do estipulante que, no caso de
sinistro, se responsabilizará pela informação perante a seguradora, podendo o segurado
a qualquer momento, alterá-los mediante pedido por escrito. Não havendo indicação na
pasta funcional, será aplicado a legislação vigente.”

 
Dito isto, e de acordo com as disposições dos subitens 24.2 e 24.2.1 do Edital em referência e

parágrafo único do art. 82, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDC, damos ciência ao
peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação deste no sítio eletrônico da Companhia

http://5.1.1.14/


Docas do Ceará e sítio do Licitacoes-e, bem como a continuidade dos trâmites relativos ao procedimento
licitatório.

 
 
Respeitosamente,
 
 

Wandebergue Paulino de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

 
 

[1][1]
 24.2.  Até o 5° (quinto) dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou

jurídica poderá solicitar esclarecimentos acerca do Pregão, que deverão ser respondidos pelo Pregoeiro em até 3 (três) dias
úteis contados da interposição.
 
[2]

 Art. 82. Até o 5° (quinto) dia útil anterior à data fixada para a entrega dos envelopes, qualquer pessoa física ou jurídica
poderá solicitar esclarecimentos acerca da licitação, que deverão ser respondidos pelo agente de licitação em até 3 (três) dias
úteis contados da interposição
[3]

 5.1.1.14. Não havendo beneficiários designados pelo segurado, serão beneficiários os dependentes constantes na pasta
funcional em poder do estipulante que, no caso de sinistro, se responsabilizará pela informação perante a seguradora, podendo
o segurado a qualquer momento, alterá-los mediante pedido por escrito. Não havendo indicação na pasta funcional, será
aplicado a legislação vigente.
 
 
[4]

 Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o
capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado,
obedecida a ordem da vocação hereditária.
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