
            
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 
REFERENTE:  PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021 – CPL 
PROCESSO N.º 032.2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
Seguro de Vida em grupo em benefício dos empregados vinculados a LIMPEC.  

 ESCLARECIMENTO IV  
 

 
Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresas interessadas em 
participarem do Pregão Presencial acima mencionada, informamos: 
 
 
QUESTIONAMENTOS: 
 
1. Ao analisarmos os itens do Edital de Licitação nº 002/2021 (Pregão Presencial), 

cujo Processo Administrativo é o 032/2021, encontramos a necessidade de trazer 
questionamentos acerca dos itens 19.2, "g" do Termo de Referência e 21.5 do 
edital. A saber:  

 
Item 19.2, "g" do Termo de Referência:  
 
"(...) 19.2. Das Obrigações: (...) g)  A Seguradora disponibilizará canal de 
comunicação aos gestores do contrato bem como aos segurados, por telefone, 
internet e atendimento personalizado através de um Escritório Correspondente da 
Seguradora, com toda a infraestrutura necessária para a perfeita execução do 
contrato, a fim de garantir comunicação eficaz e agilidade dos processos e 
sinistros. (...)" 
 
Em relação a este item, nossa indagação é a seguinte: a seguradora é obrigada a 
constituir escritório para atendimento dos segurados? Caso positivo, em qual 
local?  
 
Questiona-se, pois tal exigência não se configura como "requisito mínimo" para 
participação deste certame. A seguradora, neste caso, possui todos os requisitos 
mínimos de qualificação para participação, uma vez que seu objeto social 
especifica que seu ramo de atividade é compatível com o objeto desta licitação. 
Entendemos que caso seja exigido que a seguradora constitua escritório no 
município de Camaçari - BA ou região, tal exigência deva ser retirada do edital, 
pois pode beneficiar empresas já instaladas no município, as quais terão seu 
custo muito menor comparado ao custo de empresas que não possuem escritório 
no local e, por consequência, terão de aumentar o valor de sua proposta para 
constituição de escritório local. Em que pese tal exigência não seja condição à 
participação do certame, mas condição à execução do contrato, entendemos que 



essa condição afetará a concorrência e desequilibrará economicamente as 
partes, o que desencontra com o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, o 
qual deixa claro que "A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: (...)". 
 
Como alternativa a essa exigência, sugerimos e pedimos a ampliação do leque 
de opções para que a seguradora possa realizar atendimentos remotos, via área 
restrita do cliente, além de atendimento 24 horas via Central de Relacionamento, 
WhatsApp, etc, uma vez que se trata de serviço que não necessita de 
atendimento presencial, em que tudo é feito via e-mail ou telefone/Whatsapp, não 
sendo necessário que a seguradora tenha uma base no município, pois não há 
contato físico para este tipo de serviço. Isso tudo garantirá que nenhum segurado 
fique desassistido. No entanto, caso este pedido não seja acolhido, sugerimos, 
alternativamente, que seja aceito que a vencedora indique um corretor para base 
de apoio ao contrato, assim poderá atender às exigências da prestação de 
serviço, não havendo qualquer prejuízo para as partes.  
 

2. Item 21.5. do Edital: 
 
"(...) 21.5. Conforme Artigo 27, Parágrafo 6º da Lei Municipal nº 803/2007, de 11 
de julho de 2007, o Pregoeiro poderá conceder aos licitantes o prazo de 2 (dois) 
dias úteis para a juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação 
fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta.(...) 
 
Com relação a este item, verifica-se no artigo mencionado que se trata de 
procedimentos adotados para  concorrência, tomada de preços e convite, não 
mencionando pregão. Veja-se:  
 
"(...) Art. 27 - A licitação, nas modalidades de concorrência, tomada de preços e 
convite, serão processadas e julgadas com observância dos seguintes 
procedimentos: (...)"  - grifos nossos. 
 
Em razão disso, solicitamos que tal previsão seja retirada do edital, por ser 
incompatível com a modalidade indicada no edital (vide print abaixo). 

 
 
RESPOSTAS: 
 
1. Salientamos que no item 19.2 “g” do Termo de Referência não obriga ao 

vencedor do certame a sediar um escritório no município. Não delimita para que 
haja um leque e é válido em todo o território nacional.  
É de suma importância que indiquem um preposto para a comunicação direta 
com a empresa. Bem como, todas as sugestões supracitadas. 
 

2. Apesar do caput do art 27, da Lei n° 803/2007, somente prever as modalidades 
de licitação previstas na Lei Federal n° 8.666/93, vale salientar que o preambulo 



da Lei estabelece normas específicas sobre licitações, contratos administrativos 
e convênios, bem como, sobre a Política de Tratamento Diferenciado e 
Simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas 
Contratações Públicas, no âmbito dos Poderes do Município de Camaçari e dá 
outras providências, então da mesma forma que a Lei n° 8.666/93 é utilizada de 
forma subsidiária no pregão a Lei n° 803/2007 é também utilizada de forma 
subsidiária no Pregão. 

 
 
 
Camaçari, 03 de janeiro de 2022. 
 
 
 
Wadna Cheile Melo 
Pregoeira da CPL 


