
 
 

PREGÃO Nº. 052/2021 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro de 

vida dos colaboradores e aprendizes do SESI/SENAI - Departamento Regional da Paraíba.  

 

ESCLARECIMENTO Nº. 03 

 

1. O preambulo do edital dispõe sobre a exigência para o encaminhamento das 

documentações, em arquivo zipado, no prazo de prazo de 15 (quinze) minutos a Comissão de 

Licitação, através do e-mail: licitacao@fiepb.org.br. 

Contudo, cumpre informar que cada pasta possui em média 18.528 KB, considerando o envio 

de 3 (três) pastas, destinadas a cada fase da sessão, a somatória de arquivos será de 55,584 

MB, claramente superior a capacidade de envio de e-mails. 

Deste modo, se faz presente questionar quanto a possibilidade de envio de documentos em 

correspondências separadas, podendo ser encaminhado até 02 (dois) e-mails para cada fase 

da sessão, com posterior confirmação de recebimento na sala de reuniões do Google Meet. 

Resposta: A documentação, mediante necessidade, poderá ser encaminhada em mais de 

um e-mail, desde que atendidos aos prazos legais dos postos no Edital.  

 

2. Com relação a capacidade de recebimento de arquivos, questionamos o limite de MB 

permitido para o envio de documentos. 

Resposta: A documentação, mediante necessidade, poderá ser encaminhada em mais de 

um e-mail, desde que atendidos aos prazos legais dos postos no Edital.  

 

3. Com todo o respeito, considerando a realização da sessão via Google Meet, pedimos 

gentilmente que confirme o cadastramento do e-mail mhoriuti@brasilseg.com.br para a 

participação e envio de link para acesso a sessão pública. 

Resposta: Os e-mails para encaminhamento do link de reunião para participação da 

Sessão Pública deverão ser informados no Recibo de Retirada de Edital e encaminhados 

à Comissão de Licitação antes do horário de abertura da Sessão.  

 

4. O item 4.1 e 5.2 dispõem sobre a forma que os envelopes de proposta e habilitação deverão 

ser identificados. Considerando que a apresentação de documentos será pasta zipada 

possuindo nomenclaturas específicas, podemos desconsiderar a obrigatoriedade citadas nos 

itens acima descritos? 

Caso negativo, solicito maiores esclarecimentos para o atendimento dessa exigência. 

Resposta: Sim 

 



 
 
5. Com o objetivo de participação, para todos os efeitos legais, questiona se serão aceitos os 

documentos elaborados e assinados por meio de recursos de certificação digital, realizada por 

autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira - 

ICP Brasil? 

Resposta: Os documentos assinados digitalmente somente terão validade se constar a 

chave de autenticação digital para que a Comissão de Licitação possa fazer a 

conferência de sua autenticidade. Portanto, significa dizer que a mera assinatura 

eletrônica sem os requisitos legais necessários para verificação não serão aceitas pela 

Comissão de Licitação. 

 

6. Na hipótese de ser aceito, considerando que estes documentos possuem legalidade jurídica, 

podemos desconsiderar a obrigatoriedade de envio de documentos com firma reconhecida em 

cartório, como por exemplo procuração, proposta e declarações? 

Resposta: Os documentos assinados digitalmente somente terão validade se constar a 

chave de autenticação digital para que a Comissão de Licitação possa fazer a 

conferência de sua autenticidade. Portanto, significa dizer que a mera assinatura 

eletrônica sem os requisitos legais necessários para verificação não serão aceitas pela 

Comissão de Licitação. 

 

7.  Na hipótese de ser aceito o uso de documentos nas condições acima descritas, podemos 

desconsiderar a necessidade de envio via físico, mencionado no item 8.8 do edital? 

Caso negativo, apresentação dos documentos via endereço eletrônico com posterior envio do 

comprovante das transportadoras no prazo máximo de 02 (dois) dias uteis após ser 

consagrada vencedora, será considerado documento suficiente como prova do atendimento ao 

item 8.8, considerando que possui sede na Capital do Estado de São Paulo e que o prazo 

mínimo para entrega dos documentos na sede desta administração é de 4 (quatro) dias úteis? 

Resposta: Os documentos emitidos via internet ou autenticados digitalmente são 

dispensados de apresentação de vias originais. Em conformidade com o item 8.8 do 

Edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis após o término da licitação a licitante vencedora 

deverá encaminhar as vias originais da documentação apresentada no certame para o 

endereço indicado no Anexo II, encaminhando ainda a comprovação do protocolo de 

envio para a Comissão de Licitação via email. 

 

8. O item 6 do Termo de Referência dispõe quanto a forma que a proposta deverá ser 

apresentada, devendo possuir o número de colaboradores e aprendizes, capital segurado por 

Morte Natural e Morte Acidental, bem como os valores mensal individual, total e global do 

prêmio. 



 
 
Ocorre que, o modelo de proposta disponibilizado não possui todas as nomenclaturas 

necessárias. 

Deste modo, considerando a obrigatoriedade de seguir as especificações contidas no modelo 

de proposta e Termo de Referência, questionamos se será aceita a adequação com inclusão 

de novas colunas e itens, adequando-se as demais exigências do edital e seus anexos. 

Resposta: Sim, desde que atendidas as especificações solicitadas no Edital. 

 

9. O item 9 do edital dispõe quanto ao critério de julgamento ser pelo menor preço total do 

prêmio, enquanto o item 6 do Anexo II menciona o critério por menor valor do item. 

Deste modo, questionamos qual será o critério de julgamento a ser adotado para a 

classificação de propostas e lances. 

Resposta: O critério de julgamento será o menor valor individual mensal proposto para o 

prêmio. 

 

10. Para subscrição do risco e elaboração da proposta, gentilmente solicitamos a 

disponibilização da relação de vidas contendo as datas de nascimento dos segurados, em 

formato Excel. 

Resposta: Informações disponibilizadas no Anexo I do Edital Retificado. 

 

11. Para esta contratação, há seguro vigente? Caso positivo, por gentileza informar: 

a)     Valor pago da última fatura 

b)     Número de Vidas do último faturamento 

c)     Sinistralidade dos últimos três anos contendo: data de ocorrência e de aviso, cobertura de 

cada sinistro, valor da indenização e status do pagamento. 

Resposta: Não há seguro contratado atualmente. 

 


