
Pregão eletrônico 02/2021 - Resposta à solicitação de esclarecimentos

Licitante: MBM Seguros

1.Qual a quantidade e o valor de sinistros/indenizações pagos nos últimos três anos e os

respectivos prêmios? Pedimos informar também o ano corrente (2018 – 2019 – 2020).

Resposta:
Conforme manifestação da área demandante do pregão: “Não consta há registro de
ocorrência de sinistros ou necessidade de indenizações nos últimos 03 anos.”

2. Pedimos confirmar se o órgão está ciente da Circular da SUSEP N° 440/2012, que dispõe

que para os menores de 14 anos é permitida, exclusivamente, a oferta e a contratação de

coberturas relacionadas ao reembolso de despesas, seja na condição de segurado principal

ou de dependente. Esta previsão também está incluída no artigo 8º da Circular SUSEP nº

302/2005 (estabelece regras complementares para operação de coberturas de risco

ofertadas em planos de seguros de pessoas). A questão a ser dirimida é se esta condição

infringe o art. 3º, inciso I da Lei 10.406/2002 (Código Civil): os menores de 14 anos são

incapazes para exercer os atos da vida civil.

Resposta:
Conforme manifestação da área demandante do pregão: ”Confirma-se ciência sobre o
conteúdo da Circular da SUSEP N° 440/2012. Ressalta-se que o Art. 3º da Lei
10.406/2002 teve sua redação alterada pela Lei nº 13.146, de 2015. Reitera-se que o
objeto de que trata o edital é a 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, que, em seu Art.3º Art. 3o cita que: “estágio [...] não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza.”

3. 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:
Conforme informação prestada pela área demandante do pregão: “O estipulante
manifesta ciência.”



4. 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:
Conforme informação prestada pela área demandante do pregão: “A forma de
execução dos serviços e o seu recebimento estão dispostos no Termo de
Referência.”

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

Resposta:
Conforme informação prestada pela área demandante do pregão: “O estipulante
manifesta ciência.”

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

Resposta:
Conforme informação prestada pela Coordenação Financeira da Unilab: “SIM, de
acordo com o decreto n° 6.306 de 14 de Dezembro de 2007, art. 2°, § 3°, inciso I.”

7. 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 informação prestada pela Coordenação Financeira da Unilab: “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.”

8. O órgão poderá encaminhar o Contrato via e-mail para que a Seguradora assine de

forma eletrônica com certificação digital. De acordo?

Resposta:
Manifestação da área responsável pela elaboração de editais: “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, contudo, 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.”

9. 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 informação prestada pela área demandante do pregão: “O estipulante
manifesta Ciência. Verificar item 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.”

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

Resposta:
Conforme manifestação da área responsável pela elaboração de editais: “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
Logo, 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.”

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

Resposta:
Conforme manifestação da área responsável pela elaboração de editais:
“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.”

12. O pagamento será mensal ou fatura única?

Resposta:
Conforme manifestação da área demandante do pregão: “Conforme consta no termo
de referência, item 6.1.7. Da forma de pagamento: 6.1.7.1. O pagamento será em
parcela MENSAL, para cada NOTA DE EMPENHO emitida, de acordo com a
quantidade de alunos cobertos.”

13. Podemos limitar o faturamento mensal em R$ 50,00 caso a quantidade de vidas/mês

resulte em prêmio inferior a R$ 50,00?

Resposta:
Conforme manifestação da área demandante do pregão: “O termo de referência não
contempla essa possibilidade.”

14. 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 manifestação da área demandante do pregão: “O estipulante manifesta
Ciência.”

15. 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:



Conforme informação prestada pela Coordenação Financeira da Unilab: Conforme
termo de referência, caso haja atraso na remessa da movimentação, o faturamento do
mês em referência será emitido com os dados do mês imediatamente anterior.

16. 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:
Conforme informação prestada pela Coordenação Financeira da Unilab: “SIM,
manifestamos ciência.”
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