
Pregão eletrônico 02/2021 - Resposta à solicitação de esclarecimento

Licitante: Tokio Marine Seguradora

1 –Com relação a experiência de sinistro do grupo segurável nos últimos 03 (três) anos, solicitamos
saber:
1.1 Prêmio pago;
1.2 Sinistros  por cobertura(pagos/avisados);
1.3Taxa vigente em cada período.

Resposta:

Não houve sinistros nos últimos 03 anos. Não havendo registro de nenhum dos itens requeridos.

2 – De acordo com o Anexo I – Termo de Referência, item 5.1.10 - O prazo para emissão da apólice
será de 10 (dez) dias corridos.
Pedimos que o item seja retificado, pois, as Companhias Seguradoras do Brasil, estão submetidas as
normativas vigentes – de acordo com o Decreto da Presidência da República N° 61.589 de 23/10/67
- o prazo para da apólice é de até 15 (quinze) dias.

Resposta:

O Decreto nº 61.589 de 23 de outubro de 1967 dispõe que "O prazo máximo para emissão de
aditivos de renovação ou de alteração de prêmio, faturas e contas mensais, para efeito de cobrança
de prêmios, será de 15 dias" (grifo nosso), não determinando a existência de um prazo mínimo.
Dessa forma, entende-se o prazo de 10 dias como adequado e compatível para execução do objeto
sem prejuízos, tendo sido o praticado pelas empresas contratadas dos últimos dois anos.
Esse período estipulado considera ainda os procedimentos de fiscalização de documentos e de
execução dos serviços, bem como a necessidade de seguimento a processos de faturamento mensal,
por exemplo, que dependem de informações pertinentes, que necessitam ser prestadas com a
brevidade que a Administração requer com vistas ao atendimento do interesse público.

3 – Com relação ao faturamento, podemos considerar a emissão de 1 boleto mensal? Caso negativo,
qual a quantidade de Subs / Campus que serão implantados na apólice?

Resposta:
Conforme consta no termo de referência, item 6.1.7. Da forma de pagamento: 6.1.7.1. O pagamento
será em parcela MENSAL, para cada NOTA DE EMPENHO emitida, de acordo com a quantidade de
alunos cobertos.

4 - Em caso de Seguro que possua subestipulantes, podemos entender que o limite mínimo para
emissão e manutenção da apólice é de R$ 50,00.

Resposta:

O termo de referência não contempla essa possibilidade.



5 – O pagamento eventualmente realizado com atraso, por parte da UNILAB, desde que, não
decorram de ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerá a incidência de atualização financeira
pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die.

Resposta:

Entendemos que o ponto 5 de sua solicitação de esclarecimentos consiste não em um
questionamento, mas em uma afirmação acerca da possibilidade de pagamento em atraso por parte
da contratante. Sobre esta possibilidade, recomendamos a leitura do item 15.15 do termo de
referência, que transcrevemos abaixo:

15.15 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

6 – Não localizamos no edital a previsão de juros moratórios em caso de inadimplência.

Resposta:

Quando a inadimplência for uma ação da contratada, implicando da execução parcial ou total do
objeto aplicam-se às sanções previstas no edital:

18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
18.2  Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 10 (DEZ) dias. Após
o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer
a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;



18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecução total da obrigação assumida;
18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e
18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato;
18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.
18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
18.2.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

18.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 18.1 deste
Termo de Referência.

7 – Não localizamos no edital a previsão de correção moratória.

Resposta:

Conforme subitem 16.2 do edital: Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano,
aplicando-se o índice IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8 - Pedimos confirmar se a UNILAB está ciente de que uma eventual recusa de sinistro, por eventos
não previstos no edital, não será considerado pela comissão julgadora/administrador do contrato
como um descumprimento contratual, ensejando assim a aplicação de penalidades à Companhia
Seguradora. Este ponto se faz necessário esclarecer, pois no segmento de seguros, a cobertura
securitária depende da análise das circunstâncias dos fatos, e da apresentação de documentos, a
cobertura não é automática pelo simples fato de ter sido contratada através de um processo de
Licitação. Ficamos no aguardo.

Resposta:

Destacamos os itens: 6.1.8.1. A indenização deverá ser paga a todos os segurados e beneficiários na
forma da Legislação vigente. 6.1.9.1. O segurado ou seu beneficiário fará a comunicação, em caso de
sinistro à seguradora, mediante formulário ou outro documento específico. 6.1.10.1. As
indenizações de sinistro deverão ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data da entrega da documentação à Seguradora. 6.1.10.2. No caso de solicitação de documentação
complementar, devidamente justificada, o prazo passará a prevalecer a partir da data de entrega da
documentação solicitada. 6.1.10.3.O formulário oficial da Seguradora “Aviso de Sinistro” poderá ser
substituído por documento do médico assistente do segurado, desde que o mesmo contenha as
informações necessárias à conclusão do processo. Nesse contexto, desde que a negativa seja
formalmente justificada, ficamos de acordo.



9 - Pedimos confirmar se a UNILAB está ciente da Circular da SUSEP N° 440/2012, que dispõe que
para os menores de 14 anos é permitida, exclusivamente, a oferta e a contratação de coberturas
relacionadas ao reembolso de despesas, seja na condição de segurado principal ou de dependente.
Esta previsão também está incluída no artigo 8º da Circular SUSEP nº 302/2005 (estabelece regras
complementares para operação de coberturas de risco ofertadas em planos de seguros de pessoas).
A questão a ser dirimida é se esta condição infringe o art. 3º, inciso I da Lei 10.406/2002 (Código
Civil): os menores de 14 anos são incapazes para exercer os atos da vida civil.

Resposta:
Conforme termo de referência: item 5.1.6. A cobertura deve ser prestada, sem franquia, 24 horas
por dia e sem limite de idade, com abrangência em todo o território brasileiro, para atender às
demandas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB.
Manifesta-se ciência quanto à cobertura para menores de 14 anos.

Paulo Roberto Pinheiro Silva Júnior
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