COMUNICADO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022 – SEGURO DE VIDA
RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 04 – ENVIADO EM 22/04/2022:

Questionamento 1 - Qual orçamento ou valor estipulado para o certame?
Resposta: Conforme item 13 do Edital "O valor total estimado e máximo da
licitação, referente ao valor global anual estimado da contratação é de R$
157.176,00 (cento e cinquenta e sete mil, cento e setenta e seis reais)".
Questionamento 2 - O valor estimado para certame é valor máximo, sendo
desclassificado quem apresentar proposta num valor maior?
Resposta: Conforme item 8.17.6, serão desclassificadas propostas que
"Apresentarem preços finais superiores aos valores unitários e globais
estimados pela ABDI".
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Questionamento 3 - Cadastro da proposta inicial será por preço: unitário
anual, unitário mensal, global (unitário mês x nº de vidas x 12) ou total
mensal (unitário mês x nº de vidas)?
Resposta: Conforme item 7.1 do Edital, o cadastro da proposta deve ser
realizado pelo valor total anual global proposto.
Questionamento 4 - Os lances deverão ser por preço lote, unitário anual,
unitário mensal, global (unitário mês x nº de vidas x 12) ou total mensal
(unitário mês x nº de vidas)?
Resposta: Conforme o item 8.5.3 do Edital "os lances a serem ofertados devem
corresponder ao PREÇO GLOBAL ANUAL."
Questionamento 5 - O número estimado de segurados informado é mensal
ou anual?
Resposta: Conforme item 4 do TR o quantitativo estimado se refere ao número
de vidas e conforme o item 11 do TR o pagamento será feito mensalmente.
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Questionamento 6 - O custeio do seguro será não contributário e adesão
obrigatória pela parte dos segurados?
Resposta: O custeio do prêmio do seguro será “Não Contributário”, ou
seja, pago integralmente pela ABDI, sem ônus para o segurado, conforme item
3.4
do TR.
E
Adesão
Compulsória,
conforme
item
5)
das
Informações Complementares do TR.
Questionamento 7 - Será exigido Garantia Contratual (caução)? De quantos
% sobre o valor do contrato? E de que forma será efetuado: por depósito
em conta, Gui Bancária (Boleto)?
Resposta: Não será exigida garantia contratual.
Questionamento 8 - O Estipulante é isento de I.O.F.?
Resposta: A ABDI não é isenta de IOF, conforme item 15) das Informações
Complementares do TR.
Questionamento 9 - Quando da renovação do contrato celebrado, por qual
índice (INPC, IPCA, IGP-M, etc.) poderão ser reajustados os valores
(preços) do contrato?
Resposta: Índice IPCA, conforme itens 3.5 e 5 do TR.
Questionamento 10 - Havendo assistências (exemplo: Assistência Médica,
Assistência Funeral, Assistência Transporte, etc), confirmar se poderá ser
feito por meio de reembolso.
Resposta: Poderá ser feito mediante reembolso.
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Questionamento 11 - Aceitarão os certificados individuais dos segurados
disponibilizados no formato digital?
Resposta: Os certificados poderão ser em formato digital.
Questionamento 12 - Os afastados e aposentados farão parte do grupo
segurado ou apenas quando voltarem ao trabalho (no caso dos
afastados)?
Resposta: A Abdi não tem empregados aposentados. E os funcionários
afastados farão parte do grupo segurado.
Questionamento 13 - Se possível favor informar causa do afastamento, tipo
de doença e/ou causa da invalidez. Havendo histórico de seguro para este
grupo, informar:
Resposta: Existe somente um funcionário afastado por doença, porém não
faz parte do grupo segurável, conforme item 6) das Informações
Complementares do TR.
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Questionamento 14 - Última seguradora:
Resposta: Seguradora atual: Capemisa Seguradora, conforme item 2) das
Informações Complementares do TR.
Questionamento 15 - Valor ou taxa da última fatura e à quantas vidas que
se refere.
Resposta: A apólice de seguro será emitida para o quantitativo efetivo de
funcionários, que atualmente corresponde a 82 (oitenta e dois)
empregados; Valor da última fatura: R$ 9.879,36; Taxa atual: 0,4016%,
conforme itens 1), 11) e 12) das Informações Complementares do TR. Valor
mensal atual pago por vida: R$ 120,48, conforme item 10) das Informações
Complementares do TR.
Questionamento 16 - Nº de sinistros nos últimos 3 anos:
Resposta: Nos últimos cinco anos houve o pagamento de apenas um prêmio.
O sinistro foi pago em maio de 2019, causa: morte por doença, no valor de
R$ 300,000,00, conforme item 04) das Informações Complementares do TR.
Questionamento 17 - Valor de cada sinistro indenizado/avisado:
Resposta: Nos últimos cinco anos houve o pagamento de apenas um prêmio.
O sinistro foi pago em maio de 2019, causa: morte por doença, no valor de
R$ 300,000,00, conforme item 04) das Informações Complementares do TR.
Questionamento 18 - Será enviado um boleto único ou para cada
subgrupo?
Resposta: Será um único boleto, sem divisão por subgrupo.
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Se vida em grupo:
Questionamento 19 - Relação de vidas com sexo e data de nascimento em
excel.
Resposta: Arquivo já disponibilizado no Portal de Compras da Caixa.
Questionamento 20 - Caso o Seguro de Vida em Grupo seja com Capital
Segurado Variado, é imprescindível constar o valor do Capital Segurado
correspondente a cada segurado na relação de vidas em excel.
Resposta: O valor do capital será fixo no valor de R$ 300.000,00 para todos os
empregados.
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Se houver afastados:
Questionamento 21 - Anexar relação com CID de cada um.
Resposta: Existe somente um funcionário afastado por doença, porém não
faz parte do grupo segurável, conforme item 6) das Informações
Complementares do TR.

Brasília/DF, 26 de abril de 2022.

Este documento foi assinado digitalmente por Lydiane Maria do Amaral

Lydiane Maria do Amaral
Pregoeira
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