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Protocolo: 13792/2018 Edital: SISTEMA FIEP 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA (MORTE QUALQUER CAUSA) E 
INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL E ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR, EM 
GRUPO PARA OS COLABORADORES DO SISTEMA FIEP 

Critério de 
julgamento 

Menor taxa por mil 

Abertura: 17 07 2019 

 

Impugnante: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADAS.A. 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADAS.A. no dia 13 de julho de 2018 às 13h10min em meio eletrônico.  

2.  

DAS RAZÕES 

A impugnante alega que houve ausência de informações que a empresa considera imprescindível para 

análise de risco, sendo: 

 

1) Relação completa de todos os colaboradores do Sistema FIEP, em planilha excel, contendo: 

data de nascimento e salário, vez que a descrição contida no quadro do item 4. Anexo I, 

Especificação do Objeto não atende as necessidades das companhias seguradoras, por se 

tratar de seguro múltiplo salarial; 

2) Quantidade de sinistros ocorridos nos últimos 5 anos indenizados ou não:  

a) por morte natural,  

b) 2.morte acidental,  

c) 3.invalidez permanente total ou parcial por acidente; 

3) Informar se existem colaboradores com necessidades especiais, se positivo, quantidade e a 

necessidade atribuída a cada um deles; 

4) Informar o CID de todos os colaboradores afastados do trabalho; 

5) Alteração do fornecimento do Cartão de Identificação requerido no item 13, alíneas “c” e “d” do 

Anexo II, fls. 18/31, e cláusula quinta alíneas “c” e “d” do Anexo VI, fls 24/31 - por Certificado 

Individual de Seguro emitido na forma eletrônica; 

6) Alteração da cláusula décima do anexo VI – Minuta do Instrumento Contratual, fls 26/31 - Não 

será possível a subcontratação do objeto deste certame, para a forma do item 13.3 fls. 8/31 - do 

Edital: Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame; 

7) Informar se o seguro será contributário ou não, isto é, será pago integralmente pelo Sistema 

Fiep - SESI/SENAI/IEL/FIEP, ou haverá coparticipação do colaborador para o Múltiplo Salarial 

12 vezes, se houver qual será o percentual cabível; 

8) Qual a taxa atual do contrato vigente e a seguradora; o número de vidas, e se as coberturas 

vigentes são as mesmas do Edital de Pregão nº 499/2018, não sendo, qual foi à alteração? 

9) Dispõe o art. 798 do Código Civil 2002 que: “O beneficiário não tem direito ao capital estipulado 

quando o segurado se suicida nos dois primeiros anos de vigência inicial do contrato ou da sua 

recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo 

antecendente”; bem como faz parte das exclusões específicas definida no art. 60 da CIRCULAR 

SUSEP Nº 302, de 19 de setembro de 2005. O Sistema Fiep está ciente da carência de 2 anos 

para suicídio? 

 

Pedidos: 

1) Disponibilização em planilha excel de forma individualizada de todos os colaboradores do 

SISTEMA FIEP - SESI/SENAI/IEL/FIEP contendo: dia, mês e ano de nascimento e salário; 
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2) Quantidade de sinistros ocorridos nos últimos 5 anos indenizados ou não: 1.por morte natural, 

2.morte acidental, 3.invalidez permanente total ou parcial por acidente; 

3) Informar se existem colaboradores com necessidades especiais, se positivo, quantidade e a 

necessidade atribuída a cada um deles; 

4) Informar o CID de todos os colaboradores afastados do trabalho; 

5) Alteração do fornecimento do Cartão de Identificação requerido no item 13, alíneas “c” e “d” do 

Anexo II, fls. 18/31, e cláusula quinta alíneas “c” e “d” do Anexo VI, fls 24/31 - por Certificado 

Individual de Seguro emitido na forma eletrônica; 

6) Alteração da cláusula décima do anexo VI – Minuta do Instrumento Contratual, fls 26/31, Não 

será possível a subcontratação do objeto deste certame, para a forma do item 13.3 fls. 8/31 - do 

Edital: Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame; 

7) No seguro compulsório para o Múltiplo Salarial 12 vezes, haverá participação no pagamento por 

parte dos colaboradores? 

8) Qual a taxa atual do contrato vigente e a seguradora; o número de vidas, as coberturas vigentes 

são as mesmas do Edital de Pregão nº 499/2018, não sendo, qual foi à alteração? 

9) Informar que haverá carência de 02 anos para a cobertura de suicídio, na forma da lei. 

 

3.  

PARA INFORMAÇÃO: 

De pronto cumpre informar que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência consolidada no 

sentido que os Serviços Sociais Autônomos não se submetem às regras da Lei nº 8.666/93, posto que 

não integram a Administração Pública, tal como delimita seu artigo 1º. 

Ainda, a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais 

dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos. 

Nesse contexto tem-se que as licitações do SESI/SENAI se pautam pelo seu Regulamento de Licitações 

e Contratos (RLC). 

Salienta-se, ainda, que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem aos 

Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da 

Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são 

correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão 

estabelecidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, no qual está 

respaldado o presente Edital. 

 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

Inicialmente lembramos que, o prazo para respostas aos questionamentos apresentados serão dados 

pela Comissão de Licitação até dia 16/07/18 às 18h. onde todas as informações serão disponibilizadas 

para conhecimento de todos, com a devida publicidade do processo. 

1) No que se refere a disponibilização em planilha excel, a mesma se encontra disponível no site 

do Sistema Fiep; 

2) Entendemos que as informações solicitadas para tal item questionado, não prejudica a 

participação dos interessados, ou seja, não são itens para formação da proposta comercial. 

Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que vier ser contratada. 

3) Entendemos que as informações solicitadas para tal item questionado, não prejudica a 

participação dos interessados, ou seja, não são itens para formação da proposta comercial. 

Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que vier ser contratada. 

4) Não temos as informações do CID. Entendemos, que tal informação solicitada, não prejudica a 

participação dos interessados, ou seja, não é item para formação da proposta comercial. Diante 

disso, tais informações serão repassadas a empresa que vier ser contratada; 

5) Os Certificado Individual de Seguro poderão ser emitido na forma eletrônica. Entendemos ainda, 
que as informações solicitadas, não prejudicam a participação dos interessados, ou seja, não 
são itens para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão 
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repassadas a empresa que vier ser contratada 
6) A contratação seguirá os preceitos da SUSEP  
7) Entendemos que as informações solicitadas para os demais itens questionados, não prejudicam 

a participação dos interessados, ou seja, não são itens para formação da proposta comercial. 
Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que vier ser contratada 

8) Trata-se de seguro novo, diante disso não há as informações solicitadas. Ainda, entendemos 

que tal item não prejudica a participação dos interessados, ou seja, não é item para formação 

da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que vier ser 

contratada; 

9) A contratação seguirá os preceitos da SUSEP. 

 

4.  

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise da impugnação conhece das 

razões, eis que tempestivas, e no mérito as julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo o preâmbulo do edital e demais condições previstas em Edital; 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas 

neste julgamento de impugnação; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 16 de julho de 2018. 

 
 

Luciano Diniz Fabris 

 Coordenação de Compras Consumo e Serviços  
 
 
 

Carlos Alberto Nalevaiko  

Gerência Corporativa de Suprimentos e Abastecimento  
 
 
 
 

Manuel Emilio Rodrigues 

Gerente Executivo de Desenvolvimento, Suprimentos e Engenharia  

 

 

Ciente. De acordo. 

 

Nadia de Jesus dos Santos 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silvério 

Comissão de Licitação 

Luis Paulo Kowalski 

Comissão de Licitação 

Luciano de Freitas Trindade 

Comissão de Licitação 

 


