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1º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
EDITAL PREGÃO N.º 009/2009

1) A cerca do Objeto licitado, existe contrato em vigor? Caso positivo, questiona-se:
RESPOSTAS: Sim, existe contrato em vigor.
a) Qual a seguradora?
RESPOSTAS: Entendemos que para a elaboração da proposta não é necessário o
conhecimento da atual seguradora.
b) Até quando irá vigorar?
RESPOSTAS: Até o término do processo licitatório.
c) Quais são as coberturas e respectivos capitais segurados?
RESPOSTAS: As mesmas coberturas e capital segurado do presente pregão.
d) Quantas vidas estão seguradas?
RESPOSTAS: A mesma quantidade: 152 vidas.
e) Qual é o custo mensal?
RESPOSTAS: Entendemos que para a elaboração da proposta não é necessário o
conhecimento do custo mensal, pois as informações constantes no edital e seus
anexos são suficientes para que os licitantes concorram em isonomia no pregão em
questão.
f) Qual é a taxa?
RESPOSTAS: Entendemos que para a elaboração da proposta não é necessário o
conhecimento da taxa.
g) Houve algum sinistro nos últimos 12, 24 e 36 meses? Havendo informar a data e o
valor da indenização.
RESPOSTAS: Sim, houve 01 (hum) sinistro (aposentadoria por invalidez) em
01/02/2008. Valor da indenização R$ 53.169,90.
2) Há algum funcionário afastado? Havendo, informar as datas de nascimento e
afastamento, bem como os respectivos CIDS ou motivos de afastamento.
RESPOSTAS: Há um funcionário afastado, nascido em 19/06/1951, afastado desde
02/04/2003, CID: I10 – I11 – E11 – E14 – F32.
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3) A Adesão será compulsória ou facultativa?
RESPOSTAS: A adesão é compulsória para o seguro básico.
4) Haverá cartão proposta?
RESPOSTAS: Sim, haverá cartão proposta.
5) São três grupos de segurados? 67 vidas no seguro básico, 85 no seguro adicional e
3 no seguro complementar, totalizando 155 vidas? Favor explanar de maneira mais
explicativa.
RESPOSTAS: O total de vidas é 152, sendo que três segurados optaram pelo seguro
adicional e pelo seguro complementar.
6) Por que o seguro básico que tem menos vidas é não contributário e o seguro
adicional que tem mais vidas é contributário? Qual é a porcentagem de
contributariedade?
RESPOSTAS: O seguro básico é dado a todos os 152 segurados de forma não
contributária. Os segurados que optaram pelo seguro adicional contribuem apenas
sobre a diferença entre o seguro básico e o seguro adicional. Ou seja, dentro do
seguro adicional está incluído o seguro básico. Por esse motivo a listagem de
segurados do seguro básico não consta os 85 que optaram pelo seguro adicional.
O percentual varia de acordo com o salário do beneficiário.
É relevante salientar que a VALEC arcará com a despesa total do seguro perante a
seguradora.
7) O Item 7.1 do Termo de Referência do edital, pg.24, dispõe que o prazo de
pagamento das indenizações será de 10 ou 5 dias úteis, conforme a cobertura, a partir
da entrega do dossiê completo do sinistro. Contudo o artigo 72, § 1º da circular 302/05
da SUSEP, que segue em anexo, estabelece um prazo máximo de 30 dias. Desse
modo, tendo em vista o modus oprerandi do mercado segurador que em geral não
atende ao prazo pretendido nos termos atual do edital e objetivando o maior número
de licitantes, bem como evitar possíveis conflitos na execução do futuro contrato,
pode-se considerar o prazo 15 úteis para o pagamento da indenização, a partir da
entrega da documentação do sinistro?
RESPOSTAS: O prazo estipulado é o mesmo praticado pela seguradora atual e está
dentro do permitido pela Circular 302/05 da SUPEP.
8) Os funcionários da VALEC possuem seguro a parte?
RESPOSTAS: Não dispomos dessa informação.
Brasília, 09 de julho de 2009.
CLEILSON GADELHA QUEIROZ
Gerente de Licitações e Contratos

