ESCLARECIMENTOS
REF.: PP n.º 07/2019 – Contratação de seguro de pessoas para os empregados e estagiários da
BHTRANS.
PERGUNTA 01: Por favor, ratificar nosso entendimento de que as Sociedades Anônimas (S/A) estão
desobrigadas a apresentar o balanço e demonstrações assinadas, uma vez que o documento será
apresentado através da publicação do balanço em Diário Oficial OU Jornal de Grande Circulação.
Resposta GECOL: Entendimento correto.
PERGUNTA 02: Podemos entender que o prazo para o pagamento de sinistro
sinistro será de 30 (trinta) dias,
conforme disposição do Artigo 72, parágrafo 1o - Seção XI Da Liquidação de Sinistros, da Circular no
302/2005 da SUSEP, nosso entendimento está correto?
Sim, seguir legislação vigente.
vigente
PERGUNTA 03: Qual foi último índice de reajuste
reajuste aplicado ao contrato atual?
Não houve reajuste.
PERGUNTA 04: A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou
assemelhadas, NÃO caracteriza o estado de invalidez permanente, o Órgão esta ciente e de acordo?
Ciente, contudo o contrato prevê cobertura de invalidez funcional.
PERGUNTA 05: Podemos entender que a vigência das novas inclusões ocorrerão no 1o dia do mês
subseqüente, dentro do mês fechado (de 01 a 31) com emissão da fatura de pagamento para o mês
seguinte?
Conforme
onforme disposto na Cláusula Terceira da Minuta de Contrato – Anexo X: “O presente
Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado nos termos da legislação vigente.”
Conforme disposto no subitem 8.1 da Minuta de Contrato – Anexo X: A BHTRANS deverá :
“8.1 – Fornecer informações necessárias à emissão e/ou cancelamento das apólices dos segurados
e de seus beneficiários. As informações serão fornecidas até o dia 10 (dez) do mês seguinte às
ocorrências.”
Conforme disposto no subitem 9.5 da Minuta de Contrato
Contr
– Anexo X: “O
O pagamento será feito
de acordo com os serviços efetivamente executados pela Contratada, em até 10 (dez) dias após a
data de recebimento da Nota Fiscal pela Gerência de Orçamentos e Finanças – GEORF da
Contratante, devidamente atestada.”
atestada.
PERGUNTA
ERGUNTA 06: 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.
Correto.
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PERGUNTA 07: Conforme
onforme 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?
Correto.
PERGUNTA 08: Favor informar qual será a data de início de vigência do contrato com a licitante
vencedora.
Resposta GECOL: Conforme disposto na Cláusula Terceira da Minuta de Contrato – Anexo X:
“O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua
assinatura,
inatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.”
PERGUNTA 09: Favor informar
nformar se a BHTRANS está isenta do pagamento de IOF – Imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro.
A BHTRANS não está isenta do IOF para esse fim.
PERGUNTA 10: O percentual de impostos a ser retido pela BHTRANS será o total de 7,05%
(referente a IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL) conforme
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.
Não. Os percentuais são 4,65% (PIS 0,65%, COFINS 3%, CSLL 1%) e 1,5% IRRF, totalizando
6,15%. A base legal é a Lei nº 10.833/03
PERGUNTA 11: As coberturas e capitais descritos neste Edital são os mesmos da apólice atual?
Correto.
PERGUNTA 12: 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,
indeniz
favor
informar o motivo e se permanecem no Seguro. Se houver aposentados por invalidez, favor informar o
CID.
Os empregados são contratados pelo Regime Geral da Previdência Social-RGPS
Social
e podem
requerer sua aposentadoria diretamente ao órgão previdenciário,
previdenciário, não havendo qualquer
interferência da BHTRANS no processo ou obrigação de informação à empresa. Da mesma
forma os empregados podem requerer indenizações diretamente à seguradora, não estando
obrigados a informar à empresa sobre a cobertura ou não do sinistro. Todos os processos
iniciados pelo RH da reclamada foram concluídos.
PERGUNTA 13: Favor informar se há funcionários inativos, se positivo qual é o quantitativo?
Sim, 13 (treze).
PERGUNTA 14: a BHTRANS está ciente e de acordo em respeitar a carência
carênc referente a suicídio,
conforme determina
mina o art. 798 do Código Civil.
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As coberturas devem ser garantidas nos termos da legislação vigente.
vigente
PERGUNTA 15: A licitante vencedora poderá aplicar o prazo de 15 (quinze) dias para emissão de
apólice, conforme estabelece
abelece o artigo 9º
9 da Circular nº 251 da Susep, SEÇÃO III – DA EMISSÃO DA
APÓLICE, DO CERTIFICADO DE SEGURO OU DO ENDOSSO, vejamos: Art. 9o A emissão da
apólice, do certificado ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da
proposta. Se negativo, favor justificar detalhadamente.
O prazo de 15 dias para emissão da apólice poderá ser aplicado, no entanto a vigência do seguro
deverá retroagir a data de recebimento pela seguradora vencedora da relação dos segurados a
serem inclusos no grupo, afim de se garantir a inexistência de período descoberto.
Item 6.4.1 – Atestado de Capacidade Técnica.
PERGUNTA 16: Por favor, ratificar nosso entendimento de que as licitantes poderão apresentar
atestado de capacidade técnica de serviços não concluídos, entretanto, já decorrido no mínimo um ano
do início de sua execução. Caso negativo, explicar detalhadamente.
Resposta GECOL: Entendimento correto.
PERGUNTA 17: Por gentileza, informar quem são os afastados, bem como o CID – Classificação
Internacional de Doenças dos colaboradores afastados, ou causa que ensejou o afastamento.
Seguem os dados disponibilizados pela previdência social (os demais podem ser extraídos da
relação de vidas já disponibilizada):
MAT.
232
298
304
350
462
589
715
824
843
1067

NOME
ELCIO GONCALVES
MARCIA DOS SANTOS
CATIA REGINA
JOSE FELÍCIO
ALEXANDER LANA
MARCELO MARTINS
ANTONIO LAMARQUE A.
MEIRELES
HERCULES NAVARRO
FABRICIA MARQUES
NATALINA ALICE COUTO
DIMEIRA

AFAST. INSS TÉRM. AFAST.
AF
11/09/2015
15/04/2019
31/01/2019
15/03/2019
15/01/2019
20/02/2019
20/02/2019
21/03/2019
13/05/2015
28/02/2019
08/03/2019
08/03/2019

SITUAÇÃO
CID. Z54.0
CID. R10
CID. G93.4
CID. G63.2

18/12/2018

29/03/2019

CID. M169

21/01/2019
01/03/2018

19/05/2019
20/08/2019

CID. F33.2

06/12/2018

21/08/2019

1580

EMERSON BARBOSA

16/10/2018

06/04/2019

1641
1762
1913
1990
1990

GERALO MAJELLA
LETICIA SOARES
SIMONE REGINA
MIRIAM RAFAEL DA SILVA
MIRIAM RAFAEL DA SILVA

05/02/2019
13/02/2019
12/02/2019
17/12/2018
07/02/2019

20/05/2019
25/02/2019
06/03/2019
14/01/2019
21/02/2019
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CID. M84.1 E
M51.1
CID. S826
CID. F32 E F41
CID. M54.5
CID. R466 E Z63
CID.F32.0 E Z63.4

PERGUNTA 18: Podemos entender que as 900 vidas seguradas ingressarão no seguro na primeira
fatura emitida?
As novas condições contratadas deverão ser ofertadas aos empregados que poderão ou não
aderir ao benefício.
Conforme subitem 2.1.1.1 do Termo de Referência – Anexo I: “A
A adesão tanto ao seguro de vida
quanto à sua ampliação pelos empregados não é obrigatória, ou seja, os empregados podem
aderir e cancelar o seguro a qualquer momento. Portanto, os quantitativos dispostos neste
Termo retratam apenas a situação referente ao período indicado, devendo a elaboração da
proposta comercial considerar que o quantitativo de vidas pode variar durante o período de
contratação.”
PERGUNTA 19: As coberturas do plano de ampliação de capital são as mesmas do plano principal?
Ou seja, M, IEA, IPA, IPDF, IAC (50% M, IEA, IPA) e IAF (10% M).
Correto, mesmas coberturas do plano principal.
princip
PERGUNTA 20: As empresas Seguradoras não emitem Nota Fiscal, emitem Fatura, é possível este
órgão licitante aceitar a emissão de fatura? Se negativo favor justificar detalhadamente.
Conforme subitem 9.1 da Minuta de Contrato – Anexo X: “A
A Contratada deverá
d
emitir a nota
fiscal/fatura conforme legislação vigente e nominal à Contratante.”
Contratante.
PERGUNTA 21: Conforme Art. 8.o da Circular Susep 317 “Deverá ser estabelecido nas condições
gerais que qualquer modificação da apólice em vigor que implique em ônus ou dever para os
segurados ou a redução de seus direitos dependerá da anuência expressa de segurados que
representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado.”, disposto nas Condições Gerais do Produto
VG da Unimed Seguradora S/A, item 25.3 – Alterações do Contrato: “Qualquer alteração na Apólice
vigente ou na renovação, que implicar em ônus ou dever para os Segurados, ou a redução de seus
direitos, bem como a alteração das taxas de seguro, dependerá da anuência prévia e expressa de
Segurados que representem,, no mínimo, 3/4 (três quartos) do grupo segurado.”. Por tratar-se de seguro
parcialmente contributário e contributário (ampliação do seguro), no qual o segurado também
contribui com o pagamento do prêmio de seguro, qualquer alteração na apólice deve possuir
possu anuência
de 3⁄4 (três
ês quartos) do grupo segurado. Neste caso, a BHTRANS, enviará para a Seguradora essas
anuências do grupo a ser transferido?
Conforme subitem 8.3 da Minuta de Contrato – Anexo X: “A
A BHTRANS reserva à Contratada
o direito de obter informações
mações junto a cada segurado, em formulário próprio, desde que não
haja ônus para a BHTRANS e nem para os segurados.”
segurados.
PERGUNTA 22: Em virtude do custeio ser parcialmente contributário e contributário (ampliação do
seguro) entende-se que a BHTRABS encaminhará
encaminhará a Proposta de Adesão (Cartão Proposta) para novas
adesões (contratações), conforme regras estabelecidas pela SUSEP acima mencionadas.
Conforme subitem 8.3 da Minuta de Contrato – Anexo X: “A
A BHTRANS reserva à Contratada
o direito de obter informações junto
junto a cada segurado, em formulário próprio, desde que não
haja ônus para a BHTRANS e nem para os segurados.”
segurados.
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PERGUNTA 23: Qual é o valor da última fatura quitada?
R$ 20.334,45 (somando-se
se todas as modalidades)
R$ 930,90 - Ampliação R$ 50.000,00
R$ 2,50 - Estagiários
R$ 5.533,02 - Ampliação R$ 90.000,00
R$ 13.868,03 – Principal
PERGUNTA 24: Podemos entender que haverá limite de idade para novas adesões, sendo limitado em
70 anos?
Não, o benefício deverá ser ofertado a todos os empregados.
empregados
PERGUNTA 25: Por gentileza,
entileza, informar os valores dos sinistros pagos, uma vez que, há sinistrados
que podem ter o capital ampliado.
Dados disponibilizados pela última seguradora:
SEGURADO
MARIA DA
CONCEICAO
DE SOUZA
HELVECIO KRIEGER
DE SANTANA
CARLOS GOMES
ALVES
CARLOS GOMES
ALVES
CARLOS GOMES
ALVES

BENEFICIÁRIO

NATUREZA DO
SINISTRO

JOSE JACINTO DA SILVA

MORTE
NATURAL

SAMARA DE MENDONCA
KRIEGER
TEREZINHA DE JESUS LAGES
ALVES
CARLOS GOMES LAGES
ALVES
JOSE EDUARDO LAGES
ALVES

MORTE
ACIDENTAL
MORTE
NATURAL
MORTE
NATURAL
MORTE
NATURAL

DATA DA
VALOR
DATA DO
OCORRÊNCIA INDENIZADO PAGAMENTO
07/06/2018

45.000,00

09/11/2018

27/04/2018

180.000,00

25/07/2018

05/05/2018

45.000,00

24/07/2018

05/05/2018

22.500,00

24/07/2018

05/05/2018

22.500,00

24/07/2018

Dados Disponibilizados pela segurados anterior:
SEGURADO

GARANTIA

OCORRÊNCIA

AVISADO

PAGO

Cônjuge

Morte

08/12/2012

R$ 45.000,00

R$ 45.744,00

Titular

Morte

27/04/2013

R$ 90.000,00

R$ 91.093,58

Cônjuge

Morte

13/06/2013

R$ 45.000,00

R$ 45.129,11

Titular

Morte

29/11/2014

R$ 90.000,00

R$ 91.165,91

Cônjuge

Morte

29/11/2014

R$ 45.000,00

R$ 45.582,96

Titular

Invalidez Total ou Parcial p/ Acidente

02/05/2014

R$ 36.000,00

R$ 40.049,42

Filho

Morte

11/12/2013

R$ 9.000,00

R$ 10.403,29

Titular

Morte

13/07/2015

R$ 90.000,00

R$ 95.011,36

Titular

Invalidez Total ou Parcial p/ Acidente

13/04/2015

R$ 33.750,00

R$ 35.977,29

Cônjuge

Morte

26/11/2015

R$ 45.000,00

R$ 45.890,20

Titular

Invalidez Total ou Parcial p/ Acidente

28/07/2016

R$ 2.700,00

R$
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2.714,04

Cônjuge
Titular
Titular
Titular

Morte
Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença Invalidez Total ou Parcial p/ Acidente

24/05/2016

R$ 45.000,00

R$ 45.948,62

01/09/2016

R$ 90.000,00

R$ 90.305,06

16/09/2015

R$ 90.000,00

R$ 98.591,99

13/04/2017

R$ 47.250,00

R$ 47.466,58

PERGUNTA 26: Anexo VIII – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL: Está certo o nosso
entendimento de que no Quadro I é para considerar as coberturas: M, IEA, IPA, IPDF, IAC (50% M,
IEA e IPA) e no Quadro II com a exclusão das coberturas do Cônjuge e Filhos?
Correto.
Cada segurado irá escolher o plano de coberturas que irá ingressar ou o órgão escolherá somente um
plano de coberturas para todos aderirem?
O empregado apenas poderá optar pela ampliação ou não da cobertura.
cobertura
Não compreendemos a soma da célula “PREÇO GLOBAL ANUAL (Preço Global Anual 1 + Preço
Global Anual 2)” uma vez que está sendo duplicado o valor do preço.
Resposta GECOL: Conforme disposto na 3º Observação do Modelo de Proposta Comercial –
Anexo VIII: “Caso
Caso ocorra a supressão das coberturas previstas nas alíneas “e” e “f” do subitem
2.8 do Termo de Referência - Anexo I, passará a vigorar para efeito de Contrato os valores
indicados no Quadro II (ver subitem 2.8.1
2.8 do Termo de Referência).”
O somatório dos valores globais 1 e 2 são apenas para efeito de julgamento.

Belo Horizonte, 25 de março de 2019.

Isabela Torres M. Ferreira
Pregoeira
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