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Questionamos:

1. Os atestados de capacidade técnica solicitados no item 9.11 do edital “Qualificação Técnica”,

deverão contemplar apenas as coberturas solicitadas no termo de referência que são:

Nosso entendimento está correto?

Pois no subitem 9.1.2.1.2 solicita: “Comprovação na prestação de serviço prévio de seguro de vida”,

porém não solicita cobertura de morte no Termo de Referência:

Atenciosamente.

Resposta:

1. Os atestados de capacidade técnica solicitados no item 9.11 do edital

“Qualificação Técnica”, deverão contemplar apenas as coberturas solicitadas no

termo de referência que são:

R. Conforme Termo de Referência, são pré-requisitos para contratação a oferta de cobertura

para:

5.1.4. Os serviços a serem prestados deverão contemplar o máximo de (até) 6.000 (seis mil)

estudantes mensais (resultando no quantitativo total de até 72.000 unidades no ano),

conforme rotatividade de segurado(s), ou seja, poderá ser solicitado cobertura de um

número menor de unidade (vidas) a depender do número de alunos em estágio obrigatórios

(...) ou em estágio não-obrigatório (...).

Os serviço deve oferecer cobertura para:



5.1.4.1. MORTE ACIDENTAL (...) Capital Segurado: R$ 10.000,00; 5.1.4.2. INVALIDEZ

PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (...)Capital Segurado: R$10.000,00;

5.1.4.3. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES (...)Capital Segurado: R$ 2.000,00.

Assim, os atestados de capacidade devem atestar o atendimento mínimo aos itens e

quantitativos exigidos no Termo.

Pois no subitem 9.1.2.1.2 solicita: “Comprovação na prestação de serviço prévio de seguro

de vida”, porém não solicita cobertura de morte no Termo de Referência:

R. Da descrição do objeto de contratação presente no Termo de Referência:

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de vida contra

acidentes pessoais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente,

despesas médicas hospitalares para atender aos alunos em estágio obrigatório e não

obrigatório nos termos da Lei 11.788/2008, regularmente matriculados na Universidade da

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, campi Ceará e Bahia, bem como

aqueles quando a UNILAB se configurar como concedente, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
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