
Pregão eletrônico 02/2021 - Resposta à solicitação de esclarecimentos

Licitante: Aleand Seguros

1. Qual o nome da Seguradora atual, taxa e valor da última fatura?

Resposta:

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

http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/05/Apl.-52348.pdf

Resposta:

O valor da última fatura liquidada: R$ 257,81 (Duzentos de cinquenta e sete reais e oitenta e um

centavos)

2. Informar sinistralidade dos últimos 36 meses

Resposta:

Não houve sinistros nos últimos 3 anos.

3. Solicito a relação de vidas em planilha Excel constando nome, CPF e data de nascimento.

Resposta:

Conforme descrito no TR, mensalmente será informada à seguradora a lista de nomes dos segurados

(Excel). Adicionalmente ao nome completo, são informados os dados de CPF, data de nascimento e

estado (CE ou BA) no qual o segurado desenvolve, prioritariamente, suas atividades de estágio. Por

se tratarem de informações pessoais, esses dados só serão fornecidos a empresa vencedora como

parte do processo de executarão do objeto.

http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/05/Apl.-52348.pdf


4. Qual a forma de custeio?

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.

Portanto, o Edital expressa categoricamente a obrigatoriedade da Contratante - Administração - em

efetuar o pagamento à Contratada.

5. Qual a forma de adesão?

Resposta: A adesão do estudante ao seguro é feita por indicação do estipulante (Contratante),

respeitada a descrição do objeto.

6. Qual a quantidade de afastados, data de nascimento e  CID?

Resposta: O seguro destina-se à cobertura de estudantes em atividade de estágio. Na hipótese de

afastamento das atividades acadêmicas por motivo de adoecimento não relacionado a atividade

estágio, será indicado a exclusão do segurado da apólice coletiva. O afastamento decorrente da

atividade coberta será informado na notificação do sinistro, quando houver.
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