
            
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 
REFERENTE:  PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021 – CPL 
PROCESSO N.º 032.2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
Seguro de Vida em grupo em benefício dos empregados vinculados a LIMPEC.  

 ESCLARECIMENTO II  
 

 
Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresas interessadas em 
participarem do Pregão Presencial acima mencionada, informamos: 
 
 
QUESTIONAMENTOS: 
 
1.       Qual o nome da atual ou última Seguradora vigente? 
2.       Qual o valor pago e quantidade de vidas das últimas quatro faturas emitidas? 
3.       Qual a média de Segurados dos últimos 6 meses. 
4.       Qual a quantidade e o valor de sinistros/indenizações pagos nos últimos quatro anos e 
os respectivos prêmios? (2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021). 
5.       Além das condições estabelecidas em Edital, poderá ser considerada as CONDIÇÕES 
GERAIS do produto SEGURO DE VIDA EM GRUPO da Seguradora vencedora do 
processo licitatório, onde também estão descritos os “riscos excluídos” devidamente 
registradas junto à SUSEP? 
6.       Os Certificados Individuais serão disponibilizados via e-mail. Ciente? 
7.       O órgão é isento de IOF para a contratação de seguro? 
8.       O percentual de impostos a ser retido será o total de 7,05% (referente a IR, 
PIS/PASEP, COFINS e CSLL)? Se negativo, favor informar o percentual e o número da Lei 
a ser aplicada. 
9.       Alternativamente ao comparecimento para assinatura, o órgão poderá encaminhar o 
Contrato via e-mail para que a Seguradora possa imprimir, assinar e devolver via Sedex? 
Ou ainda, se o contrato poderá ser assinado por meio de certificado digital, tipo e-CPF? 
10.   Referente a cobertura para Cônjuge: considerando tratar-se de INCLUSÃO 
AUTOMÁTICA, as coberturas já estarão contempladas no prêmio total do seguro, não há 
como informar um preço separado para Cônjuge e outro para os Titulares. Se precisar ser 
separado, deverá ser enviada uma relação contendo as datas de nascimento dos cônjuges 
para realização do cálculo. 
11.   Por favor, encaminhar a relação em Excel com as datas de nascimento das 73 vidas 
ativas. 



12.   Existem segurados afastados? Em caso positivo, favor informar o Cid’s e data de 
nascimento, não é necessário informar os nomes. 
13.     Referente ao subitem 17.3: Na hipótese de renovação da avença, a CONTRATADA 
deverá oferecer desconto e aplicar sobre o prêmio do seguro, líquido de emolumentos, um 
sistema de bônus, de acordo com as normas da Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP. Normalmente este bônus se aplica a seguro de automóvel, não usamos nas 
apólices de seguro de vida. Podemos desconsiderar este subitem? 
14.   Referente a alínea g) A Seguradora disponibilizará canal de comunicação aos gestores 
do contrato bem como aos segurados, por telefone, internet e atendimento personalizado 
através de um Escritório Correspondente da Seguradora, com toda a infraestrutura 
necessária para a perfeita execução do contrato, a fim de garantir comunicação eficaz e 
agilidade dos processos e sinistros. Nós temos uma filial na cidade de Salvador, desta 
forma atendemos? 
15.   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? 
16.   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? 
17.   Informamos que as companhias seguradoras não emitem Nota Fiscal, o documento 
emitido para fins de comprovação da prestação de serviço, é a Fatura. Ciente? 
 
 
 
RESPOSTAS: 
 

1. Unimed Seguradora S/A; 
2. Agosto – Qnt. De vidas: 74, valor pago: R$ 2.245.90 (Houve inclusão 

retroativa) 
Setembro – Qnt. De vidas: 74, valor pago: R$ 2.154,85 
Outubro - Qnt. De vidas: 73, valor pago: R$ 2.124,50 
Novembro - Qnt. De vidas: 73, valor pago: R$ 2.124,50 

3. Média de aproximada de 72 vidas; 
4. Houve uma, 2018. Os valores deste caso foram definidos através de acordo 

legais; 
5. Sim; 
6. Sim; 
7. Não; 
8. Por gentileza, detalhar cada alíquota de tributo em questão. Pois há uma 

pequena divergência; 
9. Sim. Poderá ser encaminhado por e-mail e pode ser assinatura eletrônica; 
10.  Ciente. Atualmente é feita de forma separada; 
11.  Será disponibilizado no Portal de Compras; 
12.  Não; 
13.  Sim. Pode desconsiderar; 



14.  Sim. Também precisamos de uma comunicação direta e sem restrições afim 
de solucionar possíveis demandas; 

15.  Sim; 
16.  Sim. Mas precisamos que haja cobrança retroativa, caso haja movimentação 

após o dia de movimentação estimado. Iremos sinalizar a data de admissão 
do colaborador para confirmar e inclui-lo na apólice; 

17.  Sim. 
 
 
Camaçari, 03 de Janeiro de 2022. 
 
 
 
Wadna Cheile Melo 
Pregoeira da CPL 


