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Esclarecimento nº 05 

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) Solicitamos retificar o item descrito a seguir, uma vez que vai contra o Art. 6º da Circular 

SUSEP Nº 302. 
 
Item iii 
“iii. em caso de haver divergência entre o laudo de aposentadoria por invalidez permanente, total 

ou parcial, emitido pela Equipe da Unidade Médico-Pericial Previdenciária e a perícia da 

seguradora para o pagamento da indenização, a despesa na constituição da junta médica 

ocorrerá por conta da proponente vencedora;” 
 
Art. 6º da Circular SUSEP Nº 302 
"No caso de divergências sobre a causa, natureza ou extensão de lesões, bem como a avaliação 

da incapacidade relacionada ao segurado, a sociedade seguradora deverá propor ao segurado, 

por meio de correspondência escrita, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 

contestação, a constituição de junta médica. § 1o A junta médica de que trata o caput deste artigo 

será constituída por 3 (três) membros, sendo um nomeado pela sociedade seguradora, outro pelo 

segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados. § 2o Cada uma das partes 

pagará os honorários do médico que tiver designado; os do terceiro serão pagos, em partes 

iguais, pelo segurado e pela sociedade seguradora. § 3o O prazo para constituição da junta 

médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias a contar da data da indicação do membro nomeado 

pelo segurado." 
 
2) ... acatar, para as coberturas IPA e IFPD, para o pagamento das indenizações, o Laudo Pericial 

emitido pela Equipe da Unidade Médico-Pericial Previdenciária. A Proponente vencedora 
poderá, às suas expensas, indicar profissional para acompanhar os referidos exames. O laudo 
pericial da Equipe da Unidade Médico-Pericial Previdenciária será considerado para 
indenização, no caso de aposentadoria por invalidez; 
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A solicitação acima vai em desacordo com a cobertura de IPDF, uma vez que a tal cobertura não 
tem relação com a aposentadoria por Invalidez. 
 
3) Sobre o item 4 alínea c do Edital:  
“c) em caso de haver divergência entre o laudo de aposentadoria por invalidez permanente, total 
ou parcial, emitido pela Equipe da Unidade Médico-Pericial Previdenciária e a perícia da 
seguradora para o pagamento da indenização, a despesa na constituição da junta médica ocorrerá 
por conta da proponente vencedora;” 
 
O item vai contra a regra de junta pois perde a essência e a imparcialidade do processo. A circular 
302 da SUSEP (em anexo) define a regra abaixo: 
 
“Art. 6o No caso de divergências sobre a causa, natureza ou extensão de lesões, bem como a 
avaliação da incapacidade relacionada ao segurado, a sociedade seguradora deverá propor ao 
segurado, por meio de correspondência escrita, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
data da contestação, a constituição de junta médica.  
 
§ 1o A junta médica de que trata o caput deste artigo será constituída por 3 (três) membros, sendo 
um nomeado pela sociedade seguradora, outro pelo segurado e um terceiro, desempatador, 
escolhido pelos dois nomeados.  
 
§ 2o Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado; os do terceiro 
serão pagos, em partes iguais, pelo segurado e pela sociedade seguradora.  
 
§ 3o O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias a contar da 
data da indicação do membro nomeado pelo segurado.” 
 
Dessa forma solicitamos exclusão do item. 
 
4) Sobre o item 4 alínea l do Edital:  
“l) acatar, para as coberturas IPA e IFPD, para o pagamento das indenizações, o Laudo Pericial 
emitido pela Equipe da Unidade Médico-Pericial Previdenciária. A Proponente vencedora poderá, 
às suas expensas, indicar profissional para acompanhar os referidos exames. O laudo pericial da 
Equipe da Unidade Médico-Pericial Previdenciária será considerado para indenização, no caso de 
aposentadoria por invalidez;” 
 
A regra vai contra a cobertura de IPDF, pois a mesma não tem relação com a aposentadoria por 
Invalidez. 
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A análise será feita pela Seguradora. O órgão está ciente? 
 
5) Sobre o item 4 alínea v do Edital:  
“v) para as coberturas IPA e IFPD, a quitação das indenizações será efetuada pela Proponente 
vencedora independentemente da data inicial do afastamento do segurado;” 
 
As indenizações a serem efetuadas pela proponente vencedora somente será devida se o sinistro 
ocorrer na vigência da mesma. 
 
O órgão está ciente? 
 
6) Está correto nosso entendimento de que não estão incluídos no grupo segurado objeto da 

presente contratação, os servidores pensionistas e prestadores de serviços terceirizados? Se 
negativo, favor informar o quantitativo. 
 

7) O percentual de impostos a ser retido pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, 
será o total de 7,05% (referente a IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL) conforme Instrução 
Normativa RFB nº 1234 de 11/01/2012? Se negativo, favor informar o percentual e o número 
da Lei a ser aplicada, para avaliarmos. 

 
8) Será aceita a carência de 2 anos em caso de suicídio, conforme Código Civil? 

 
9) Item Tabela de Importâncias Seguradas Individualmente, pagina 11 do Edital Haverá limite 

mínimo de capital segurado? 
 

10) Item xx., página 12 do Edital: “Acatar, para as coberturas IPA e IFPD, para o pagamento das 
indenizações, o Laudo Pericial emitido pela Equipe da Unidade Médico-Pericial 
Previdenciária. A Proponente vencedora poderá, às suas expensas, indicar profissional para 
acompanhar os referidos exames. O laudo pericial da Equipe da Unidade Médico-Pericial 
Previdenciária será considerado para indenização, no caso de aposentadoria por invalidez;”. 
Está correto o nosso entendimento de que data de concessão da aposentadoria por invalidez 
paga pelo INSS não caracteriza o pagamento de sinistro das coberturas de IPA ou IFPD? 

 
11) Qual orçamento ou valor estipulado para o certame? 
 
12) O valor estimado para certame é valor máximo, sendo desclassificado quem apresentar 

proposta num valor maior? 
 

13) Cadastro da proposta inicial será por preço: unitário anual, unitário mensal, global (unitário 
mês x nº de vidas x 12) ou total mensal (unitário mês x nº de vidas)? 
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14) Os lances deverão ser por preço lote, unitário anual, unitário mensal, global (unitário mês x nº 
de vidas x 12) ou total mensal (unitário mês x nº de vidas)? 
 

15) O número estimado de segurados informado é mensal ou anual? 
 

16) O custeio do seguro será não contributário e adesão obrigatória pela parte dos segurados? 
 

17) Será exigido Garantia Contratual (caução)? De quantos % sobre o valor do contrato? E de que 
forma será efetuado: por depósito em conta, Gui Bancária (Boleto)? 

 
18) O Estipulante é isento de I.O.F.? 

 
19) Quando da renovação do contrato celebrado, por qual índice (INPC, IPCA, IGP-M, etc.) 

poderão ser reajustados os valores (preços) do contrato? 
 
20) Havendo assistências (exemplo: Assistência Médica, Assistência Funeral, Assistência 

Transporte, etc), confirmar se poderá ser feito por meio de reembolso. 
 

21) Aceitarão os certificados individuais dos segurados disponibilizados no formato digital? 
 

22) Última seguradora 
 

23) Valor ou taxa da última fatura e à quantas vidas que se refere. 
 

24) Nº de sinistros nos últimos 3 anos: 
 

25) Valor de cada sinistro indenizado/avisado: 
 

26) Será enviado um boleto único ou para cada subgrupo? 
 

27) Relação de vidas com sexo e data de nascimento em excel. 
 

28) Caso o Seguro de Vida em Grupo seja com Capital Segurado Variado, é Imprescindível 
constar o valor do Capital Segurado correspondente a cada segurado na relação de vidas em 
excel. 

 
29) Anexar relação com CID de cada um. 

 
30) De acordo com o item 4, ?e?, do edital, a seguradora vencedora deverá ?efetuar o pagamento 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento completo da 
documentação, após o recebimento da prova de morte ou invalidez, quando do falecimento ou 
invalidez do segurado, enquanto fizer parte da Apólice?. Ocorre que, de acordo com o 
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previsto no artigo 72, parágrafos 1º e 2º, da Circular SUSEP nº 302/2005, as seguradoras 
deverão liquidar os sinistros no prazo de até 30 dias, contados a partir da entrega de todos os 
documentos, e não 15 como consta no edital. Desta forma, podemos considerar o prazo de até 
30 dias previsto na referida circular da SUSEP para pagamento de indenização? 

 
31)  O item 4, ?g?, do edital e item 5, ?vii?, do Termo de Referência, estabelecem a obrigação da 

seguradora contratada ?fornecer à Área de Recursos Humanos do CONTRATANTE, cópia da 
Apólice de cada servidor segurado.? Nos casos de apólice coletiva, como no caso do certame 
em questão, a seguradora encaminha à contratante/estipulante a apólice contratada, enquanto 
que, aos segurados, encaminha um certificado individual, o qual contém todas as informações 
relativas à apólice e mais as informações específicas sobre o segurado. Estamos entendendo 
que o envio do certificado individual aos segurados atende a obrigação prevista nos referidos 
itens. Este entendimento está correto? 
 

32)  De acordo com o item 6.2, ?j?, do edital, a licitante deverá apresentar certidão expedida pela 
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados comprovando ?autorização para operar no 
ramo de seguros de vida, a existência de reservas adequadas e a inexistência de pendência 
junto a SUSEP?, bem como que ?esta certidão deverá conter a afirmação de que o plano dos 
seguros está devidamente aprovado pela SUSEP;?. Ocorre que, para comprovar a autorização 
para operar no mercado segurador, a SUSEP emite apenas a ?Certidão de Regularidade?, na 
qual atesta se a seguradora está autorizada a operar no mercado segurador,  bem como se a 
respectiva seguradora se encontra sob o regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação 
Extrajudicial ou Fiscalização Especial, sem conter qualquer indicação quanto aos ramos do 
seguro em que atua e nem mesmo sobre as reservas técnicas. É importante esclarecer que a 
emissão de qualquer outro tipo de certidão que não esteja disponível no sítio da SUSEP 
dependerá de requerimento junto à SUSEP, não havendo prazo determinado para retorno. 
Diante de tais considerações, podemos considerar suficiente para atender a exigência prevista 
no item 6.2, ?j?, do edital I a apresentação de Certidão de Regularidade expedida pela SUSEP, 
sem que contemple a informação sobre os ramos de atuação e sobre as reservas técnicas? 
 

33) Ainda em relação ao mesmo item, esclarecemos que na certidão de regularidade, não há 
indicação quanto aos planos de seguros aprovados pela SUSEP. Ocorre que no sítio da 
SUSEP (www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1) é possível consultar o número do 
registro do produto oferecido na proposta, sem, contudo, possuir efeito de certidão. Diante 
destas considerações, é possível fornecer apenas a Certidão de Regularidade, acompanhada do 
extrato/print da consulta do número do registro do produto extraído do site da SUSEP, sem 
que este último possua efeito de certidão? 

 
34) O item 6.2 ?g?, do edital exige a apresentação do ?Balanço Patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa saúde financeira da licitante?, sem, contudo, indicar qual seria o critério a 
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ser utilizado para aferir a boa situação financeira da licitante. Estamos entendendo que será 
considerada satisfatória a situação financeira de licitante cujo resultado do índice de Liquidez 
Geral ? LG; índice de Liquidez Corrente e de Solvência Geral ? SG sejam iguais ou 
superiores a 1,0 ou, caso estes índices sejam inferiores a 1,0, que comprovem possuir capital 
mínimo ou patrimônio líquido mínimo no valor não superior a 10% do valor estimado para a 
contratação. Este entendimento está correto? 

 
35) O item 11.2 do edital trata da assinatura do contrato. Ocorre que não consta no instrumento 

convocatório em análise a minuta do contrato a ser firmado entre a Fundação Luís Eduardo 
Magalhães e a seguradora que se sagrar vencedora do presente certame. Qual será o 
instrumento que formalizará a relação entre a contratante e a seguradora a ser contratada? A 
respectiva minuta será previamente disponibilizada aos interessados? 

 
36) Além disso, o referido instrumento poderá ser assinado de forma não presencial, com o envio 

por e-mail ou via postal para coleta de assinaturas da contratada e posterior devolução à 
contratante, já que a maioria das seguradoras está sediada em São Paulo, e ainda que os seus 
executivos possuem muitos compromissos diários? 

 
37) Qual o valor da última fatura quitada da apólice anteriormente contratada? 

 
38) Qual o número de segurados da última fatura quitada? 

 
39) Qual o montante de faturas pagas nos últimos 36 meses? 

 
40) Quais as coberturas e os valores de capital segurado da última apólice contratada? 

 
41) Solicitamos a gentileza de nos fornecer, de forma detalhada, informações sobre os sinistros 

indenizados nos últimos 36 meses, contendo principalmente as seguintes informações: data do 
sinistro, qual a cobertura reclamada, valor da indenização paga e valor do capital segurado 
vigente à época do sinistro. 

 
42) Qual a o valor do prêmio individual cobrando na última apólice contratada? 

 
43) Qual a seguradora que detém atualmente a apólice? 

 
44) Qual o valor estimado para esta contratação? 

 
45) Solicitamos a gentileza de informar se Vossa Administração é isenta de IOF. 

 
46) Qual a data de término de vigência da apólice de seguro que se encontra em vigor atualmente? 
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47) O item 12.1 do edital prevê a aplicação de multa de 0,3% a 0,7% por dia, sem limite de sua 
incidência. Tendo-se em vista a necessidade de se estipular um limite para aplicação desta 
multa diária, sob pena de inviabilizar a execução do contrato, uma vez que esta pena pode 
ultrapassar até mesmo o valor da contratação, entendemos que a multa diária poderá incidir 
até que atinja 10% previsto na alínea ?a? do mesmo item, o qual trata da inexecução total da 
obrigação assumida. Este entendimento está correto? Em caso negativo, solicitamos que seja 
estabelecido um percentual limite de incidência sobre o valor total do contrato (valor do 
prêmio) ou o limite de dias em que poderá incidir. 

 

ESCLARECIMENTOS 

Em atenção às solicitações de esclarecimentos informamos o seguinte: 

1) Ver Edital retificado. 
 

2) Ver Edital retificado. 
 

3) Ver Edital retificado. 
 

4) Ver Edital retificado. 
 

5) Ver Edital retificado. 
 

6) O entendimento está correto. 
 

7) Segue percentuais de retenção: IR 1,5%, PIS/PASEP 0,65%, COFINS 3% e CSLL 1%. 
 

8) O entendimento está correto. 
 

9) Ver questão 5 do Esclarecimento 3. 
 

10) Ver Edital retificado. 
 

11) 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. 

 
12) Oferta de preço superior ao valor de referência não é critério para desclassificação. 

 
13) Valor Global Anual 

 
14) Valor Global Anual 
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15) Mensal, o qual está sujeito a flutuações de admissões/demissões durante a vigência da 
Apólice. 

 
16) O entendimento está correto 

 
17) Não 

 
18) Sim 

 
19) IGP-M, ou outro índice que venha a substituí-lo. 

 
20) A Assistência Funeral poderá ser mediante Reembolso. 

 
21) Sim 

 
22) 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 
 

23) 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 

 
24) 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 
 

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) Deverá ser emitida para cada sub-grupo. 

 
27) Disponível para download no site www.licitacoes-e.com.br. 

 
28) O capital segurado (CB) é de 20 x o salário base de cada colaborador, que já consta do 

arquivo anexo, limitados a R$100.000,00. 
 

29) Informação consta do anexo do termo de referência, disponível para download no site 
www.licitacoes-e.com.br. 

 
30) Ver Edital retificado. 

 
31) O entendimento está correto. 

 
32) Ver Edital retificado. 
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33) O extrato é suficiente. 
 

34) O entendimento está correto. 
 

35) Conforme minuta da Seguradora, desde que validada pela Flem. 
 

36) O entendimento está correto. 
 

37) 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. 

 
38) 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. 
 

39) 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. 

 
40) 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. 
 

41) 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. 

 
42) 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. 
 

43) 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. 

 
44) 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. 
 

45) Sim. 
 

46) 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. 

 
47) Não. Ver Edital retificado. 
 

06 de junho de 2019 
Nilo Batista da Silva Junior 

Pregoeiro 


