
SOMPO SEGUROS S.A 

 
QUESTIONAMENTO 
1) Para o item 11.4 (11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA), entendemos que providenciar a regulação 
de sinistro porventura ocorrido, tão logo lhe seja comunicado pela CODHAB-DF, bem como o item 11.6 
onde determina que a contratada, deverá atender às solicitações da CODHAB-DF no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, tratam-se dos procedimentos da abertura de sinistro. 
Esta correto o entendimento? 
 
RESPOSTA 
São duas solicitações distintas: 
- no caso de sinistro – atendimento imediato 
- Qualquer outra solicitação – 48h. 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
QUESTIONAMENTO 
2) Notamos que no item 22.1, inciso II, alínea B (22. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO) é estipuladas 
Multa Diária a serem aplicadas em determinada situação. Entendemos a importância de tal exigência, 
entretanto, notamos que não foram estabelecidos limites para aplicação das Multas Diárias. 
O contrato, por sua natureza, deve possuir equilíbrio entre direitos e obrigações estipulados entre as 
partes, sendo certo que a Administração Pública deve atuar, sempre, de forma vinculada à lei (ato 
vinculado) e, ainda que a Administração Pública possua prerrogativas em face do particular, a imposição 
de penalidade sem estabelecimento de limites extrapola a referida legalidade, razoabilidade e o equilíbrio 
contratual, tratando se o a ampla defesa de direito constitucional que independe do poder discricionário do 
Estado. 
A não inclusão de limite para as multas diárias torna o contrato inviável para o licitante, tendo em vista o 
exposto no artigo 412 do código Civil de 2002 que diz que “O valor da cominação imposta na cláusula 
penal não pode exceder o da obrigação principal” 
Portanto sugerimos a inclusão de limite para as Multas Diárias no valor de até 15% do contrato, a exemplo 
da alínea A deste mesmo item que limita a 30 dias de atraso. 
 
RESPOSTA 
As penalidades estão no Decreto nº 26.851/2006 e suas alterações – que regula a aplicação de sanções 
administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
QUESTIONAMENTO 
3) Quais os protecionais de incêndio e roubo dos locais? (ex: extintores/hidrante/alarmes/câmeras) 
 
RESPOSTA 
As câmeras estão sendo instaladas. 


