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

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020 – COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ –
CDC - parte 2 
3 mensagens

Licitacao <licitacao@fairfax.com.br> 13 de novembro de 2020 12:38
Para: "cpl.docas@gmail.com" <cpl.docas@gmail.com>

Prezado(a) Sr(a). Pregoeiro(a),

 

 

A FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.793.428/0001- 92, com sede na Alameda Santos, 1940, 4° andar, São
Paulo/SP, interessada em par�cipar do  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020 –  COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC, vem através deste solicitar os
seguintes esclarecimentos adicionais aos anteriormente enviados, conforme abaixo transcritos:

 

 

1. Considerando o item 3 da Declaração de Conformidade com a LGPD, estamos entendendo que poderá ser proposto um termo de cumprimento de
obrigações relativas à proteção de dados, que descreverá as obrigações e os limites de responsabilidades de cada parte sobre o processo de
tratamento de dados originados a partir da prestação dos serviços. Está correto nosso entendimento?

 

“3. Realizará o serviço contratado dentro do estabelecido pela legislação, mantendo a Companhia Docas do Ceará informada e atualizada sobre as
medidas a serem

adotadas para fins de cumprimento da legislação supracitada no que diz respeito a execução do contrato.”

 

Atte,

 

 

Carolina Blaia Squiapati

Gerente Canal Licitação

(11) 98967-3915

 

[  ] Confidencial [  ] Restrito

“Este e-mail é destinado exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional, segredo comercial ou cuja divulgação seja proibida
por lei. O uso não autorizado de tais informações é proibido e está sujeito a sanções, nos termos da legislação em vigor.

 

This email is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential, protected by a professional privilegie, trade secret or whose disclosure is prohibited by
law. Unauthorized use of such information is prohibited and subject to applicable penalties,under the legislation in force”.

 

 

De: Licitacao  
Enviada em: quinta-feira, 12 de novembro de 2020 19:36 
Para: cpl.docas@gmail.com 
Cc: Gabriela Soledade da Silva Santos <gabriela.santos@fairfax.com.br>; Victor Macedo <victor.macedo@fairfax.com.br> 
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020 – COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC 
Prioridade: Alta

 

Prezado(a) Sr(a). Pregoeiro(a),

 

 

mailto:cpl.docas@gmail.com
mailto:gabriela.santos@fairfax.com.br
mailto:victor.macedo@fairfax.com.br
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A FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.793.428/0001- 92, com sede na Alameda Santos, 1940, 4° andar, São
Paulo/SP, interessada em par�cipar do  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020 –  COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC, vem através deste solicitar os
seguintes esclarecimentos, conforme abaixo transcritos:

 

 

1)  Notamos que houve uma redução na franquia para POS de 10% com mínimo de R$ 50 mil. Poderia esclarecer os motivos que levaram a essa solicitação?
Existe algum sinistro que ficou abaixo da franquia da atual apólice?

 

2) Informar o faturamento dos últimos 12 meses e o previsto para os próximos 12 meses;

 

3) Para contratação da cobertura de RC Empregador, informar a quantidade total de funcionários;

 

4) Informar o endereço completo de cada local de risco;

 

5) Informar o volume estimado de movimentação de cada tipo de carga para os próximos 12 meses;  

 

6) De acordo com o item 5.1.7. do Anexo I, as mercadorias armazenadas nas dependências dos locais da apólice devem estar contempladas no seguro.
Desta forma, precisamos saber:

a.                   Tipo das mercadorias armazenadas;

b.                  Qual o valor em risco máximo e médio de mercadorias armazenadas;

c.                   Quantidade média, em dias, que as mercadorias ficarão armazenadas;

 

7) Informar se houve sinistro ocorrido nos últimos 05 anos, incluindo eventuais sinistros abaixo da franquia ou encerrados sem indenização.

 

8) Descrição sucinta da operação, informando ainda as cargas movimentadas;

 

9) Quantidade prevista de navios a serem atendidos no próximo ano (dividir em:

a) navios até 5.000 TAB;

b) navios de 5.001 a 15.000 TAB;

c) navios acima de 15.000 TAB)

 

10) Referente a assinatura contratual, em decorrência da Pandemia do Covid-19, há a possibilidade de assinatura digital por parte dos diretores da
Contratada? Poderá ser por cer�ficado digital? O órgão disponibilizará esse formato?

 

11) No tocante ao item 7.4.2 do edital, sobre o sigilo do anexo de proposta, em que serão observadas as “Propriedades do Documento”, há campos em
“detalhes” que não são possíveis de ser excluídos.  Título, autor, assunto, palavra-chave são removidos, porém, o local que o documento de encontra não
tem como ser removido. O órgão está ciente e de acordo?

 

12) Não vedando o edital a par�cipação em cosseguro, entendemos ser possível a emissão da apólice por uma seguradora líder e nela,  estabelecida
a par�cipação de cada cosseguradora no total da quan�a segurada. Está correto nosso entendimento?

 

13) O item 18 do Termo de Referência - DA SUBCONTRATAÇÃO – veda a subcontratação do objeto do contrato. Sendo certo que a Seguradora não irá
subcontratar o “objeto do Contrato” que é a emissão de Apólice, mas que a Seguradora poderá vir a subcontratar reguladores de sinistro, inspetores,
advogados etc., entendemos que havendo tal necessidade, não será considerada descumprimento contratual. Está correto nosso entendimento?

 

14) No tocante a regulação/liquidação de sinistro, solicitamos esclarecer se o órgão tem ciência de que a regulação de sinistro é uma prerroga�va da
Seguradora e uma nega�va, desde que devidamente jus�ficada de acordo com os termos e condições da apólice, não pode ser enquadrada como
descumprimento de obrigação contratual e aplicação de penalidades previstas no Contrato.

 

15) O item 14.1, alínea “d” do Termo de Referência, descreve como obrigação da Contratada “d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do objeto;”. Considerando que a execução do objeto é a emissão de apólice de
seguro, entendemos que o item não se aplica à seguradora. Está correto nosso entendimento?
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Em caso nega�vo, a responsabilização citada no item, se dará após os danos serem judicialmente comprovados. Correto nosso entendimento?

 

 

Antecipando nossos agradecimentos, firmamo-nos com estima e consideração.

 

 

 

Carolina Blaia Squiapati

Gerente Canal Licitação

(11) 98967-3915

 

[  ] Confidencial [  ] Restrito

“Este e-mail é destinado exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional, segredo comercial ou cuja divulgação seja proibida
por lei. O uso não autorizado de tais informações é proibido e está sujeito a sanções, nos termos da legislação em vigor.

 

This email is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential, protected by a professional privilegie, trade secret or whose disclosure is prohibited by
law. Unauthorized use of such information is prohibited and subject to applicable penalties,under the legislation in force”.

Carolina Blaia Squiapati <carolina.squiapati@fairfax.com.br> 20 de novembro de 2020 10:29
Para: "cpl.docas@gmail.com" <cpl.docas@gmail.com>
Cc: Gabriela Soledade da Silva Santos <gabriela.santos@fairfax.com.br>, Victor Macedo <victor.macedo@fairfax.com.br>

Prezada Comissão de Licitação,

 

Seguimos no aguardo das respostas de nossos pedidos de esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

[  ] Confidencial [  ] Restrito

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 20 de novembro de 2020 12:06
Para: Licitacao <licitacao@fairfax.com.br>

Bom dia Sra. Carolina Blaia,

Com fulcro no item 24.2 do Edital e conforme resposta da área técnica da CDC (SEI 3426267 e 3436424) segue, abaixo, as
respostas quanto aos questionamentos suscitados.

1) notamos que houve uma redução na franquia para POS de 10% com mínimo de R$ 50 mil. Poderia esclarecer os motivos que levaram a essa
solicitação? Existe algum sinistro que ficou abaixo da franquia da apólice atual?

Resposta: "Não houve sinistro nos últimos 05 (cinco) anos, tendo sido observado os meios usuais de contratação do mercado atual.

 

2) informar o faturamento dos últimos 12 meses e o previsto para os próximos 12 meses;

Resposta: 2019 R$ 56.391.171,00

Projetado para 2020 R$ 64.000.000,00 - já acumulado até set R$ 47.000.000,00
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3) para contratação da cobertura de RC Empregador, informar a quantidade total de funcionários;

Resposta: 119 (cento e dezenove)

 

4) informar o endereço completo de cada local de risco;

Resposta: Praça Amigos da Marinha, SN, Bairro Mucuripe, CEP: 60.180-422, Fortaleza/CE, sede da CDC.

 

5) informar o volume estimado de movimentação para cada tipo de carga para os próximos 12 meses;

Resposta: STANDAR TEU 31.980

BREAKBULK 322.409

 GRANEL SECO  2.104.084

 GRANEL LIQUIDO 1.930.826

 

6) De acordo com o item 5.1.7 do anexo I, as mercadorias armazenadas nas dependências dos locais da apólice devem estar comtempladas no
seguro. Desta forma, precisamos saber:

a) tipo das mercadorias armazenadas;

Resposta: Graneis Sólidos não cereais. Carga contêinerizada

 

b) qual o valor em risco máximo e médio de mercadorias armazenadas;

Resposta: 10.000.000

 

c) quantidade média, em dias, que as mercadorias ficarão armazenadas;

Resposta: 20 dias

 

7) informar que houve sinistro ocorrido nos últimos 05 anos, incluindo eventuais sinistros abaixo da franquia ou encerrados sem indenização.

Resposta: Sem sinistro nos últimos 05 (cinco) anos.

 

8) Descrição sucinta da operação, informando ainda as cargas movimentadas;

Resposta: As operações portuárias no porto de Fortaleza são realizadas pelas operações portuárias pré-qualificadas, cabendo a companhia Docas
do Ceará somente a realização dos serviços de armazenagem (Fiel depositário). No porto são movimentados granéis líquidos e sólidos, assim como
carga conteinerizada e carga geral.

 

9) Quantidade de navios a serem atendidos no próximo ano (dividir em:

a) Navio até 5.000 TAB;

Resposta: 90

b) Navios de 5.000 a 15.000 TAB;

Resposta: 46

c) Navios acima de 15.000 TAB;

Resposta: 314

 

10) referente a assinatura contratual, em decorrência da pandemia do Covid-19, há a possibilidade de assinatura digital por parte dos diretores da
contratada? Poderá ser por certificado digital? O órgão disponibilizará este formato?

Resposta: Sim. Será aceita a assinatura digital, desde que seja utilizado o Certificado Digital E-CPF ou E-CNPJ. No caso de utilização do E-CNPJ
será aceita a assinatura digital, desde que seja devidamente comprovado que a pessoa que assina detém poderes para assinar ou autorizada para
praticar os atos pertinentes a licitação, bem como assinar contratos, declarações, propostas e demais atos.

 

11) No tocante ao item 7.4.2 do edital, sobre o sigilo do anexo de proposta, em que serão observadas as “propriedades do documento”, há campos
em “detalhes” que não são possíveis de ser excluídos. Título, autor, assunto, palavra-chave são removidos, porém, o local que o documento se
encontra não tem como ser removido. O órgão está ciente e de acordo?

Resposta: Preliminarmente, é necessário salientar as disposições do § 5º, do art. 30, do Decreto 10.024/2019, no qual veda a identificação do
licitante durante a sessão pública. Portanto, resta claro a perfeita observação do Edital em comento às disposições do novo Decreto.

O Pregoeiro somente terá acesso as proposta e documentos de habilitação do arrematante, após finalizada a fase de disputa de preços. Sendo, desta
forma, salvaguarda a identificação dos participantes.
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 No tocante ao cadastro de propostas e documentos de habilitação à participação deste torneio, informamos que qualquer dúvida que verse sobre
questões técnicas, no que se refere à operacionalização do sistema do licitacoes-e, devem ser consultadas mediante o suporte técnico do Banco do
Brasil, através dos telefones 4004-0001 - Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729-0001 - demais localidades.

Informamos, ainda, que no sítio eletrônico do licitacoes-e (www.licitacoes-e.com.br) foi disponibilizada cartilha de orientação, quando no cadastro
de Propostas de Preços e Documentos de Habilitação.

Esclarecemos, ainda, que o licitante deve observar as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

 

12) não vedando o edital a participação em cosseguro, entendemos ser possível a emissão da apólice por uma seguradora líder e nela, estabelecida a
participação de cada cosseguradora no total da quantia assegurada. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Em relação aos esclarecimentos anteriormente realizados informo que este setor não corrobora com o entendimento do solicitante
sobre a possibilidade de co-seguro, uma vez que a cláusula 4.7 do Edital veda Consórcio e a 4.8 veda a subcontratação do objeto.

 

13) O item 18 do Termo de Referência - DA SUBCONTRATACAO - veda a subcontratação do objeto do contrato. Sendo certo que a Seguradora
não irá subcontratar o "objeto do Contrato" que é a emissão de Apólice, mas que a Seguradora poderá vir a subcontratar reguladores de sinistro,
inspetores, etc., entendendo, entendemos que havendo tal necessidade, não será considerada descumprimento contratual. Está correto nesse
entendimento?

Resposta: Não será permitida a subcontratação.  Deve ser observado as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

 

14) No tocante a regulação/liquidação de sinistro, solicitamos esclarecer se o órgão tem ciência de que a regularização de sinistro é uma prerrogativa
da Seguradora e uma negativa, desde que devidamente justificada, de acordo com os termos e condições da apólice. Não pode ser enquadrada como
descumprimento de obrigação contratual e aplicação de penalidades previstas no Contrato.

Resposta: Deve ser observado as condições propostas no Termo de Referência.

 

15) O item 14.1, alínea "d" do Termo de Referência, descreve como obrigação da Contratada "d) Responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do objeto,". Considerando que a execução do objeto é
uma emissão de apólice de seguro, entendemos que o item não se aplica à seguradora. Está correto nosso entendimento?

Em caso negativo, a responsabilização citada nos itens, se dará após os danos serem judicialmente comprovados. Correto nosso entendimento?

Resposta: Não

1. Considerando o item 3 da Declaração de Conformidade com a LGPD, estamos entendendo que poderá ser proposto um
termo de cumprimento de obrigações relativas à proteção de dados, que descreverá as obrigações e os limites de
responsabilidades de cada parte sobre o processo de tratamento de dados originados a partir da prestação dos serviços. Está
correto nosso entendimento?

 

“3. Realizará o serviço contratado dentro do estabelecido pela legislação, mantendo a Companhia Docas do Ceará informada e atualizada sobre as
medidas a serem

adotadas para fins de cumprimento da legislação supracitada no que diz respeito a execução do contrato.”

 

Resposta: Não   

 Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra

Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
 

http://www.licitacoes-e.com.br/

