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EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S/A – Prodabel 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.000.519/20-39 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA 

EMPREGADOS DA PRODABEL, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME DESCRITO NESTE 

EDITAL E ANEXOS. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

Empresa: UNIMED SEGURADORA S/A 
 

PERGUNTA 01: Com relação a elaboração da proposta, gentileza esclarecer se os licitantes devem formular 

baseado em 12 meses de vigência ou 24 meses, tendo em vista que no edital a informação está inconclusiva.  

Resposta: A apólice deverá ter vigência de 12 meses 

PERGUNTA 02: Este órgão contratante está ciente que, em caso de invalidez parcial por acidente, o valor 

indenizado será conforme o percentual por membro lesado, de acordo com a tabela de grau de invalidez definida 

pela Susep?  

Resposta: Deverão ser observadas as obrigações previstas no edital, bem como a legislação vigente.  

PERGUNTA 03: A cobertura “IFPD – Invalidez Funcional Permanente Total por Doença” refere-se à 

antecipação da cobertura de morte, desta forma, podemos entender que após o pagamento da indenização ao 

segurado referente a cobertura de IFPD, automaticamente será encerrada a cobertura de Morte, e 

consequentemente a cobertura do seguro?  

Resposta:  Deverão ser observadas as obrigações previstas no edital, bem como a legislação vigente.  

PERGUNTA 04: Favor informar se a PRODABEL, poderá efetuar o pagamento da fatura referente a prestação de 

serviços objeto desta licitação, por meio de boleto bancário. 

Resposta: Observar Cláusula Nona do Anexo V do edital.  A alteração da forma de faturamento poderá ser 

apreciada quando da contratação,   

PERGUNTA 05: Para efeitos de eventuais comprovações, favor informar qual é o vínculo empregatício dos 

funcionários da PRODABEL, e ainda, se todos os beneficiários possuem a comprovação de vínculo 

empregatício.  

Resposta: Favor observar Termo de Referência e seus anexos.  

PERGUNTA 06: Favor informar se há funcionários inativos. Se positivo, favor informar qual é o quantitativo. 

PERGUNTA 07: No quadro de funcionários existem colaboradores afastados? Caso positivo, informar o CID – 

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

Resposta:  Favor observar Termo de Referência e seus anexos.    

PERGUNTA 08: 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 
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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.  

Resposta:  Favor observar Termo de Referência e seus anexos.      

PERGUNTA 09: 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. 

Resposta:   Favor observar Termo de Referência e seus anexos.  Não servidores pensionistas ou terceirizados. 

PERGUNTA 11: 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? 

 

Resposta: Deverão ser observadas as obrigações previstas no edital, bem como a legislação vigente.     

 

PERGUNTA 12: Favor informar se a PRODABEL, está isenta do pagamento de IOF – Imposto sobre operações 

de crédito, câmbio e seguro.  

Resposta: não é isenta. 

PERGUNTA 13: O percentual de impostos a ser retido pela PRODABEL, 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. 

Resposta: O percentual a ser retido obedecerá a legislação vigente, configurando atualmente em IR 1,5%, ISS 

3,00% PIS/COFINS/CSLL: 4,5%. 

 PERGUNTA 14: Qual é o número de segurados da última fatura quitada? 

Resposta: Não há seguro vigente 

PERGUNTA 15: Qual o valor pago da última fatura? 

Resposta: Não há seguro vigente 

 PERGUNTA 16: Qual a taxa mensal aplicada atualmente? 

Resposta: Não há seguro vigente 

PERGUNTA 17: Favor informar a sinistralidade dos últimos 36 meses, informar também: - data do sinistro; - 

data do pagamento do sinistro; - cobertura e valor indenizado. 

 

Resposta: Nº de Sinistro 03 sendo 01 em 2018 e 02 em 2017. Valor indenizado conforme cobertura contratada. 

PERGUNTA 18: 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?  
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Resposta: A alteração da forma de faturamento poderá ser apreciada quando da contratação, observando a 

legislação vigente. 

PERGUNTA 20: Está correto nosso entendimento, de que a vedação citada no item 6.9.1 do edital não se aplica a 

proposta a ser anexada em conjunto com os documentos de habilitação, tendo em vista que ambos os documentos 

e a referida proposta só ficam disponíveis após a fase de lances, ou seja, após concluída a negociação. 

Resposta: Sim. 

PERGUNTA 21: Gentileza ratificar qual será o prazo de vigência da contratação. PERGUNTA 22: O órgão 

confirma o prêmio estimado para o certame no valor de R$ 100.000,00 anual?  

Resposta: O prazo de contratação está previsto nos termos do edital inclusive na minuta de contrato, bem como as 

faixas do capital segurado. 

PERGUNTA 23: Conforme o quadro a seguir, entendemos que o seguro será de adesão facultativa e o segurado 

que optar em contratar o seguro poderá escolher entre as opções de capital descriminadas a seguir. O órgão 

conforma essa afirmação?  

Resposta: Observar o item 7 do Termo de Referência anexo ao edital. 

PERGUNTA 24: O órgão está ciente e de acordo em respeitar a carência referente a suicídio, conforme determina 

o art. 798 do Código Civil?   

Resposta: Deverão ser observadas as obrigações previstas no edital, bem como a legislação vigente. 

Empresa: REP SEGUROS 

Necessário ajustar o texto abaixo, constante no TR, tendo em vista que é necessária a informação do plano/capital 

segurado. 

o "A CONTRATANTE encaminhará relação dos trabalhadores segurados contendo: nome 

completo, data de nascimento, matrícula, CPF, RG, estado civil, data de admissão e nome dos 

beneficiários." 

Resposta: Não há necessidade de retificação visto que serão repassadas todas as informações necessárias quando 

da formalização do seguro. 

Necessário esclarecer o texto abaixo, constante no TR. Mês subesequente a que ? 

o A CONTRATANTE encaminhará à CONTRATADA, mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês 

subsequente, relatório informando o número e dados dos empregados ... 

Resposta: Mês subsequente ao último mês faturado 

 Relação de Segurados 

o Os 557 relacionados na planilha excel, são todos Segurados ? 

o Resposta: Não há seguro vigente. 
o Precisamos de uma relação contendo exclusivamente os segurados e seus respectivos capitais 

segurados. 

o Resposta: Não há seguro vigente 
o Qual o prêmio da última fatura e respectiva quantidade de vidas ? 
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o Resposta: Não há seguro vigente 
o Qual o histórico de sinistros e prêmios dos últimos 5 anos ? 

o Resposta: 05 (cinco) sinistros. Os prêmios foram pagos conforme cobertura contratada. 

 

Atenciosamente, 

Márcia Maria Martins 

Pregoeira 


