
Pregão eletrônico 02/2021 - Resposta à solicitação de esclarecimento

Licitante: Tass Brasil

1. Qual a Seguradora atual?

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

2. Qual o valor da última fatura paga e quantas vidas estão ativas no último faturamento?

Resposta:

20/04/2021 - R$ 257,81 (Duzentos de cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) -  889 vidas.
O número de vidas ativas é variável ao longo dos meses, acompanhando a necessidade de
inclusão e exclusão de estudantes das atividades de estágio.

3. Qual a taxa praticada atualmente e o histórico dos últimos 05 (cinco) anos.

Resposta: A taxa atualmente praticada pode ser acessada no site da Unilab. Ver apólice de acesso
público. - http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/05/Apl.-52348.pdf

4. Informar os prêmios pagos mês a mês nos últimos 05 (cinco) anos.

Resposta:

Os dados referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018 correspondem a processos físicos, aos quais
não é possível ter acesso em tempo hábil para a presente resposta, no tempo requerido
compartilhamos os dados referentes aos contrato de 2019 e atual, por se tratarem processos
eletrônicos

maio/19 - R$ 873,62 (oitocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos);
junho/19 - R$ 881,60 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos);
julho/19 - R$ 881,60 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos);
agosto/19 - R$ 640,49 (seiscentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos);
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setembro/19 - R$ 322,43 (trezentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos);
outubro/19 - R$ 535,04 (quinhentos e trinta e cinco reais e quatro centavos);
novembro/19 -  R $531,43  (quinhentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos);
dezembro/19 - R$ 530,67  (quinhentos e trinta e sessenta e sete centavos);
janeiro/20 - R$ 531,43 (quinhentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos);
fevereiro/20 - R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos);
março/20 - R$ 645,24 (seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos);
abril/20 -  645,24 (seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos);
Total Contrato 14/2019  - 6.896,05 (Seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinco centavos)
maio/20 - R$ 12,47 (doze reais e quarenta e sete centavos);
junho/20 - R$ 12,47 (doze reais e quarenta e sete centavos);
julho/20 - R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos);
agosto/20 - R$ 16,24 (dezesseis reais e vinte e quatro centavos);
setembro/20 - R$ 14,79 (quatorze reais e setenta e nove centavos);
outubro/20 - R$ 14,79 (quatorze reais e setenta e nove centavos);
novembro/20 - R$ 8,70 (oito reais e setenta centavos);
dezembro/20 - R$ 399,04 (Trezentos e noventa e nove reais e quatro centavos);
janeiro/21 - R$ 419,92 (Quatrocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos);
fevereiro/21 - R$ 423,69  (Quatrocentos e vinte três reais e sessenta e nove centavos);
março/21 - R$ 257,81 (Duzentos de cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos);

5. 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?

Resposta:

Não houveram sinistros nos últimos cinco anos.

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

Resposta:

Sim.

7. Há segurado/proponente de seguro de vida com idade inferior a 14 anos?

Reposta:

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 às especificações de cobertura para menores de 14 anos.



8. Qual o prazo para emissão e envio de fatura?

Resposta:
A contratada deve no prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela,
entenda-se do recebimento das informações (lista) de segurados, deverá entregar toda a
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação.

Paulo Roberto Pinheiro Silva Júnior
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