
OFÍCIO CIRCULAR – COPEL

Salvador, 23/07/2020.

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 07/2020.
 
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO, QUEDA DE RAIO,
EXPLOSÃO  DE  QUALQUER  NATUREZA,  DANOS  ELÉTRICOS  E  COBERTURAS
ADICIONAIS  DO  IMÓVEL,  SEDES  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO  –  TCE  E
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS – TCM, SITUADOS À AV. 4ª AVENIDA Nº 495,
PLATAFORMA V, CENTRO ADMINISTRATIVO.

PERGUNTA 1 - ... pedimos que o órgão verifique a pendência abaixo: 
Quanto a Primeiro Risco Relativo, Órgão solicita: 
3.3.2.1  Para  os  casos  com  cobertura  a  Primeiro  Risco  Relativo,  deverão  prevalecer  as
seguintes regras:
•3.3.2.1.1 Não haverá incidência de rateio quando, no momento do sinistro, o valor em Risco
Declarado (VRD) for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do Valor em Risco Apurado
(VRA). 
•3.3.2.1.2 Quando o Valor em Risco Declarado for inferior a 80% do Valor Risco Apurado, a
incidência  de rateio  será proporcional  à relação entre  o  Valor  em Risco  Declarado e 80%
(oitenta por cento) do Valor em Risco Apurado.

Nesta  cia  regra  referente  ao cálculo  de rateio  é  diferente,  conforme abaixo:Primeiro  Risco
Absoluto: considera-se quando por ocasião do sinistro for constatado que o valor dos bens
seguráveis (VRA - Valor em Risco Apurado) for inferior a R$2.000.000,00. Nesta situação não
há aplicação de rateio. 
Primeiro Risco Relativo: considera-se quando:
• O Valor em Risco apurado (no momento de um sinistro) for superior a R$2.000.000,00;
• O Limite Máximo de Indenização contratado para a cobertura de Incêndio ou o Valor em
Risco Declarado (VRD) for inferior a 80% do valor em risco apurado (VRA) no momento de um
sinistro. 
Nesta  situação,  a  indenização será  calculada  seguindo a formula  abaixo e  poderá  ocorrer
rateio, podemos considerar desta forma?

I = LMI ou VRD X P 
     ---------------------           
           VRA
I= Indenização (Limitada ao LMI contratado)
LMI = Limite Máximo de Indenização
VRD = Valor em Risco Declarado
P = Prejuízo 
VRA = Valor em risco Apurado

RESPOSTA 1 – A administração entende que o apresentado nos itens 3.3.2.1; .3.3.2.1.1 e
3.3.2.1.2  atende à  necessidade  para  contratação,  sendo  portanto  mantidos  em  sua
inteireza.

PERGUNTA 2 - No tocante à Minuta do Contrato - CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME, DA
FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO RECEBIMENTO, itens 2.1, 2.9, 2.10 e 2.11 -
Considerando que o objeto é a emissão de apólice de seguro, entendemos que os itens não se



aplicam à seguradora. Em caso negativo, de qual forma funcionará a entrega ou conclusão do
objeto e quais os parâmetros para recusa? 
RESPOSTA  2  –  Os  itens  citados  são  termos  genéricos,  aplica-se  o  que  couber  no
Contrato em questão.

PERGUNTA 3 - No tocante à Minuta do Contrato - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA – “item 9.1.7” -   Sendo certo que a Seguradora não irá subcontratar o
“objeto  do  Contrato”  que  é  a  emissão  de  Apólice,  mas  que  as  companhias  de  seguro
subcontratam  reguladores  de  sinistro,  peritos,  advogados,  consultores  para  atividades
auxiliares de seguro, entendemos que este ponto é de ciência deste Ilmo. Tribunal,  correto
nosso entendimento?
RESPOSTA 3 – Sim.

PERGUNTA 4 - No tocante à Minuta do Contrato - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA – “ item 9.1.20” - Considerando que o objeto é a emissão de apólice de
seguro, entendemos que a Cláusula Nona não se aplica à seguradora. Em caso negativo, quais
danos e prejuízos a Seguradora pode causar? Isso porque a Seguradora somente cobre os
riscos previstos na apólice.
RESPOSTA 4 – A Cláusula Nona se aplica a qualquer contratado pela Administração
Pública pelos danos causados durante a execução contratual.

PERGUNTA 5 - No tocante à Minuta do Contrato - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS
PENALIDADES e CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA RESCISÃO - Conforme as disposições
das cláusulas em epígrafe e seguintes,  favor esclarecer  se o órgão tem ciência  de que a
regulação de sinistro  é uma prerrogativa da Seguradora e  seu prazo de regulação e uma
eventual negativa, devidamente justificada de acordo com os termos e condições da apólice,
não  poderá  ser  enquadrada  como  inexecução,  atraso  do  objeto  descumprimento  total  ou
parcial da obrigação contratual e tampouco aplicação de penalidades previstas no Contrato.
RESPOSTA 5 – A Contratada deverá executar o Contrato e ser responsabilizada na forma
estipulada no Termo e na Lei de Licitações. 

PERGUNTA 6 - Qual a sinistralidade nos últimos 05 anos?
RESPOSTA 6 – Não houve registro de sinistros nos últimos 5 anos.

PERGUNTA 7 - No cadastramento da proposta no portal licitações-e, deverá ser anexada a
proposta de preços em pdf ou somente preenchimento dos valores em campo próprio?
RESPOSTA 7 – Somente o preenchimento dos valores. O item 18.1.1 do Edital disciplina
o envio da proposta de preços readequada ao preço final após a etapa de lances, através
das contas de e-mail: copel@tce.ba.gov.br ou licitacoes@tce.ba.gov.br.

PERGUNTA  8  -  No  tocante  ao  item  20.2  do  edital,  quanto  à  necessidade  de  envio  de
documentos de forma física, uma vez que por conta do cenário mundial atual, as empresas
estão executando suas funções através de home office, solicitamos a possibilidade de envio
somente digital dos documentos.
RESPOSTA 8 – Será permitida a entrega de documentos na forma digital;

PERGUNTA 9 - O item 3.3.3 do Termo de Referência estabelece que não haverá aplicação de
franquia para a cobertura contra incêndio e explosão. Ocorre que os seguros compreensivos
empresariais oferecidos pelo mercado Segurador são criados com base nas condições gerais



do produto padronizado estabelecido pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados,
por  meio  da  Circular  nº  321/06,  na  qual  há  previsão  de  franquia  e  P.O.S  (Participação
obrigatória do Segurado) para cada sinistro.  A não aplicação de franquia para a cobertura
básica prejudica o caráter competitivo da licitação, pois reduz o número de licitantes, excluindo
da competição as seguradoras que poderiam eventualmente oferecer um preço mais vantajoso
à administração. Deve ser considerado, ainda, o relevante fato de que a aplicação de franquia
e/ou  participação  do  segurado  nos  prejuízos  reduz  consideravelmente  o  valor  do  prêmio,
proporcionando  condições  mais  vantajosas  à  administração.  Desta  forma,  solicitamos  a
retificação do referido edital para que contemple a aplicação de franquia em caso de sinistro
envolvendo a cobertura básica, com a indicação do respectivo valor.
RESPOSTA 9 – A Circular SUSEP 321/2016 não prevê a obrigatoriedade de POS para
cada sinistro. Ainda assim, no item 2.3.3 do Contrato é admitida a franquia apenas para
cobertura de danos elétricos e queda de raio, a qual será limitada a 10% do prejuízo,
assegurado o mínimo de R$1.000,00.

PERGUNTA 10  -  O item 3.4 do Termo de Referência e Cláusula 2.4 da Minuta do Contrato
estabelecem  que  “as  condições  gerais  relativas  a  Seguro  Ramo  Incêndio  previstas  na
legislação em vigor  para a  contratação  de Seguro  Ramo Incêndio  aplicam-se ao presente
contrato, no que couber”. Estamos entendendo que basta que o produto a ser oferecido esteja
condizente com as normas da SUSEP, mas que não se exige que as condições gerais sejam
as padronizadas previstas na Circular nº 321/06 da SUSEP. Este entendimento está correto?
RESPOSTA  10  –  No  que  couber,  aplica-se  as  condições  gerais  da  SUSEP  e
obrigatoriamente todas as condições estabelecidas no Contrato.

PERGUNTA 11 - Consta no item 3.1 do edital que a modalidade desta licitação é Empreitada
por Preço Global. Contudo, na Cláusula 2.1 da Minuta do Contrato, constou equivocadamente
“preço  unitário”.  Tendo-se  em  vista  que  o  prêmio  a  ser  indicado  na  proposta  vencedora
consiste em um valor certo e determinado, calculado com base no risco indicado no Termo de
Referência,  estamos  considerando  que,  na  versão  final  do  contrato  a  ser  firmado  com a
seguradora  vencedora,  constará  preço  global  e  não  unitário  na  referida  cláusula.  Este
entendimento está correto?
RESPOSTA 11 – Fica mantido o disposto no Contrato: Empreitada por Preço Unitário.

PERGUNTA 12  -  As  cláusulas  9.1.13  até  9.1.16  da Minuta  do  Contrato  dizem respeito  a
obrigações  da  contratada  relacionadas a  empregados  envolvidos  na  execução do  serviço.
Ocorre que o objeto do presente certame trata da contratação de apólice de seguro do imóvel
descrito  no  Termo  de  Referência,  o  qual  não  se  trata  propriamente  uma  “prestação  de
serviços”,  como no caso de cessão de mão de obra ou serviços de engenharia,  mas uma
operação financeira, tanto que incide IOF – Imposto sobre Operações Financeiras e não ISS.
Além disso, não haverá funcionários alocados exclusivamente para a execução do respectivo
contrato  de  seguro.  Desta  forma,  entendemos  ser  inaplicável  ao  presente  certame  as
obrigações previstas nas cláusulas 9.1.13 até 9.1.16 e que o teor destas não constarão da
versão final do contrato a ser firmado com a seguradora vencedora. Este entendimento está
correto?
RESPOSTA  12  –  O  Contrato  previsto  no  Edital  é  igual  ao  que  será  lavrado  para
assinatura.

PERGUNTA 13 - A Cláusula 12.4.3 da Minuta do Contrato prevê a aplicação de multa de 0,7%
por  dia  de  atraso,  sem limite  de  sua  incidência.  Tendo-se  em vista  a  necessidade de se



estipular um limite para aplicação desta multa diária, tal como no item 12.4.2, sob pena de
inviabilizar a execução do contrato, uma vez que esta pena pode ultrapassar até mesmo o valor
da contratação, entendemos que a multa diária poderá incidir até que atinja os 10% previstas
no item 12.4.1, a qual trata da inexecução total da obrigação assumida. Este entendimento está
correto?  Em  caso  negativo,  solicitamos  que  seja  estabelecido  um  percentual  limite  de
incidência sobre o valor total do contrato (valor do prêmio) ou o limite de dias em que poderá
incidir.
RESPOSTA 13 – O disposto no item 12.4.3 terá como limite o cumprimento da obrigação
ou a Rescisão Contratual. O item 12.4.1 refere-se a multa por inexecução contratual e os
itens 12.4.2 e 12.4.3 referem-se a mora e inexecução parcial do Contrato.

PERGUNTA 14 - O imóvel a ser segurado se encontra atualmente ou será submetido dentro do
prazo de vigência da apólice a algum tipo de obra ou reforma? Em caso positivo,  em que
consiste a obra/reforma e qual o prazo para a sua conclusão?
RESPOSTA  14  –  Sim,  obras  poderão  ser  objeto  de  planejamento  futuro  durante  a
vigência do Contrato. Atualmente estão somente previstas as manutenções corriqueiras
do edifício.

PERGUNTA 15  -  Solicitamos a gentileza de nos informar  se existem bens em desuso ou
inservíveis. Caso existam, entendemos que a cobertura é somente para o prédio, uma vez que
está fora das coberturas de 99% do mercado segurador, bens em desuso e inservíveis. Está
correto o entendimento?
RESPOSTA 15 – A cobertura é prevista para o prédio, seu conteúdo e danos elétricos
conforme disposições contratuais, inexistindo bens em desuso e inservíveis a serem
cobertos.

PERGUNTA 16  - Solicitamos a gentileza de nos informar se existem locais desocupados ou
vazios e, em caso positivo, favor indicar o(s) seu(s) endereço(s).
RESPOSTA 15 – Não existem locais desocupados ou vazios no imóvel.

PERGUNTA 17 - Solicitamos a gentileza de nos informar qual o valor do prêmio total pago na
última contratação.
RESPOSTA 17 – R$14.900,00 para o período de 20/08/2019 a 20/08/2020.

PERGUNTA 18 - Solicitamos a gentileza de informar qual a seguradora que detém atualmente
a apólice.
RESPOSTA 17 – Mapfre Seguros

PERGUNTA 19 - Solicitamos a gentileza de nos informar, de forma detalhada, a sinistralidade
dos últimos 5 anos.
RESPOSTA 19 – Não houve registro de sinistros nos últimos 5 anos.

PERGUNTA 20  -  Solicitamos a gentileza de nos informar qual o valor  estimado para esta
contratação.
RESPOSTA  20 -  VALOR  TOTAL  ESTIMADO  DA  LICITAÇÃO  EM  12  MESES  (R$)  R$
18.600,00;

PERGUNTA 21 - Solicitamos a gentileza de nos informar se as declarações exigidas poderão
ser assinadas de forma eletrônica pelas licitantes, por certificado digital.



RESPOSTA 21 – Sim.

PERGUNTA 22 - Solicitamos a gentileza de nos informar se o órgão possui ferramenta para
assinatura de contrato por certificado digital e, em caso positivo, se a assinatura do contrato
poderá ser feita de forma eletrônica.
RESPOSTA  22  –  Poderá  ser  assinado  de  forma  eletrônica  pela  Contratada  por
Certificadora reconhecida, desde que disponibilizada a forma de validação pela unidade
certificadora.

PERGUNTA 23  -  Caso a resposta ao questionamento anterior seja negativa,  solicitamos a
gentileza  de  nos  informar  se  é  possível  que  o  contrato  seja  inicialmente  enviado  com as
assinaturas do vencedor do certame por certificado digital (para efeito de validade legal do
contrato) e, posteriormente, encaminhadas as vias físicas originais assinadas presencialmente.
RESPOSTA 23 – Sim.

PERGUNTA 24 - Favor informar se o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, poderá efetuar o
pagamento da fatura referente a prestação de serviços objeto  desta  licitação,  por  meio de
boleto bancário. 
RESPOSTA 24 – Sim

 

PERGUNTA 25 - Gentileza esclarecer se o referido pregão seguirá o novo decreto (DECRETO
Nº  10.024,  DE 20 DE SETEMBRO DE 2019) de Pregão Eletrônico,  ou seja,  se  haverá  a
necessidade da inclusão da documentação de habilitação bem como o arquivo de proposta à
para fins de cadastramento da proposta.
RESPOSTA 25 –  Não.  O recebimento da documentação (proposta e habilitação) será
posterior  à  etapa  de  lances  e  pelas  contas  de  e-mail  copel@tce.ba.gov.br  ou
licitacoes@tce.ba.gov.br (ver RESPOSTA 7).

Salvador, 27 de julho de 2020

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial 

mailto:licitacoes@tce.ba.gov.br

