
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 
 
 

ESCLARECIMENTO 01 
(Encaminhado por e-mail no dia 03/10/2019) 

 
 
 
Mensagem da licitante: 
 

“... 

·         Qual a seguradora detentora da apólice vigente e o valor do último prêmio total anual do contrato? 

·         Qual a quantidade de alunos e/ou segurados das últimas três faturas emitidas bem como valor de prêmio das 

últimas três faturas? 

·         Há sub-estipulante para este Órgão ou é emitida somente uma apólice e uma fatura para este Órgão Público? 

·         A disputa do pregão, bem como o cadastro da proposta deve ser sobre qual valor? 1- Valor anual Global; 2 – 

Valor total mensal; 3 – Valor unitário (por segurado) anual; 4 – Valor unitário mensal. 

·         A contratada deverá credenciar os  hospitais  e  clínicas  na  região.. Poderemos desconsiderar esse item, 

uma vez que o objeto desta contratação refere-se a seguro de acidentes pessoais e se dará por reembolso do valor 

da cobertura segurada? 

·         Qual a sinistralidade dos últimos 36 meses (prejuízo estimado, prejuízo indenizado, detalhes da ocorrência)? E 

qual os valores totais de prêmio pagos dos últimos 3 contratos? 

·         Manter durante toda a vigência do contrato, corretora ou responsável na cidade...    ... O atendimento da 

seguradora com 0800 24h por dia, 7 dias por semana e um funcionário responsável para atender a conta atende as 

necessidades desta Administração Pública? 

·         A quantidade de alunos informado no edital corresponde à sua totalidade anual, ou é mensal?    

·         A vigência da apólice coincide com o início do primeiro faturamento?    

·         Os faturamentos serão ininterruptos ao longo da vigência da apólices, ou seja, serão doze relações e doze 

faturas emitidas ao longo dos doze meses de vigência securitária? 

·         Pedimos que seja disponibilizada a relação de segurados com data de nascimentos respectivos e sexo, salário 

e CPF em formato de Planilha de Excel. 

·         Qual o limite de idade para novas inclusões? 

·         Qual a forma de adesão? Compulsória ou facultativa? 

·         Qual a forma de custeio? Contributário ou não-contributário? Caso seja contributário, informar a %. 

·         O cadastro da proposta será realizado por (i) preço por vida, (ii) preço mensal ou (iii) preço total anual? 

·         O órgão é isento de IOF? 

 ...” 

 
 
 
Resposta:  
 

·         Qual a seguradora detentora da apólice vigente e o valor do último prêmio total anual do contrato? 

R: Porto Seguro. Valor total do último contrato foi de R$ 9.925,99. 



 

 

·         Qual a quantidade de alunos e/ou segurados das últimas três faturas emitidas bem como valor de prêmio das 

últimas três faturas? 

R: O seguro não se baseia em quantidade de segurados e sim em número de dias viajados pelos funcionários. Os 

valores das últimas 3 faturas, bem como o número de dias viajados para cada uma delas, foram respectivamente: R$ 

1.055,71 para 547 dias; R$ 916,75 para 475 dias; R$ 912,89 para 473 dias. 

 

·         Há sub-estipulante para este Órgão ou é emitida somente uma apólice e uma fatura para este Órgão Público? 

R: Não, não há. A fatura é emitida diretamente para a Finep. 

 

·         A disputa do pregão, bem como o cadastro da proposta deve ser sobre qual valor? 1- Valor anual Global; 2 – 

Valor total mensal; 3 – Valor unitário (por segurado) anual; 4 – Valor unitário mensal. 

R: A disputa do pregão será pelo preço global, bem como o cadastro da proposta. Considere a tabela do Anexo II – 

Planilha de Preços – para definir o valor unitário e o valor total (Preço Unitário x 11.312 dias de viagem). 

 

·         A contratada deverá credenciar os  hospitais  e  clínicas  na  região.. Poderemos desconsiderar esse item, 

uma vez que o objeto desta contratação refere-se a seguro de acidentes pessoais e se dará por reembolso do valor 

da cobertura segurada? 

R: Não existe tal exigência no edital. 

 

·         Qual a sinistralidade dos últimos 36 meses (prejuízo estimado, prejuízo indenizado, detalhes da ocorrência)? E 

qual os valores totais de prêmio pagos dos últimos 3 contratos? 

R: Não houve sinistros nos últimos 36 meses. 

 

·         Manter durante toda a vigência do contrato, corretora ou responsável na cidade...    ... O atendimento da 

seguradora com 0800 24h por dia, 7 dias por semana e um funcionário responsável para atender a conta atende as 

necessidades desta Administração Pública? 

R: Sim 

 

·         A quantidade de alunos informado no edital corresponde à sua totalidade anual, ou é mensal? 

R: Se ao dizer "alunos" a licitante estiver se referindo ao número e viagens o valor no TR é anual. Porém, deve-se 

atentar para a tabela do Anexo II – Planilha de Preços, quanto ao valor da proposta a ser cadastrada. 

 

·         A vigência da apólice coincide com o início do primeiro faturamento? 

R: Não. O primeiro pagamento será feito após o primeiro relatório de viagens ser emitido (item 7 do termo de 

referência). 

 

·         Os faturamentos serão ininterruptos ao longo da vigência da apólices, ou seja, serão doze relações e doze 

faturas emitidas ao longo dos doze meses de vigência securitária? 

R: Sim. 

 



 

·         Pedimos que seja disponibilizada a relação de segurados com data de nascimentos respectivos e sexo, salário 

e CPF em formato de Planilha de Excel. 

R: O fator gerador é o número de dias que o funcionário estiver viajando a serviço e não o número de funcionários 

da empresa. O prêmio é o igual para todos os funcionários independente do salário. Consideramos que os dados 

solicitados são irrelevantes para precificação do seguro.  

 

·         Qual o limite de idade para novas inclusões? 

R: Consideramos este dado é irrelevante para o seguro pretendido. O fator gerador é o número de dias que o 

funcionário estiver viajando a serviço. 

 

·         Qual a forma de adesão? Compulsória ou facultativa? 

R: Compulsória. Todos os funcionários em viagem serão segurados durante a duração da viagem. 

 

·         Qual a forma de custeio? Contributário ou não-contributário? Caso seja contributário, informar a %. 

R: Não-contributário 

 

·         O cadastro da proposta será realizado por (i) preço por vida, (ii) preço mensal ou (iii) preço total anual? 

R: O cadastro será pelo preço total conforme a seguinte metodologia: Valor diário (unitário) x 11.312 dias de viagem. 

Atentar para a tabela do Anexo II – Planilha de Preços. 

 

·         O órgão é isento de IOF? 

R: A Finep não é uma instituição isenta ou imune de IOF. 

 

 

 
Atenciosamente, 

 

Felipe Mazza Mascarenhas 

Pregoeiro 


