
            
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 VI  
 

 
Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresas interessadas em 
participarem do Pregão Presencial acima mencionada, informamos: 
 
 
QUESTIONAMENTOS: 
 
PERGUNTA 01: O julgamento das propostas será pelo valor total para 12 (doze) 
meses? 
 
PERGUNTA 02: Na hipótese de prorrogação contratual, podemos realizar reajuste 
de preços em caso de resultado deficitário da apólice, ou seja, caso os valores de 
sinistros ocorridos para o grupo somado a despesa administrativa e comercial seja 
maior do que o prêmio arrecadado para o período? 
 
PERGUNTA 03: Este órgão contratante 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? 
 
PERGUNTA 04: A cobertura “IFPD – Invalidez Funcional Permanente Total por 
Doença” refere-se à antecipação da cobertura de morte, desta forma, podemos 
entender que após o pagamento da indenização ao segurado referente a cobertura 
de IFPD, automaticamente será encerrada a cobertura de Morte, e 
consequentemente a cobertura do seguro? 
 
PERGUNTA 05: A licitante vencedora poderá limitar as novas inclusões a 69 anos, 
11 meses e 29 dias? 
 
PERGUNTA 06: Favor informar detalhadamente a forma de custeio (contributário ou 
não contributário) do seguro de vida objeto da presente contratação. 
 
PERGUNTA 07: Favor informar se a LIMPEC, poderá efetuar o pagamento da fatura 
referente a prestação de serviços objeto desta licitação, por meio de boleto 
bancário. 



PERGUNTA 08: Para efeitos de eventuais comprovações, favor informar qual é o 
vínculo empregatício dos funcionários do LIMPEC, e ainda, se todos os 
beneficiários possuem a comprovação de vínculo empregatício. 
 
PERGUNTA 09: Favor informar se há funcionários inativos. Se positivo, favor 
informar qual é o quantitativo. 
 
PERGUNTA 10: No quadro de funcionários existem colaboradores afastados? Caso 
positivo, informar o CID – Classificação Internacional de Doenças, ou causa que 
ensejou o afastamento? 
 
PERGUNTA 11: Favor informar se há funcionário na condição de aposentado, se 
positivo, favor informar a condição da aposentaria (invalidez ou tempo de 
serviço/contribuição). Se houver aposentados por invalidez, favor informar se já 
foram indenizados. Se já foram indenizados, favor informar o motivo e se 
permanecem no Seguro. Se houver aposentados por invalidez, favor 
informar o CID. 
. 
PERGUNTA 12: Está correto nosso entendimento de que não estão incluídos no 
grupo segurado objeto da presente contratação, os servidores pensionistas e 
prestadores de serviços terceirizados? Se negativo, favor informar o quantitativo. 
 
PERGUNTA 13: Podemos entender que a vigência das novas inclusões ocorrerá no 
1º dia do mês subsequente, dentro do mês fechado (de 01 a 31) com emissão da 
fatura de pagamento para o mês seguinte? 
 
PERGUNTA 14: Conforme determinado no Artigo 3º da Circular nº 303/2005 da 
SUSEP, a Seguradora é obrigada a emitir uma Apólice em nome da Estipulante e 
Certificados Individuais aos segurados. Esse procedimento será aceito pelo Órgão? 
 
PERGUNTA 15: Favor informar se a LIMPEC, está isenta do pagamento de IOF – 
Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro. 
 
PERGUNTA 16: O percentual de impostos a ser retido pelo Município de Dois 
Vizinhos, 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. 
 
PERGUNTA 17: As companhias seguradoras, por sua natureza, emitem 
apólice/fatura de seguro, ao invés de nota fiscal. Nesse sentido, as seguradoras 
poderão substituir a apresentação da nota fiscal pela apólice/fatura de seguro? 
 
PERGUNTA 18: Conforme disposto na Seção XI Da Liquidação de Sinistros, da 
Circular nº 302/2005 da SUSEP, podemos entender que a contagem do prazo de 30 
dias para pagamento do sinistro será efetuada a partir do aviso do sinistro para a 
Seguradora, considerando a possibilidade de interrupção deste quando for 
necessária a solicitação de documentos complementares? Nosso entendimento 
está correto? Se negativo, favor explicar detalhadamente. 



 
PERGUNTA 19: O órgão solicita a garantia de Doenças Graves com o item “D” 
descrito como “Transplante Total de órgãos”. Atendemos a garantia solicitada com a 
observação de que a mesma é válida na situação em que o segurado é o receptor 
dos órgãos. O órgão está de acordo? 
 
PERGUNTA 20: Considerando que o grupo é composto por 102 vidas, a inclusão da 
cobertura de cônjuge com 25% do capital básico não representaria diferença 
significativa no custo, diante do exposto o órgão aceitaria acatar a inclusão 
compulsória da garantia em referência? 
 
PERGUNTA 21: Considerando a renovação da apólice após os 12 primeiros meses 
de vigência, em caso de resultado deficitário apresentado pelo grupo segurável o 
órgão está de acordo com a análise e proposta de reajuste aplicado a fim de 
readequar o equilíbrio técnico do grupo? 
 
PERGUNTA 22: O órgão poderia encaminhar a relação de vidas atual no formato 
excel para fins de precificação do seguro? 
 
Item 8.2 do edital: Deverão ser apresentados juntamente com a proposta de preço 
os dados do representante legal, conforme modelo constante no anexo VI deste 
edital. Em caso de terceira pessoa que não o credenciado na sessão ou sócio, a 
licitante deverá apresentar dados do representante legal juntamente com a 
proposta. No caso de representação por procurador, deverá ser anexada a 
procuração com firma reconhecida em cartório, acompanhada da cópia autenticada 
da cédula de identidade do outorgante e do outorgado, dando poderes para o 
outorgado assinar Contrato. 
 
PERGUNTA 23: Favor ratificar o entendimento de que não será necessário a 
inclusão do estatuto + ata de eleição no envelope de proposta, considerando que o 
documento já será disponibilizado no ato do credenciamento, bem como habilitação. 
 
RESPOSTAS: 
 
1. Sim; 
2. Não, a possibilidade existente de reajuste é referente a tributação inflacionária; 
3. Sim; 
4. Sim; 
5. Não. Deverá seguir as normativas do edital; 
6. É de forma exclusivamente patronal.  
O valor estimado estar no Termo de Referência do presente pregão, tanto o 
estimado valor individual, bem como, o valor estimado da fatura mensal.   
 

MÉDIA MENSAL ESTIMADA R$ 13.995,32 
MÉDIA GLOBAL ESTIMADA R$ 167.943,84 

MÉDIA INVIDUVAUL ESTIMADA: R$ 137,21 
INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CONJUGE ESTIMADA R$ 11,52 



7. Sim; 
8. Regime celetista e estatutário. Todos os beneficiários tem comprovação, uns por 

meio de portaria de nomeação e os efetivos por concurso; 
9. Não; 
10. Não; 
11. Não; 
12. Exato, não estar incluído; 
13. Sim; 
14. Sim; 
15. Não há isenção de IOF; 
16. Por gentileza, detalhar cada alíquota de tributo em questão. Pois há uma 

pequena divergência; 
17. Sim. A apólice/fatura deverá ser o relatório contendo todas as informações 

necessárias para comprovar que os segurados estão na apólice; 
18. Sim. A contar da data do protocolo – documentos e comprovações necessárias; 
19. Sim; 
20. Não; 
21. Sim. Nos casos em que a variação inflacionária for positiva, dentro do período 

contratual de 12   meses. Tendo em vista que, os preços são fixos e 
irreajustáveis no primeiro ciclo; 

22. Já se encontra disponível no Portal de Compras; 
23. A redação do edital está correta. Só será necessário anexar outro documento 

caso não seja o credenciado ou sócio: “Em caso de terceira pessoa que não o 
credenciado na sessão ou sócio, a licitante deverá apresentar dados do 
representante legal juntamente com a proposta.” 

 
 
Camaçari, 03 de janeiro de 2022. 
 
 
 
Wadna Cheile Melo 
Pregoeira da CPL 


