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Esclarecimento nº 04 

Processo: 01558/19 

Pregão Eletrônico nº 002/2019 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de Seguro de Vida em Grupo e 

acidentes de trabalho, com cobertura básica e adicionais, incluindo Assistência Funeral, 

obedecidas as especificações descritas no Termo de Referência. 

 

QUESTIONAMENTOS 

 
1) Qual a seguradora atual? 
 
2) Qual foi o valor da última fatura paga e quantas vidas? 
 
3) Informar a quantidade e valores de sinistros indenizados por coberturas nos últimos 5 anos. 
 
4) Na relação de vida consta 4.334 vidas, destas 92 não tem informação da data de nascimento. 

São vagas em aberto? 
 
5) Temos interesse em participar do certame, entretanto, devido à complexidade da análise de 

documentação pedimos aceitar o prazo limite de indenização conforme estabelecido na 
CIRCULAR SUSEP n.º 302/2005, Art. 72, § 1º: 

“§ 1o Deverá ser estabelecido prazo para pagamento das indenizações, limitado a 30 (trinta) dias, 
contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos no caput deste artigo, 
ressalvado o disposto no § 2o deste artigo.” 
 
Dessa forma mais companhias poderão participar do processo licitatório, visando o princípio de 
economicidade ao FLEM. 
 
6) A Assistência funeral, é de caráter individual ou familiar? 
 
7) Qual a forma de custeio? 
 
8) Existe limite de idade para adesão? 
 
9) O item 6.2, alínea “j” solicita a apresentação da certidão abaixo. 
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Ocorre que na Certidão de regularidade emitida pela SUSEP constam apenas as informações 

abaixo. Dessa forma, questiono, o documento abaixo (CERTIDÃO DE REGULARIDADE) está 

apto a atender à exigência do edital? 

 

 

10) Item 5.3, página 03 do Edital: Para efeito de disputa desse certame, será analisado o VALOR 
GLOBAL DA PROPOSTA. Com relação a elaboração da proposta, favor ratificar nosso 
entendimento de que as licitantes deverão cadastrar no site eletrônico o valor anual para 4.334 
segurados? Se negativo, favor explicar detalhadamente. 
 

11) Na hipótese de prorrogação contratual, podemos realizar reajuste de preços em caso de 
resultado deficitário da apólice, ou seja, caso os valores de sinistros ocorridos para o grupo 
somado a despesa administrativa e comercial seja maior do que o prêmio arrecadado para o 
período? 

 
12) Item 3, Termo de Referência, página 10 do Edital: IPA – Invalidez Permanente Total ou 

Parcial por Acidente: Garantirá pagamento ao próprio segurado de uma indenização 
proporcional à perda ou redução funcional de um membro ou órgão, sofrida em consequência 
de acidente coberto, sendo valor correspondente até 100% do capital básico. Este órgão 
contratante está ciente que, em caso de invalidez parcial por acidente, o valor indenizado será 
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conforme o percentual por membro lesado, de acordo com a tabela de grau de invalidez 
definida pela Susep? 

 
13) A cobertura “IFPD - Invalidez Funcional Permanente, Total ou Parcial, por Doença” refere-se 

a antecipação da cobertura de morte, desta forma, podemos entender que após o pagamento da 
indenização, automaticamente extingue a cobertura para o caso de morte, bem como o 
Seguro? 

 
14) A licitante vencedora poderá limitar as novas inclusões a 64 anos, 11 meses e 29 dias? 

 
15) Favor informar detalhadamente a forma de custeio (contributário ou não-contributário) do 

seguro de vida objeto da presente contratação. 
 

16) No custeio do seguro objeto desta contratação haverá participação do funcionário? Se 
positivo, favor informar qual é o percentual de contribuição. 

 
17) Favor informar se a Fundação Luís Eduardo Magalhães – FLEM, poderá efetuar o pagamento 

da fatura referente a prestação de serviços objeto desta licitação, por meio de boleto bancário. 
 

18) Para efeitos de eventuais comprovações, favor informar qual é o vínculo empregatício dos 
funcionários da Fundação Luís Eduardo Magalhães – FLEM, e ainda, se todos os 
beneficiários possuem a comprovação de vínculo empregatício. 

 
19) Favor informar se há funcionários inativos. Se positivo, favor informar qual é o quantitativo. 

 
20) No quadro de funcionários existem colaboradores afastados? Caso positivo, informar o CID – 

Classificação Internacional de Doenças, ou causa que ensejou o afastamento? 
 

21) Favor informar se há funcionário na condição de aposentado, se positivo, favor informar a 
condição da aposentaria (invalidez ou tempo de serviço/contribuição). Se houver aposentados 
por invalidez, favor informar se já foram indenizados. Se já foram indenizados, favor 
informar o motivo e se permanecem no Seguro. Se houver aposentados por invalidez, favor 
informar o CID. 

 
22) Podemos entender que a vigência das novas inclusões ocorrerão no 1º dia do mês 

subsequente, dentro do mês fechado (de 01 a 31) com emissão da fatura de pagamento para o 
mês seguinte? 

 
23) Conforme determinado no Artigo 3º da Circular nº 303/2005 da SUSEP, a Seguradora é 

obrigada a emitir uma Apólice em nome da Estipulante e Certificados Individuais aos 
segurados. Esse procedimento será aceito pelo Órgão? 
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24) Favor informar se a Fundação Luís Eduardo Magalhães – FLEM, está isenta do pagamento de 
IOF – Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro. 

 
25) Qual é o número de segurados da última fatura quitada? 

 
26) Favor informar qual será a data de início de vigência do contrato com a licitante vencedora. 

 
27) Qual o valor pago da última fatura? 

 
28) Qual a taxa mensal aplicada atualmente? 

 
29) Item 4.g, página 2 do Edital: fornecer à Área de Recursos Humanos do CONTRATANTE, 

cópia da Apólice de cada servidor segurado. A seguradora não emite apólices para cada 
segurado, a eles são emitidos somente os Certificados Individuais. Órgão está ciente e de 
acordo com essa prática? 

 
30) Item 5.4.c, página 3 do Edital: Prazo de pagamento, deverá ser feito mensalmente, de acordo 

com o serviço prestado, em até 8 (oito) dias após apresentação de Nota Fiscal devidamente 
atestada por preposto da CONTRATANTE. As companhias seguradoras, por sua natureza, 
emitem apólice/fatura de seguro, ao invés de nota fiscal. Nesse sentido, as seguradoras 
poderão substituir a apresentação da nota fiscal pela apólice/fatura de seguro? 

 
31) : Favor informar os sinistros dos últimos 36 meses: - Data do sinistro; - Data do pagamento do 

sinistro; - Cobertura e valor indenizado. 
 

32) Item xxii, página 12 do Edital: “Para as coberturas IPA e IFPD, a quitação das indenizações 
será efetuada pela proponente vencedora independentemente da data inicial do afastamento do 
segurado;”. Está correto o nosso entendimento de que a data de sinistro destas coberturas caso 
seja anterior ao novo início de vigência será paga pela seguradora anterior? 

 
33) Item 6.2.j, página 4 do edital: j) Certidão de regularidade emitida pela Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP), para fins de participação em licitação, dentro do prazo de 
validade de 30 (trinta) dias, que comprove a autorização para operar no ramo de seguros de 
vida, a existência de reservas adequadas e a inexistência de pendência junto a SUSEP. Esta 
certidão deverá conter a afirmação de que o plano dos seguros está devidamente aprovado 
pela SUSEP. Está correto o nosso entendimento de que a Certidão de Regularidade da SUSEP 
em conjunto com as informações dos Limites Técnicos de Retenção emitidos também pela 
SUSEP, suprem a exigência do item em sua totalidade? 

 
34) O órgão poderia disponibilizar a Minuta Contratual? Não consta nos arquivos anexos no 

portal do licitações-e. 
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ESCLARECIMENTOS 

Em atenção às solicitações de esclarecimentos informamos o seguinte: 

1) A Flem reserva-se ao direito de não revelar essa informação, dado que a mesma não é 
necessária para a formação de preço dos licitantes. 
 

2) A Flem reserva-se ao direito de não revelar essa informação, dado que a mesma não é 
necessária para a formação de preço dos licitantes. 

 
3) A Flem reserva-se ao direito de não revelar essa informação, dado que a mesma não é 

necessária para a formação de preço dos licitantes. 
 

4) Não. Ver relação atualizada disponibilizada no site www.licitacoes-e.com.br. 
 

5) Edital será retificado para 30 (trinta) dias corridos. 
 

6) Individual. 
 

7) 100% patronal. 
 

8) Após inclusão de todos os funcionários constantes da planilha anexa ao termo de referência, 
as novas inclusos estarão limitadas à 69 anos, 11 meses e 29 dias. 

 
9) Além do documento apresentado, deverá ser encaminhado o documento contendo as 

informações de Limites Técnicos de Retenção, também emitido pela SUSEP. 
 

10) Informar valor global para o total de vidas pelo prazo de 12 meses. 
 

11) Existe a possibilidade de reajuste em caso de renovação das apólices. 
 

12) O entendimento está correto. 
 

13) O entendimento está correto. 
 

14) Não. Todas as vidas constantes no anexo deverão ser incluídas na apólice. Após isso, as novas 
inclusões ficaram limitadas à 69 anos, 11 meses e 29 dias. 

 
15) Não contributário. 

 
16) Não. 0% 

 
17) Sim. 
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18) Todos os colaboradores são celetistas e possuem comprovação de vínculo empregatício. 
 

19) No grupo de vidas não há inativos. 
 

20) Sim. Informação consta do anexo do termo de referência. Arquivo disponível em 
www.licitacoes-e.com.br. 

 
21) No grupo de vidas não há aposentados. 

 
22) O entendimento está correto. 

 
23) Sim. 

 
24) A Flem é isenta de IOF. 

 
25) A Flem reserva-se ao direito de não revelar essa informação, dado que a mesma não é 

necessária para a formação de preço dos licitantes. 
 

26) No mês subsequente ao da assinatura do contrato. 
 

27) A Flem reserva-se ao direito de não revelar essa informação, dado que a mesma não é 
necessária para a formação de preço dos licitantes. 

 
28) A Flem reserva-se ao direito de não revelar essa informação, dado que a mesma não é 

necessária para a formação de preço dos licitantes. 
 

29) De acordo. 
 

30) Sim. 
 

31) A Flem reserva-se ao direito de não revelar essa informação, dado que a mesma não é 
necessária para a formação de preço dos licitantes. 

 
32) O entendimento está correto. 

 
33) O entendimento está correto. 
 
34) Seguirá padrão da seguradora. 
 

04 de junho de 2019 
Nilo Batista da Silva Junior 

Pregoeiro 


