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: TASS BRASIL INTERNATIONAL CONSULTORIA E GERÊNCIA DE RISCOS DE SEGUROS

Pergunta: O Estipulante possui Seguro Atualmente? Caso positivo, informar:
1.
Qual a Seguradora atual?
2.
Qual o valor da última fatura paga?
3.
Qual o valor estimado para essa contratação?
4.
Quantas vidas estão ativas no último faturamento?
5.
Em caso de ter aposentados no grupo, informar se há carnesistas (aquele que paga o próprio seguro através
de carnê) e qual a quantidade?
6.
Quais os valores dos sinistros (pagos/pendentes/negados) por cobertura, ocorridos nos últimos 05 (cinco)
anos, informados por ocorrência, contendo data de sinistro, data do aviso, causa e valor indenizado?
7.
Os Certificados e as faturas podem ser disponibilizados de forma online?
Resposta: A Estipulante não possui seguro atualmente.
Quanto ao valor estimado para a contratação (pergunta 3), informamos que este processo é regido pelo Decreto
17.317/20 e pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC/Prodabel. Dessa forma, não será
possível disponibilizar os orçamentos, bem como o Mapa de Coleta de Preços(MCP), uma vez que o mesmo é
sigiloso, conforme art. 15 do mencionado Decreto e art. 29 do RILC/Prodabel.
8. Em relação o arquivo denominado “LISTAGEM”, todos os listados estão atualmente na apólice? Como se trata
de um Seguro com Adesão Facultativa, pedimos que seja encaminhada uma relação de vidas com a totalidades
dos funcionários e a indicação de quem tem o seguro atualmente.
Resposta: Não há seguro vigente
9. O Capital segurado é múltiplo escolha? Se sim, precisamos que seja informado na relação de vidas o capital
segurado atual, ou informarem qual capital deveremos considerar para precificação do seguro:
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Resposta: Observar o previsto no edital ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.
10. Todos os proponentes entrarão no Seguro com capital de R$ 25.000,00 ? Poderão optar posteriormente pelo
aumento de capital? Haverá preenchimento de DPS?
Resposta: Os proponentes poderão optar por qualquer uma das faixas.
11. A Prodabel irá participar do prêmio do Seguro apenas na opção de R$ 25.000,00?
Será concedido aos participantes da Apólice, um capital segurado, conforme abaixo, considerando a opção feita
por cada empregado, nos seguintes valores:
1.
2.
3.

4.

R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) – Cobertura básica;
R$50.000,00 (Cinquenta mil reais);
R$75.000,00 (Setenta e cinco mil reais);
R$100.000,00 (Cem mil reais).

Resposta: Observar o disposto no Item 7 do Termo de Referência.
12. Confirmar o período de vigência do contrato, existem duas informações diferentes no Edital:
18 – EXECUÇÃO CONTRATUAL
O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da vigência da apólice de seguro,
podendo ser prorrogado, por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a Prodabel,
respeitados os limites da Lei Federal nº 13.303/16.
Resposta: Observar Cláusula Quinta - Anexo V do Edital.
13. A vigência da apólice será de 12 (doze) meses e poderá ser renovada durante o período de vigência
contratual?
Resposta: Observar Cláusula Quinta - Anexo V do Edital.
Empresa: UNIÃO SEGURADORA S/A

1. Qual orçamento ou valor estipulado para o certame?
Resposta: Quanto ao valor estimado para a contratação (pergunta 3), informamos que este processo é regido pelo
Decreto 17.317/20 e pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC/Prodabel. Dessa forma, não
será possível disponibilizar os orçamentos, bem como o Mapa de Coleta de Preços(MCP), uma vez que o mesmo
é sigiloso, conforme art. 15 do mencionado Decreto e art. 29 do RILC/Prodabel.
2.O valor estimado para certame é valor máximo, sendo desclassificado quem apresentar proposta num valor
maior?
Resposta: Conforme o item 12 do Edital.
3.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)?
Resposta: Conforme ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
4.Os lances deverão ser por unitário anual, unitário mensal, global (unitário mês x nº de vidas x 12) ou total
mensal (unitário mês x nº de vidas)?
Resposta: Conforme item 12 do Edital.
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5.O número estimado de segurados informado é mensal ou anual?
Resposta: O número informado refere-se ao potencial de vidas que poderão ser seguradas.
6.O Estipulante é isento de I.O.F.?
Resposta: Não
7.Os afastados e aposentados farão parte do grupo segurado ou apenas quando voltarem ao trabalho (no caso dos
afastados)?
Resposta: Os afastados e aposentados poderão fazer parte do grupo de segurados
8.Se possível favor informar causa do afastamento, tipo de doença e/ou causa da invalidez.
Resposta: Verificar Anexo 1 do Termo de Referência.
9.Última seguradora:
Resposta: Mafre Seguros
10.Valor ou taxa da última fatura e à quantas vidas que se refere.
Resposta: Nº de vidas - 462 - Valor da Fatura: R$ 7.032,76
11.Nº de sinistros nos últimos 5 anos:
Resposta: 5 (cinco)
12.Valor de cada sinistro indenizado/avisado:
Resposta: Valor pago conforme cobertura assegurada.
13.Será enviado um boleto único ou para cada subgrupo?
Resposta: Observar Cláusula Nona da minuta do contrato, anexo ao edital.
Empresa: WIZ CORPORATE
1.
a.

Referente ao objeto do alusivo edital:
Qual a seguradora atual?

Resposta: Não há seguro vigente.
b.

Qual foi o valor da última fatura paga?

Resposta: Não há seguro vigente.
c.

Quantas vidas estão seguradas atualmente na última fatura?

Resposta: Não há seguro vigente.
d.

As coberturas do edital são as mesmas da apólice vigente? Se não, favor informar as alterações.

Resposta: Não há seguro vigente.
e.

Prêmios pagos mês a mês nos últimos 05 (cinco) anos.

Resposta: Não há seguro vigente.
2.
Informar a relação dos Sinistros com as datas de ocorrência, data de aviso, causa, valor indenizado ou a
indenizar e status (pagos/ pendentes/ negados) dos últimos 5 anos.
Resposta: Não há seguro vigente.
3.

A adesão ao Seguro é Compulsória ou Facultativa?

Resposta: Observar o item 7 do Termo de Referência Anexo ao Edital.
4.

O Pagamento do seguro é feito 100% pelo órgão?
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Resposta: Observar o item 7 do Termo de Referência Anexo ao Edital.
5.
No quadro de funcionários existem colaboradores afastados? Caso positivo, informar o CID que ensejou
tal afastamento.
Resposta: Observar Anexo 1 do Termo de Referência Anexo ao Edital.
6.

Os Certificados e as faturas podem ser disponibilizados de forma online?

Resposta: A contratada deverá garantir que todos os seguros recebam os certificados independente do modo
disponibilizado.
Empresa: GENTE SEGURADORA
1.Qual orçamento ou valor estipulado para o certame?
Resposta: Quanto ao valor estimado para a contratação, informamos que este processo é regido pelo Decreto
17.317/20 e pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC/Prodabel. Dessa forma, não será
possível disponibilizar os orçamentos, bem como o Mapa de Coleta de Preços(MCP), uma vez que o mesmo é
sigiloso, conforme art. 15 do mencionado Decreto e art. 29 do RILC/Prodabel.
2.A Prodabel tem apólice de seguro atualmente? Se sim, qual seguradora e taxa atual?
Resposta: Não
3.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)?
Resposta: Observar o previsto no item 16 do Edital.
4.O Estipulante é isento de I.O.F.?
Resposta: Não
5.Quando da renovação do contrato celebrado, por qual índice (INPC, IPCA, IGP-M, etc.) poderão ser reajustados
os valores (preços) do contrato?
Resposta: Observar Cláusula Décima Primeira do Anexo V do edital.
6.Aceitarão os certificados individuais dos segurados disponibilizados no formato digital?
Resposta: A contratada deverá garantir que todos os seguros recebam os certificados independente do modo
disponibilizado.
7.Os afastados e aposentados farão parte do grupo segurado ou apenas quando voltarem ao trabalho (no caso dos
afastados)?
Resposta: Os afastados e aposentados poderão fazer parte do grupo seguro a qualquer tempo.
8.É possível informar a data, causa do afastamento, tipo de doença e/ou causa da invalidez, se houver?
Resposta: Observar Anexo I do Termo de Referência.
9.Existem aposentados no grupo segurado? Se sim, quantos?
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Resposta: Não há seguro contratado atualmente.

Atenciosamente,

Márcia Maria Martins
Pregoeira
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