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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico n° 010/2020
Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 27 de abril de 2020 16:28
Para: Leonardo Ubiratan de Oliveira <leonardo.oliveira@segurosunimed.com.br>
Cc: Claudio Francisco Soares <claudio.soares@segurosunimed.com.br>, Vanessa Vieira da Silva
<vanessa.silva2@segurosunimed.com.br>

PROCESSO: 20190218      

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020
ASSUNTO: Esclarecimentos

INTERESSADO(A): UNIMED 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
ocupante de funções comissionadas e de gratificações técnicas da CDC, solicitado por UNIMED
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 22 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:

 
A peticionante solicita os seguintes esclarecimentos:

 
 

1.      Com relação a elaboração da proposta, o julgamento das propostas se dará
pelo valor total de 12 (doze) meses?
Sim
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2.      Na hipótese de prorrogação contratual, podemos realizar reajuste de preços em caso
de resultado deficitário da apólice, ou seja, caso os valores de sinistros ocorridos para o
grupo somado a despesa administrativa e comercial seja maior do que o prêmio
arrecadado para o período?
As cláusulas de reajuste encontram se no item 20.2 do Termo de Rreferencia.
 
3.      Este órgão contratante está ciente que, em caso de invalidez parcial por acidente, o
valor indenizado será conforme o percentual por membro lesado, de acordo com a tabela
de grau de invalidez definida pela Susep?
O Percentual a ser pago esta previsto no item 5.1.1.3 do Termo de Referencia
 
4.      A licitante vencedora poderá limitar as novas inclusões a 64 anos, 11 meses e 29
dias?.
Não. Vide cláusula 5.1.1.15 do Termo de Referência

5.      Favor informar detalhadamente a forma de custeio (contributário ou não-
contributário) do seguro de vida objeto da presente contratação.
A CDC arca com 100% do valor do prêmio para os empregados admitidos até 13/10/1996.
Para os empregados admitidos após esta data, o custo é 50% do empregado e 50% da
CDC.

 

6.      Favor informar se a Companhia Docas do Ceará – CDC, poderá efetuar o pagamento
da fatura referente a prestação de serviços objeto desta licitação, por meio de boleto
bancário.
Ver cláusula 11.1 do Termo de Referência.

 

7.      Favor informar se há funcionários inativos. Se positivo, favor informar qual é o
quantitativo
Sim. 3 Empregados.

 

8.      Favor informar se há funcionário na condição de aposentado, se positivo, favor
informar a condição da aposentaria (invalidez ou tempo de serviço/contribuição). Como
há aposentados por invalidez, favor informar o motivo da Aposentadoria por Invalidez,
com CID e se já foram indenizados. Se já foram indenizados, favor informar o motivo e se
permanecem no Seguro, com vínculo com o Órgão Licitante.
Sim, ha empregados aposentados:
52 empregados por tempo de contribuição.
3 aposentados por invalidez: Empregado 1: CID D32-0, Empregado 2: CID C678 e
Empregado 3: CID C04.
Qaunto a pagamento de indenização não disponho desta informação.  Permanecem no
seguro.

 

9.      Está correto nosso entendimento de que não estão incluídos no grupo segurado objeto
da presente contratação, os servidores pensionistas e prestadores de serviços terceirizados?
Se negativo, favor informar o quantitativo.

Sim.
 
10.  Podemos entender que a vigência das novas inclusões ocorrerão no 1º dia do mês
subsequente, dentro do mês fechado (de 01 a 31) com emissão da fatura de pagamento
para o mês seguinte?
Não. Vide cláusula 5.1.1.15 do Termo de Referência

11.  Conforme determinado no Artigo 3º da Circular nº 303/2005 da SUSEP, a Seguradora
é obrigada a emitir uma Apólice em nome da Estipulante e Certificados Individuais aos
segurados. Esse procedimento será aceito pelo Órgão?
Sim.
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12.  O percentual de impostos a ser retido pela Companhia Docas do Ceará – CDC, será o
total de 7,05% (referente a IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL) conforme Instrução
Normativa RFB nº 1234 de 11/01/2012? Se negativo, favor informar o percentual e o
número da Lei a ser aplicada, para avaliarmos.
Sim.
 
13.  As coberturas e capitais segurados solicitados são os mesmos vigentes na Congênere?
Sim
 
14.  Qual é o número de segurados constantes na última fatura quitada?
132 segurados
 
15.  Favor informar qual será a data de início de vigência do contrato com a licitante
vencedora.
Sem previsão de data certa, mas com possibilidade de início imediato.

 
16.  Qual o valor pago da última fatura? 
R$ 10.488,72 (dez mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos)

 
17.  Qual a taxa mensal aplicada atualmente?
Solicito que o interessado esclareça sobre que taxa mensal se refere.

 
18.  Favor informar a sinistralidade dos últimos 36 meses, informar também:
data do sinistro;
data do pagamento do sinistro;
cobertura e valor indenizado.
Nos úlitmos 36meses, foi indenizado 01 (um) empregado, por motivo de morte
(21/12/2019). Quanto a data do pagamento do sinistro, informo que não há participação da
CDC neste processo, sendo o valor depositado diretamente na conta do dependente
beneficiário, não tendo assim como precisar a data. O valor indenizado do seguro é 15
vezes o maior salário base, conforme cláusula 5.1.1.5 do TR.
 
19.   As companhias seguradoras, por sua natureza, emitem apólice/fatura de seguro, ao
invés de nota fiscal. Nesse sentido, as seguradoras poderão substituir a apresentação da
nota fiscal pela apólice/fatura de seguro?
Sim. Ver cláusula 11.1 do Termo de Referência.
 
20.  De acordo com as normas regulatórias, nos contratos de seguros de vida há cláusula
específica de exclusão em casos de pandemia, ou seja, trata-se de risco excluído, uma vez
que se torna impossível mensurar a taxa de sinistralidade nessas circunstâncias. Assim,
diante do exposto, por favor ratificar o nosso entendimento de que não haverá cobertura
por mortes causada pelo COVID-19?
As coberturas do seguro encontram se na cláusula 5 do TR.
 
21.  Está correto nosso entendimento, de que a vedação supracitada não se aplica a
proposta a ser anexada em conjunto com os documentos de habilitação , tendo em vista
que ambos os documentos só ficam disponíveis após a fase de lances, ou seja, após
concluída a negociação.
Está correto o entendimento

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
Docas do Ceará e sítio do Licitacoes-e, bem como a con�nuidade dos trâmites rela�vos ao procedimento
licitatório.
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Respeitosamente,

Bruna Ranyhelle Tomaz de Souza
 

[Texto das mensagens anteriores oculto]


