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OBJETO: Contratação de SEGUROS, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de 
Referência: 

1 – Seguro Responsabilidade Civil de Administradores (Directors&Officers); 
2 – Seguro Responsabilidade Civil de Administradores (Directors&Officers) – 
Práticas Trabalhistas. 
 

Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do 
edital, conforme item 3 do Edital: 
 
Esclarecimento 1:  

Licitante questiona:  

“O edital apresenta em seu objeto dois itens, sendo esses:  

1 Seguro Responsabilidade Civil de Administradores (Directors & Officers); 

2 Seguro Responsabilidade Civil de Administradores (Directors & Officers) – Práticas Trabalhistas.  

Serão esses concorridos separadamente no pregão em lotes distintos?” 

 

Resposta: SIM, são itens distintos, disputados separadamente. 

 

 
Esclarecimento 2:  

Licitante solicita:  

“O edital exige a apresentação de três Índices Financeiros com intuito de verificar a saúde 
financeira da empresa a ser contratada, com isso, perguntamos: 

a. O Órgão reconhece que a Lei 8666/93 defende que os três índices financeiros 
exigidos no edital não é a única forma de apresentar a garantia de execução do objeto e de saúde 
financeira da empresa? De acordo com a Lei, para melhor defender a isonomia do processo e sua 
competitividade na obtenção da proposta mais vantajosa para o Órgão – que é o objetivo da 
ferramenta Licitação – podem ser apresentadas outras formas de comprovação financeira, como: 

§ 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, 
poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo Ou 
de patrimônio líquido mínimo, Ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como 
dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito 
de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 

OU 

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior 
não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a 
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comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

Portanto, o Órgão concorda que podemos apresentar, de acordo com a Lei, outras 
garantias e demonstrações além dos três índices de liquidez iguais ou maiores que 1,00? 

A exigência de todos os índices de liquidez igual ou acima de 1,00 está restringindo a 
participação de diversas Seguradoras, não por não terem capacidade financeira de honrar os 
contratos, mas pelo fato do Mercado Segurador ter as suas particularidades e desta forma é 
representado no Balanço Financeiro. 

Resposta: Edital já retificado pela Circular de Esclarecimentos nº 003, com inclusão da cláusula 
11.3.4.4 - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer 
dos índices referidos no item 11.3.4.1 e Anexo G deverão apresentar comprovação que possui 
patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor máximo estabelecido para a 
presente Licitação. 

Edital PE001/2017 retificado – Disponível em http://www.pbgas.com.br/?p=5273 

 

 
Esclarecimento 3:  

Licitante questiona:  

“Não existiu apólice vigente no ano anterior, contudo, existiu nos anos que antecederam o ano 

de 2016. Por isso, questionamos: 

a. Por quanto tempo a seguradora ACE foi a detentora do seguro de D&O da Cia 

Paraibana de Gás? 

b. Qual o valor de prêmio pago na última apólice? 

c. Houve algum sinistro nos últimos três anos? Se sim, favor detalhá-lo 

d. Qual foram as seguradoras dos últimos 5 anos? 

Resposta:  

a. A ACE manteve contrato no período de 30/12/2014 à 30/12/2015 

b. R$ 60.535,48 

c. Não houve sinistro nos últimos 3 anos 

d. Apenas  a ACE 

 
 
João Pessoa/PB, 31 de março de 2017.                              
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 

http://www.pbgas.com.br/?p=5273

