
Pregão eletrônico 02/2021 - Resposta à solicitação de esclarecimento

Licitante: AIG Seguros - (1 de 2)

1. Favor confirmar se para cumprir com o solicitado no item 9.11.2 e subitem 9.11.2.1.1
podemos apresentar um atestado de capacidade técnica contendo as coberturas informadas no TR?
(morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas hospitalares)

Resposta:

Conforme citado em edital, a comprovação de aptidão ocorrerá por meio de apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, referentes a serviços
executados com experiência mínima de 03 (três) anos na prestação dos serviços, sendo aceito o
somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 03 (três) anos
serem ininterruptos.

2. Informar a idade mínima e máxima dos alunos que terão a cobertura pelo seguro,
salientando que cobertura contratada para alunos menores de 14 anos, a SUSEP Superintendência
de Seguros Privados proíbe a coberturas securitárias menores de 14 anos para esta faixa de idade (
menores de 14 anos) é permitido, exclusivamente, o oferecimento e a contratação de coberturas
relacionadas ao reembolso de despesas como, por exemplo, despesas com funeral ou despesas
médicas decorrentes de acidente.

Resposta:

Conforme termo de referência: item 5.1.6. A cobertura deve ser prestada, sem franquia, 24 horas
por dia e sem limite de idade, com abrangência em todo o território brasileiro, para atender às
demandas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB.
Manifesta-se ciência quanto à cobertura para menores de 14 anos.

3. Qual o nome da atual ou última Seguradora vigente?

Resposta:

As informações sobre seguradora atual e taxa estão divulgadas no site da Unilab, de acesso público.

4. Qual o valor pago e quantidade de vidas das últimas quatro faturas emitidas?

Resposta:

20/01/2021 - R$ 399,04 (Trezentos e noventa e nove reais e quatro centavos) - 1376 vidas
20/02/2021 - R$ 419,92 (Quatrocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos) - 1448 vidas
20/03/2021 - R$ 423,69  (Quatrocentos e vinte três reais e sessenta e nove centavos) - 1461 vidas

20/04/2021 - R$ 257,81 (Duzentos de cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) - 889 vidas

5. Qual a média de Segurados dos últimos 6 meses?



Resposta:
875,83 vidas/mês

6. Qual a quantidade e o valor de sinistros/indenizações pagos nos últimos três anos e os
respectivos prêmios? Pedimos informar também o ano corrente (2017 – 2018 – 2019 – 2020).

Resposta:
Não houve sinistros nos últimos quatro anos.

7. O estipulante 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:
O estipulante manifesta ciência.

8. Além das condições estabelecidas em Edital, poderá ser considerada as CONDIÇÕES GERAIS
do produto ACIDENTES PESSOAIS da Seguradora vencedora do processo licitatório, onde também
estão descritos os “riscos excluídos” devidamente registradas junto à SUSEP?

Resposta:
A forma de execução dos serviços e o seu recebimento estão dispostos no Termo de Referência

9. Os Certificados Individuais serão disponibilizados via e-mail. Ciente?

Resposta:
O estipulante manifesta ciência.

10. O órgão é isento de IOF para a contratação de seguro?

Resposta:
Conforme manifestação da Coordenação Financeira, "SIM, de acordo com o decreto n° 6.306 de 14
de Dezembro de 2007, art. 2°, § 3°, inciso I."

11. O percentual de impostos a ser retido 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:
Conforme manifestação da Coordenação Financeira, SIM, de acordo com o anexo I da Instrução
Normativa RFB nº 1234 de 11/01/2012, o percentual de impostos a ser retido será o total de 7,05% -
código de receita: 6188.



12. Alternativamente o órgão poderá encaminhar o Contrato via e-mail para que a Seguradora
possa com certificado digital. Ciente?

Resposta:
A licitação em tela prevê em seu Edital o item 16.2.1: "Alternativamente à convocação para
comparecer perante o órgão ou endade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
data de seu recebimento."
Vale salientar que atualmente as atas de registro de preços e os contratos deste órgão, Unilab, estão
sendo assinados eletronicamente por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

13. O prazo para a liquidação/pagamento de sinistro será até 30 (trinta) dias após a entrega
completa da documentação, conforme circular SUSEP/MF nº. 302/2005. Ciente?

Resposta:
Conforme disposto no termo de referência: 6.1.10.1. As indenizações de sinistro deverão ser pagas
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da entrega da documentação à
Seguradora. Ciente.

14. O seguro será pago pelo segurado (contributário) ou pelo órgão (não contributário)?

Resposta:
Na Seção 9 - Das obrigações da Contratante - do Termo de Referência, prevê a seguinte redação em
seu item 9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência.
Ressalta-se que as faturas do seguro relativas à prestação do serviço serão pagas pela contratante,
conforme termo de referência, item 15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de
30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15. Qual a data do início de vigência do seguro?

Resposta:
Primeiramente, consideremos a redação da minuta da Ata de Registro de Preço no item 5.1. "A
validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da última assinatura, não
podendo ser prorrogada.".
Além disso, destaca-se a Minuta de Contrato, no Item 2.1. "O prazo de vigência deste Termo de
Contrato é aquele fixado no Edital (12 meses), com início a partir da data da última assinatura deste
instrumento, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses
[...]".
Uma vez esclarecido que a vigência começa a partir da data da última assinatura do instrumento
contratual, passemos a apreciar o questionamento em tela.
É cediço que todo procedimento licitatório percorre várias etapas; dentre elas, está a assinatura do
instrumento contratual, o qual demarca o início da vigência. A assinatura deste documento
dependerá da conclusão da fase externa do procedimento licitatório que se dará por meio da
homologação do certame. Desse modo, conclui-se que a Administração não poderá fixar
antecipadamente a data do início da vigência da Ata, tendo em vista que dependerá do desenrolar
do certame.



16. Os lances deverão ser ofertados pelo custo individual mensal, individual anual ou valor global
(quantidade de vidas x prêmio individual mês x 12 meses)?

Resposta:
Ver a seção 7 do Edital - Da abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances -,
especificamente a cláusula 7.5.1, a qual apresenta a seguinte redação: "O lance deverá ser ofertado
pelo valor unitário do item."
Adicionalmente, vale destacar os itens 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas e 8.
Estimativa do Valor da Contratação do Estudo Técnico Preliminar (Anexo II do Termo de Referência)

17. Podemos limitar o faturamento mensal em R$ 50,00 caso a quantidade resulte em prêmio
inferior a R$ 50,00?

Resposta:
O termo de referência não contempla essa possibilidade.

18. A seguradora realiza as movimentações de vidas (inclusão/exclusão) uma vez a cada mês
considerando cobertura de mês cheio, em data a ser definida. Ciente?

Resposta:
Conforme termo de referência: item 6.1.6.1. A inserção dos alunos no seguro de vida deverá ser
MENSAL, devendo a CONTRATANTE informar a CONTRATADA, com antecedência de até 10 (dez) dias
corridos da data de aniversário da apólice, a lista de alunos a serem segurados. Para os casos
emergenciais fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias corridos. A emissão de boleto mensal deve
ser realizado com base no número de vidas  informado. Ciente.

19. Se houver atraso na remessa da movimentação na data definida, o faturamento do mês em
referência será emitido com os dados do mês imediatamente anterior. Ciente?

Resposta:
A área demandante manifesta ciência.

20. Informamos que as companhias seguradoras não emitem Nota Fiscal, o documento emitido
para fins de comprovação da prestação de serviço, é a Fatura. Ciente?

Resposta:
A Coordenação Financeira manifestou ciência sobre tal informação.

21. A licitação é regida pelo Decreto nº 10.024/19, Sendo assim entendemos estamos
dispensados de enviar os documentos originais/cópias autenticadas (Proposta + Documentos de
habilitação). Nosso entendimento está correto?

Resposta:



Em relação à fase da apresentação das propostas e dos documentos de habilitação, destacam-se as
cláusulas já especificadas na Seção 5 do Edital.

Quanto aos documentos de habilitação, convém destacar as cláusulas 9.3 e 9.4 do Edital, transcritas
a seguir:

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitação. 9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital. Em tal hipótese, a documentação deverá ser enviada em
envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal [...]
(Grifo nosso)

Vale ressaltar que se houver quaisquer dúvidas em relação a documentação de habilitação, o
pregoeiro poderá realizar diligências, bem como solicitar documentação complementar, a ser
enviada pelo licitante - via sistema ou em envelope fechado, conforme expresso nos dispositivos
9.3 e 9.4 do Edital, a fim de garantir a legalidade do certame.

Quanto a proposta, o Decreto 10.024/19 prevê a seguinte redação:

Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente
por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública.

O dispositivo supracitado é categórico no tocante ao encaminhamento - via sistema - da proposta.
Quanto à necessidade de autenticação da proposta, não há previsão legal que verse sobre a
obrigatoriedade de autenticação do respectivo documento. Diante disso, reitera-se observar os
dispositivos da Seção 5 do Edital, o qual versa sobre a apresentação da proposta, bem como os
dispositivos da Seção 10 do Edital que normatizam a forma de envio da proposta vencedora.
Oportunamente, vale salientar que os esclarecimentos apresentados como resposta não são
imprescindíveis para a formulação das propostas.

Paulo Roberto Pinheiro Silva Júnior
pregoeiro - portaria PROAD 10/2020


