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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente 

ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01: 

Peço a gentileza confirmar em qual CNPJ será emitida a apólice. 

RESPOSTA 01: 

Os CNPJ´s estão descritos no Anexo II item 8 do referido Edital. 

 

PERGUNTA 02: 

Haveria possibilidade de nos enviar a relação de vidas, em EXCEL, contendo somente a data de nascimento, sexo e 

salário dos funcionários e estagiários? Isso irá facilitar e auxiliar a seguradora a chegar no melhor custo para essa 

licitação. 

Possui funcionários afastados e aposentados que farão parte do seguro? Se sim, informar: 

Afastados: Data de nascimento, sexo, salário, data e motivo do afastamento, incluindo o CID 

Aposentados: Data de nascimento, sexo, salário, data e motivo da aposentadoria e caso seja por invalidez, informar o 

CID. 

RESPOSTA 02: 

Esta disponibilizado no site o arquivo em formato.xlsx (Excel) com a base dos colaboradores do Sistema Fiep. 

Como descrito no referido Edital, somente os colaboradores com situação de Afastamento: Auxílio Doença/Acidente 

Trabalho, Licença s/ Remuneração e Licença Maternidade terão o seguro. Aqueles com situação de Aposentadoria 

não terão direito ao benefício. 

Não temos as informações do CID. Entendemos, que tal informação solicitada, não prejudica a participação dos 

interessados, ou seja, não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão 

repassadas a empresa que vier ser contratada. 

 

 

PERGUNTA 03: 

Qual a estimativa dessa contratação? Mensal e Anual. 

RESPOSTA 03: 

A contratação será anual, porém os pagamentos ocorreram mensalmente. 

 

 

PERGUNTA 04: 

Atualmente possui seguro? Se sim, gentileza informar: 

Seguradora Atual 

Taxa atual Mensal (por mil)        

Valor da ultima fatura x qtde de vidas 

Ocorreram sinistros nos últimos 5 anos? Gentileza informar a data, causa e valor dos sinistros. 

RESPOSTA 04: 

Sim, existe seguro de Acidentes Pessoais com a Gente Seguradora S/A. 

Entendemos que as informações solicitadas para os demais itens questionados, não prejudicam a participação dos 

interessados, ou seja, não são itens para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão 

repassadas a empresa que vier ser contratada. 

 

 

PERGUNTA 05: 

Essa administração é isento de IOF? 

RESPOSTA 05: 

Informamos que o SESI e SENAI são imunes, porém a FIEP e IEL não são imunes. 
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PERGUNTA 06: 

Favor enviar relação de vidas em Excel, contendo SEXO, DATA DE NASCIMENTO E SALARIO 

•caso de afastados/aposentados, especificar o motivo e cid. e data de afastamento. 

RESPOSTA 06: 

Esta disponibilizado no site o arquivo em formato.xlsx (Excel) com a base dos colaboradores do Sistema Fiep. 

Não temos as informações do CID. Entendemos, que tal informação solicitada, não prejudica a participação dos 

interessados, ou seja, não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão 

repassadas a empresa que vier ser contratada. 

 

PERGUNTA 07: 

1 – Solicitamos informar os dados do seguro em vigor, bem como prêmios pagos nos últimos 03 anos conforme 

abaixo: 

1.1 Seguradora Atual;          

1.2 Capitais Segurados; 

1.3 Taxa Atual; 

2 – Solicitamos informar a experiência de sinistro do grupo nos últimos 03 (três) anos conforme segue abaixo: 

2.1 Prêmio pago; 

2.2 Sinistros por cobertura (pagos/avisados); 

3 - Solicitamos informar se existem funcionários afastados por acidente ou doença no grupo segurável  informado.  Em 

caso positivo, pedimos informar a relação destes de acordo com o enquadramento no CID.  

4 – Pedimos disponibilizar a relação de vidas em planilha, formato Excel. 

RESPOSTA 07: 

1.1 A seguradora atual é a empresa Gente Seguradora;          

Para os itens 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2, entendemos que as informações solicitadas para tais itens, não prejudicam a 

participação dos interessados, ou seja, não são itens para formação da proposta comercial. Diante disso, tais 

informações serão repassadas a empresa que vier ser contratada. 

3 - Sim, temos colaboradores na situação de afastamento, a quantidade está descrito no Edital.  

4 – Esta disponibilizado no site o arquivo em formato.xlsx (Excel) com a base dos colaboradores do Sistema Fiep. 

 

 

PERGUNTA 08: 

Pedimos esclarecer se, o pagamento eventualmente realizado com atraso, desde que, não decorram de ato ou fato 

atribuível ao adjudicatário, sofrerá a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao 

mês, calculado pro rata die. 

RESPOSTA 08: 

Informamos que não há atrasos quanto aos pagamentos para os fornecedores/prestadores de serviços do Sistema 

Fiep, poderá haver atraso no caso da contratada estar em desconformidade com a NF, o que não implicará qualquer 

ônus para essa instituição. 

 

 

PERGUNTA 09: 

1) peço por gentileza enviar–nos a relação dos 3507 colaboradores com as respectivas datas de nascimento e 

salários; 

2) esclarecer o subitem 4.1  

RESPOSTA 09: 

1. Está disponível no site. 

2. Tal solicitação está de forma subjetiva, não tendo como a Comissão de Licitação ou Área Técnica responder. 

Sendo assim, favor elaborar o questionamento de forma clara e objetiva 

 

 

PERGUNTA 10: 

Pedimos esclarecer se, o pagamento eventualmente realizado com atraso, desde que, não decorram de ato ou fato 

atribuível ao adjudicatário, sofrerá a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao 

mês, calculado pro rata die. 
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RESPOSTA 10: 

Informamos que não há atrasos quanto aos pagamentos para os fornecedores/prestadores de serviços do Sistema 

Fiep, poderá haver atraso no caso da contratada estar em desconformidade com a NF, o que não implicará qualquer 

ônus para essa instituição. 

 

 

PERGUNTA 11: 

1. Favor enviar a relação de vidas contendo a data de nascimento e salário de todos os colaboradores em formato 

Excel. (Essa informação é imprescindível para cotação do seguro)  

2. Referente ao objeto do alusivo edital: 

a. Qual a seguradora atual e qual a taxa praticada? 

b. Qual foi o valor da última fatura paga? 

c. Quantas vidas estão seguradas atualmente na última fatura? 

d. As coberturas do edital são as mesmas da apólice vigente? Se não, favor informar as alterações. 

3. Informar a quantidade e valores de sinistros indenizados por coberturas nos últimos 5 anos. 

4. Nas opções de seguro Facultativo, o Pagamento será feito 100% pelo órgão? 

5. No quadro de funcionários existem Portadores de Necessidades Especiais? Caso positivo favor informar o 

quantitativo e qual a necessidade atribuída a cada um deles. 

6. No quadro de funcionários existem colaboradores afastados? Caso positivo, informar o CID que ensejou tal 

afastamento. 

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

8. Na Clausula Decima – da Subcontratação do ANEXO VI – Minuta Do Instrumento Contratual, diz:  

“Não será possível a subcontratação do objeto deste certame.” Conforme Circular SUSEP nº 310/2005 no Art. 2º § 1º 

as seguradoras não podem prestar Assistência diretamente: “Os serviços de assistência não poderão ser prestados 

diretamente pelas sociedades seguradoras” Diante do exposto, por gentileza reconsiderar o item. 

9. No ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO item 2.5, informa que o seguro não terá carência. 

Porém, consta no Código Civil artigo 798 o seguinte:  

“Art. 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de 

vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do 

artigo antecedente. 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do 

capital por suicídio do segurado.” 

E na Circular SUSEP Nº 440 DE 27/06/2012 consta: 

“Art. 12º. As exclusões específicas relativas a cada cobertura deverão estar relacionadas logo após a descrição dos 

riscos cobertos em todos os documentos contratuais, inclusive nos bilhetes, apólices e certificados individuais, e estão 

limitadas a: 

(...) 

c) suicídio ou sequelas decorrentes da sua tentativa, caso ocorram nos dois primeiros anos de vigência da cobertura;” 

Dessa forma o seguro terá carência de 2 anos no caso de suicídio.  

O órgão está ciente?. 

RESPOSTA 11: 

1. Esta disponibilizado no site o arquivo em formato.xlsx (Excel) com a base dos colaboradores do Sistema Fiep. 

2. 

a. Empresa Gente Seguradora 

b. Entendemos que as informações solicitadas para tal item, não prejudica a participação dos interessados, ou seja, 

não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que vier 

ser contratada. 

 c. Esse número tem oscilação devido as admissões e demissões no Sistema, considerar a quantidade de vidas 

informado no Edital. 

d. Não. A apólice vigente é apenas seguro morte acidental. 

3. Entendemos que as informações solicitadas para tal item, não prejudica a participação dos interessados, ou seja, 

não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que vier 

ser contratada 
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4. Entendemos que as informações solicitadas para tal item, não prejudica a participação dos interessados, ou seja, 

não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que vier 

ser contratada 

5. Sim. Serão informados posteriormente a empresa que venha ser contratada. 

6. Sim, o quadro dos afastado está informado no referido Edital. 

Não temos as informações do CID. Entendemos, que tal informação solicitada, não prejudica a participação dos 

interessados, ou seja, não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão 

repassadas a empresa que vier ser contratada. 

7. Sim, poderão ser fornecidos via eletrônica 

8. Entendemos que o questionamento da empresa está correto, porém conforme previsto no item 13.4 do preambulo 

do edital: 

“A subcontratação parcial dependerá de pedido expresso 

motivado da contratada e da prévia autorização pelo 

SISTEMA FIEP.” 

Entenda-se como não permitida a contratação total do objeto. 

Diante disso, não estamos indo contra a Circular SUSEP 310/05, ficando assegurada a vencedora do certame a 

subcontratação, desde que motivada e com autorização previa. 

9. Sim, a contratação seguirá todas as normas da SUSEP. Item 1.1 do Edital. 

 

 

PERGUNTA 12: 

1. Relação contendo data de nascimento, sexo e salário correspondente (não é necessário enviar o nome ou CPF 

mantendo assim o sigilo das informações); 

2. Informar se existe atualmente seguro contratado e qual a seguradora; 

3. Se houve, informar o valor da última fatura paga; 

4. Informar o número de ocorrências nos últimos 5 anos (morte, invalidez, assistência funeral, etc.). 

RESPOSTA 12: 

1 Esta disponibilizado no site o arquivo em formato.xlsx (Excel) com a base dos colaboradores do Sistema Fiep. 

2 Sim, existe seguro de Acidentes Pessoais com a empresa Gente Seguradora S/A 

Para os questionamentos 3 e 4, entendemos que as informações solicitadas para tais itens, não prejudicam a 

participação dos interessados, ou seja, não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais 

informações serão repassadas a empresa que vier ser contratada 

 

 

PERGUNTA 13:  

a) Na cláusula 5º e item "e", consta que a vigência do contrato será de 12 meses após a assinatura do contrato, porém 

a vigência para a Cia. inicia um dia após o protocolo da proposta; 

Podemos atender desta forma? 

b) Não consta no edital limite de idade para o produto AP a Cia. limita a idade em 74 anos; 

Podemos atender com idade limitada a 74 anos? 

c) Caso não tenha valor mínimo para emissão de fatura será cobrado o valor de R$ 35,00. 

Podemos atender desta forma?. 

RESPOSTA 13: 

a) Não. A vigência do seguro se em comum acordo com a empresa vencedora do Edital conforme cláusula 2.5 do 

Anexo I 

b) Não poderá ter esse entendimento. 

c) O seguro será de forma compulsória para 12vezes, não teremos fatura abaixo do valor proposto. 

 

 

PERGUNTA 14:  

1) No Anexo I – item 3.3.1. Podemos considerar a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial como 

Invalidez Permanente Total ou Parcial  POR ACIDENTE?  

2) É possível informar quantos segurados serão enquadrados em cada faixa de capital (24x 36x ou 48x)? 
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3) Considerando que o nº de vidas nas aplises facultativa é muito inferior ao número de vidas da apólice 

compulsória, podemos apresentar taxas diferenciadas para essas faixas opcionais? 

4) O julgamento será somente pela taxa da faixa compulsória (12x) ou das 4 faixas (12, 24, 36 e 48x)? 

5) O presidente terá capital segurado determinado ou será múltiplo salarial? 

6) Favor informar relação de afastados em Excel data de nascimento, sexo, salário e CID. 

7) A cobertura de Assistência Funeral pode ser indenizada através de reembolsa? Para as seguradoras, a 

Assistencial Funeral é uma cobertura que o segurado só tem direito se acionar uma central 24 horas para garantir 

o serviço no momento do óbito enquanto a cobertura de “auxilio funeral” garente o reembolso dos gastos 

RESPOSTA 14: 

1) A cobertura deverá ser por Acidente e/ ou por Doença. 

2) Será aberto para escolha para os colaboradores. Conforme descrito no Edital Anexo I item 4, temos apenas os 

dados de referência 

3) Não. A precificação deve ser única para todas as modalidades descritas no Anexo I item 4. 

4) a taxa por mil deverá ser única para todas as faixas 

5) Será determinado o teto descrito no Anexo I item 3.4. 

6) Não temos as informações do CID, porém, tal item não prejudica a participação da empresa no referido Edital 

7) Não. Em caso de sinistro a seguradora será informado em 24horas para os devidos trâmites 

 

 

PERGUNTA 15:  

1) Para o cumprimento do item 4.2 “a”, página 02 do edital, favor informar se as licitantes poderão apresentar na 

proposta as condições gerais do produto? Se negativo, favor explicar detalhadamente a forma de cumprimento.  

2) A terminologia “morte qualquer causa” não é adotada elas empresas seguradoras, a cobertura básica é 

considerada apenas como “morte”, em decorrência de causas naturais e acidentais, conforme o artigo 10 da 

Circular SUSEP n° 302/05, desta forma podemos considerar a expressão “morte qualquer natureza”, conforme 

estabelece o artigo 10 da Circular SUSEP n° 302/05. 

3) Este órgão contratante está ciente que, em caso de invalidez parcial por acidente, valor indenizado será conforme 

percentual por membro lesado, de acordo com a tabela de grau de invalidez definida pela Susep? 

4) Podemos entender que a assistência funeral familiar, poderá ser prestado por serviço de assistência por meio do 

atendimento 0800 ou por reembolso mediante a apresentação de notas fiscais limitado a importância segurada de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)? 

5) Para atendimento da assistência funeral familiar, é possível este órgão licitante acolher as nomenclaturas 

“garantia funeral” e “garantia funeral familiar” (extensiva aos dependentes – filhos e cônjuges do empregado), uma 

vez que esta Cia de Seguros comercializa essas coberturas sob as respectivas nomenclaturas? 

6) Favor informar se as 8.309 vidas serão transferidas automaticamente, compulsoriamente, e mantidas durante a 

vigência da apólice. 

7) No grupo segurável haverá ocupações como: Bombeiro, Policial, Guarda e Vigia? Se positivo, favor informar o 

quantitativo. 

8) Favor ratificar nosso entendimento de que a proposta comercial deverá conter a taxa por mil para as coberturas 

com múltiplo salarial de 12, 24, 36 e 48 vezes o salário, invalidez permanente ou parcial e assistência funeral 

familiar. 

9) Considerando que o edital não possui modelo de proposta, favor informar se a precificação poderá ser feita da 

forma descrita abaixo: 
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10) Favor ratificar nosso entendimento de que o critério de julgamento das propostas será para a cobertura de 

múltiplo salarial de 12 vezes o salário, invalidez permanente ou parcial e assistência funeral familiar. Nosso 

entendimento está correto? Se negativo, favor explicar detalhadamente. 

11) Favor informar se há funcionários na condição de aposentado, se positivo, favor informar a condição da 

aposentadoria (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. 

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. 

13) Favor informar qual é a maior idade do beneficiário pertencente ao grupo segurado. 

14) A licitante vencedora poderá limitar as novas inclusões a 64 anos, 11meses e 29 dias? 

15) Item 4.1 do Anexo II, página 16 do Edital: A SUSEP não emite tal comprovação. Podemos entender que será 

aceito a certidão de regularidade emitida pela SUSEP para suprir essa exigência? Caso negativo, explicar 

detalhadamente. 

16) Item 6 do Anexo II, página 16 do Edital: Favor explicar detalhadamente qual será o critério de julgamento das 

propostas: menor taxa por mil unitária, mensal ou anual? 

17) Na hipótese de prorrogação do Contrato, será concedido reajuste? Qual o índice que poderá ser aplicado? 

18) Podemos realizar reajustes 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? 

19) Podemos entender que a vigência das novas inclusões ocorrerão no 1° dia do mês subsequente, dentro do mês 

fechado (01 a 31) com emissão da fatura de pagamento para o mês seguinte? 

20) Conforme determinado no Artigo 3° da Circular n°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?  

21) As coberturas e capitais descritos neste Edital são os mesmos da apólice atual? 

22) Favor informar se o Sistema Fiep, SESI-PR, SENAI-PR e IEL-PR, estão isentos do pagamento do IOF – Imposto 

sobre operações de crédito, câmbio e seguro. 

23) O percentual de impostos a ser retido pelos órgãos licitantes do Sistema Fiep, SESI-PR, SENAI-PR e IEL-PR, 

será o total de 7,05% (referente a IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL) conforme Instrução Normativa RFB n° 1234 

de 11/01/2002? Se negativo, favor informar o percentual e o número da Lei a ser aplicada para avaliarmos. 

24) Favor informar qual é o atual prestador (a) dos serviços objeto desta licitação. 

25) Favor informar a sinistralidade dos últimos 36 meses, informar também: 

- data do sinistro; 

- data do pagamento do sinistro; 

- cobertura e valor indenizado 

26) Qual foi último índice de reajuste aplicado ao contrato atual? 

27) Qual é a data de início e fim de vigência da apólice atual? 

28) Qual é o número de segurados da última fatura quitada? 

29) Qual é o valor da última fatura quitada? 

30) Para efeitos de eventuais comprovações, favor informar qual é o vínculo empregatício dos funcionários dos 

órgãos licitantes, e ainda, se todos os beneficiários possuem a comprovação de vínculo empregatício. 

31) Além das condições estabelecidas em Edital, poderá ser considerado CONDIÇÕES GERAIS do produto 

SEGURO DE VIDA EM GRUPO da Seguradora vencedora do processo licitatório, onde também estão descritos 

os “riscos excluídos” devidamente registrado junto à SUSEP? 

32) Na página 12 do Edital nas especificações do anexo I consta a informação da taxa por mil de 0,15, porém, a 

mesma está representada com o sinal de porcentagem (%). Devemos considerar a taxa por mil (%o) ou por cento 

(%)? 

33) Na página 14 do edital, é mencionado que o pagamento será realizado através de depósito bancário. Existe 

algum impeditivo para que os mesmos sejam efetuados através de fatura gerada peça cia seguradora? 

34) O órgão poderia nos encaminhar a relação de vidas para que a cia seguradora possa elaborar a estimativa de 

preço? 

35) Considerando que a taxa mencionada no edital (0,150) seja por mil (%o), podemos considerar a mesma como 

referencial para o custo do seguro de vida? 
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RESPOSTA 15: 

1) Sim, poderão ser apresentadas propostas com condições gerais, desde que atenda os requisitos do critério de 

julgamento. Ou seja, identificação da taxa de negociação. 

2) Sim, correto 

3) Sim, estamos cientes. 

4) Deve ser prestada por meio de atendimento. Em caso de sinistro a seguradora será informado para os devidos 

trâmites. 

5) Se o produto atender aos requisitos escritos no Edital, não há problema. 

6) Sim. Porém, as vidas podem ter variações em virtude de novas admissões, desligamentos, nascimento de novos 

dependentes, casamento, separação, entre outros motivos. 

7) Não haverá. 

8) As modalidades devem ser ofertadas para escolha do colaborador conforme sua necessidade, os dados 

informados são de referência e não obrigatoriamente representa o compromisso com os múltiplos – podendo ter 

variações. 

9) Não poderá, a taxa por mil deverá ser a mesma para todos os múltiplos.  

10) Não está correto o entendimento, a taxa por mil deverá ser única para todas as modalidades. 

11) Conforme Anexo I, item 4.6, os colaboradores com a situação aposentadoria não terão direito ao benefício desse 

edital. 

12) Sim, esta correto. 

13) A maior idade atualmente é de 78 anos. 

14) Não poderá haver limitações. 

15) Sim, será aceito. 

16) O critério de julgamento será a menor taxa por mil mensal, aplicada para todas as vidas.  

17) Conforme previsto no item 14 do Anexo II, não haverá reajustes, tendo em vista que estamos trabalhando com 

taxa percentual. 

18) Conforme previsto no item 14 do Anexo II, não haverá reajustes, tendo em vista que estamos trabalhando com 

taxa percentual  

19) Será acordado datas e formas de envio com o vencedor da Licitação. 

20) Sim, será aceito. 

21) Não são os mesmos. 

22) O SESI e SENAI estão imunes, porem FIEP e IEL não são imunes. 

23) O percentual de retenção serão os aplicados em legislação. 

24) Sim, existe seguro de Acidentes Pessoais com a Gente Seguradora S/A. 

25) Entendemos que as informações solicitadas para tal item, não prejudica a participação dos interessados, ou seja, 

não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que 

vier ser contratada 

26) Conforme previsto no item 14 do Anexo II, não haverá reajustes, tendo em vista que estamos trabalhando com 

taxa percentual. 

27) Entendemos que as informações solicitadas para tal item, não prejudica a participação dos interessados, ou seja, 

não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que 

vier ser contratada 

28) Somente os colaboradores ativos, Anexo I item 4 e 4.5. 

29) Entendemos que as informações solicitadas para tal item, não prejudica a participação dos interessados, ou seja, 

não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que 

vier ser contratada 

30) Item esclarecido no Anexo I, item 1.4. 

31) Poderão ser solicitados pela empresa contratada, desde que, seja apresentados os ricos e que estejam dentro da 

normativa da SUSEP. 

32) Deve-se considerar, número inteiro 0,15. 

33) Não há. 

34) Esta disponibilizado no site o arquivo em formato.xlsx (Excel) com a base dos colaboradores do Sistema Fiep. 

35) Sim, poderá ser considerado. 
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PERGUNTA 16:  

1) A seguradora poderá solicitar o preenchimento de Proposta de Adesão (Declaração Pessoal de Saúde) para os 

titulares e seus respectivos cônjuges 

2) Após o preenchimento da Proposta de Adesão (Declaração Pessoal de Saúde), a seguradora poderá negar o 

segurado? 

3) Sobre o item 4.9 do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: “O colaborador admitido, terá um prazo de até 

10 (dez) dias para fazer a adesão ao seguro na modalidade desejada, caso não faça, será incluído no múltiplo 

salarial 12 vezes.” Se decorrido o prazo de 10 dias, o colaborador não poderá mais alterar a modalidade do 

seguro?  

4) A diferença do prêmio do Seguro referente ao plano de 12 vezes é custeada pelo próprio colaborador? 

5) Se o colaborador optar pelo plano 48 vezes o salário e posteriormente reduzir para 12 vezes, nos encaminhará a 

anuência? 

6) Favor destacar na relação de vidas qual a modalidade atual de capital de cada colaborador.  

7) Sobre os itens destacados abaixo do ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME e do ANEXO VI – MINUTA DO 

INSTRUMENTO CONTRATUAL: “13. Prazo de entrega e vigência da contratação: (...) c) A CONTRATADA 

fornecerá, no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do Contrato de Prestação de Serviço, aos 

BENEFICIÁRIOS do Sistema Fiep, regularmente inscritos, Cartão de Identificação, referente ao plano de seguro 

de vida a qual pertencem, cuja apresentação, acompanhada do documento de identidade oficialmente 

reconhecido, assegurará a fruição dos direitos e vantagens desta contratação.d) Para cada novo BENEFICIÁRIO 

inscrito no plano, deverá ser emitido o referido Cartão de Identificação, o qual deverá ser encaminhado ao 

Sistema Fiep, sem qualquer ônus, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis de sua solicitação.” “CLÁUSULA 

QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO c) A CONTRATADA fornecerá, no prazo de até 10 (dez) dias úteis da 

assinatura do Contrato de Prestação de Serviço, aos BENEFICIÁRIOS do Sistema Fiep, regularmente inscritos, 

Cartão de Identificação, referente ao plano de seguro de vida a qual pertencem, cuja apresentação, 

acompanhada do documento de identidade oficialmente reconhecido, assegurará a fruição dos direitos e 

vantagens desta contratação. d) Para cada novo BENEFICIÁRIO inscrito no plano, deverá ser emitido o referido 

Cartão de Identificação, o qual deverá ser encaminhado ao Sistema Fiep, sem qualquer ônus, no prazo máximo 

de até 10 (dez) dias úteis de sua solicitação.” Podemos substituir o Cartão de Identificação pelo Certificado 

individual on-line?  

8) Sobre os itens abaixo do Anexo I do Edital: a. Item 1.3 – Quem são os colaboradores com contrato por prazo 

determinado? Quais serão as demais modalidades do seguro, que serão facultativas? O capital do Presidente 

também será de 12 vezes o salário? b. Item 1.4 – O colaborador desligado terá cobertura durante todo o mês, 

independente da dia do mês em que ocorra o seu desligamento? c. Item 4.2 – Como serão documentadas as 

opções facultativas porventura escolhidas pelo colaborador? 

RESPOSTA 16: 

1) Não poderá  

2) Não poderá 

3) Não  somente na renovação de contrato 

4) Entendemos que as informações solicitadas para tal item, não prejudica a participação dos interessados, ou seja, 

não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que 

vier ser contratada 

5) Esse tipo de alteração só poderá ocorrer na renovação de contrato 

6) Entendemos que as informações solicitadas para tal item, não prejudica a participação dos interessados, ou seja, 

não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que 

vier ser contratada 

7) Sim, poderá ser substituído por certificado digital 

8) 

a. O capital do presidente será o teto segurado. Anexo I, item 3.4, para demais questionamentos da letra “a”, 

entendemos que as informações solicitadas não prejudicam a participação dos interessados, ou seja, não é item para 

formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que vier ser contratada 

b. Sim, deverá ter cobertura 

c. Será via sistema 

. 
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PERGUNTA 17:  

1) Anexo I - Contratação de seguro de vida (morte qualquer causa) e invalidez total ou parcial e assistência funeral 

familiar, compulsório, em grupo para os colaboradores abrangendo estagiários e presidente do SISTEMA FIEP - 

SESI/SENAI/IEL/FIEP conforme preconiza a superintendência de seguro privado – SUSEP. Cláusula Primeira - 

do objeto Ajustar a nomenclatura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente nos itens acima, 

conforme Circular SUSEP 302/2005. 

2) Teto máximo por beneficiário – Capital de até R$ 1.500.000.00 (Um milhão e quinhentos mil reais). O teto é por 

modalidade? O segurado poderá estar em duas modalidades? O segurado poderá ter duas matrículas? Se sim, o 

limite 1.500.000.00 (Um milhão e quinhentos mil reais) será por matrícula? 

3) O seguro de vida será compulsório para todos os colaboradores do Sistema Fiep para o Múltiplo Salarial de 12 

vezes o salário, para as demais modalidades, as opções são facultativas para o colaborador. O colaborador 

poderá participar de mais de uma modalidade? Se sim, informar – nos como acontecerá pagamento da 

modalidade facultativa. Trata – se de apólice complementar? 

4) Ajustar, por favor, a cláusula 3.1 do anexo I de beneficiários titulares e dependentes para segurados titulares e 

segurados dependentes. 

5) No que se refere à cláusula 3.3.1, sugerimos a inserção da expressão “até” antes do 100%. Fundamento: art. 12, 

da Circular 302/2005. 

6) O edital estabelece por meio da cláusula 3.1.2 que os curatelados podem ser inseridos na apólice como 

dependentes dos segurados titulares. Assim, importante frisar que o art. 1767,CC define quem está sujeito à 

curatela, quais sejam, (i) aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; 

(ii) os ébrios habituais e os viciados em tóxico; e, (iii) os pródigos, ciente e de acordo? Por favor esclarecer, os 

tutelados e curatelados. 

7) Podemos considerar as seguintes coberturas: Titular:- morte qualquer causa (causas naturais e acidentais) - 

100%; Indenização Especial por Morte acidental : 100%; Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente no 

valor de até 100%. ; Cônjuge: Inclusão Automática de Cônjuge - morte qualquer causa – 50% do capital do 

titular;Filhos: Inclusão Automática de Filho - morte qualquer causa – 10% do capital do titular; 

8) No subitem 3.5, as questões de faturamento serão tratadas por correio eletrônico, OK? 

9) Precisamos para apresentação da proposta as informações do segurados, relação em formato excel constando: 

a) CPF, matrícula, data de nascimento, salários e as respectivas modalidades que pertencem; b) os segurados 

poderão aderir mais de uma modalidade? Se sim, informar-nos de que forma ocorre o pagamento do seguro 

facultativo? c) caso participem de mais de uma modalidade, esclarecemos que a assistência funeral familiar não é 

cumulativa, ciente e de acordo? 

10) A disputa do pregão ocorrerá considerando somente a modalidade compulsória (múltiplo de 12 x)? 

11) Ajustar em edital beneficiários para segurados. 

12) A SUSEP emite certidão de regularidade constando as informações constante no subitem 4.1, ciente e de 

acordo? 

13) Em edital, temos prazos distintos para a prestação do serviço (60 e 90 dias), por favor esclarecer. 

14) Cláusula Sétima- ajustar taxa por mil, consta por cem e por mil. Ajustar por favor conforme subitem 6.2 , página 

14 

15) Trata-se de Seguro novo ou renovação? 

16) Caso seja renovação nos informar: - Qual o nome da Seguradora atual; -Quantidade de vidas na última fatura; -

Qual a quantidade e o valor de sinistros/indenizações pagos nos últimos 12, 24 e 36 meses e os respectivos 

prêmios; 

17) Qual a estimativa de vidas no início da apólice? 

18) O Sistema FIEP não é isento de IOF para a contratação de seguros de pessoas. Caso haja entendimento distinto 

favor sinalizar. 

19) O prazo para pagamento das indenizações poderá ser no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega 

de toda a documentação à Seguradora, prazo esse que será suspenso em caso de solicitação, devidamente 

justificada, de documentação e/ou informação complementar, voltando a correr a partir do dia útil subsequente 

àquele em que forem completamente atendidas as exigências de documentação para indenização do sinistro, 

conforme estabelece Circular da SUSEP nº 302/2005, seção XI, artigo 72, § 1º e 2º, ciente e de acordo? 

20) O prêmio do Seguro será custeado pelo órgão ou pelos servidores? Qual o percentual de contribuição do 

servidor? 
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21) Na apólice em vigor existem segurados afastados? Se sim informar: Data e motivo de afastamento, data de 

nascimento preferencialmente informando o código CID ( Código Internacional de Doenças) 

22) Qual o valor máximo estimado para a contratação? 

23) Qual a data do início de vigência do seguro? 

24) Além das condições estabelecidas em edital, poderá ser considerada as Condições Gerais do produto Seguro de 

Vida e Acidentes Pessoais da Seguradora vencedora do processo licitatório, onde também estão descritos os 

“riscos excluídos” devidamente registrados junto à SUSEP? 

25) A despeito de carência no seguro de vida, pedimos ciência e de acordo para o exposto abaixo 

26) Pedimos ajustar na minuta do contrato: Cláusula Quinta – alínea C , visto a CIRCULAR SUSEP No 251, de 15 de 

abril de 004. “SEÇÃO III – DA EMISSÃO DA APÓLICE, DO CERTIFICADO DE SEGURO OU DO ENDOSSO - 

Art. 9o A emissão da apólice, do certificado ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 

aceitação da proposta.” 

27) A publicação do contrato será pelo Contratante? 

28) Haverá a possibilidade da Seguradora vencedora, após 12 meses, reajustar o valor, além do índice monetário 

oficial, se comprovado desequibrio econômico-financeiro por alta sinistralidade, conforme prevê Art. 65, inc. II, "d" 

da Lei de Licitações - Lei 8666/93? 

Caso os segurados, participem de mais de uma modalidade, esclarecemos que a assistência funeral familiar não 

é  cumulativa.  Assim, por favor ajustar a descrição do subitem 4.1 , página 13. 

29) Na apólice em vigor existem segurados afastados? Se sim informar: Data e motivo de afastamento, salários, data 

de nascimento preferencialmente informando o código CID ( Código Internacional de Doenças) e modalidade do 

múltiplo que pertencem e respectivos CPF`S . 

RESPOSTA 17: 

1) A invalidez poderá ser por acidente ou doença. 

2) O colaborador poderá escolher uma modalidade, e o múltiplo salarial terá em o limite 1.500.000.00 (Um milhão e 

quinhentos mil reais). Não há duas matrículas. 

3) Não. Ele poderá optar somente por uma modalidade: 12, 24, 36 ou 48x. 

4) Entendemos que as informações solicitadas para tal item, não prejudica a participação dos interessados, ou seja, 

não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que 

vier ser contratada 

5) Para morte, o valor será de 100%. Para invalidez, deverá obedecer a tabela da SUSEP. 

6) Para os tutelados e curatelados será oferecido após a devida comprovação judicial de tutela ou curatela. 

7) Invalidez deve ser considerada por acidente ou causas naturais. 

8) Será acordado com a empresa contratada. 

9) ... a) Esta disponibilizado no site o arquivo em formato.xlsx (Excel) com a base dos colaboradores do Sistema 

Fiep; b) não poderão, c) Somente poderá escolher uma modalidade. 

10) Não, o valor (taxa por mil) deverá ser contemplando todas as modalidades.- 12, 24, 36 e 48x. 

11) Sim, deverá. 

12) Entendemos que as informações solicitadas para tal item, não prejudica a participação dos interessados, ou seja, 

não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que 

vier ser contratada 

13) Sim, estamos ciente. 

14) A vigência do contrato será negociado com o fornecedor vencedor, podendo ser até 90 dias a partir da assinatura 

do contrato. 

15) Deve-se considerar, número inteiro 0,150. 

16) Nesta modalidade, seguro novo. 

17) Seguro novo, não havendo as informações solicitadas, as quais não impedem a participação das empresas 

interessadas. 

18) Conforme Anexo I, item 4. 

19) O SESI e SENAI são imunes, porém a Fiep e o Iel não são imunes. 

20) Sim, estamos ciente. 

21) Entendemos que as informações solicitadas para tal item, não prejudica a participação dos interessados, ou seja, 

não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão repassadas a empresa que 

vier ser contratada 
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22) Não temos as informações do CID. Entendemos, que tal informação solicitada, não prejudica a participação dos 

interessados, ou seja, não é item para formação da proposta comercial. Diante disso, tais informações serão 

repassadas a empresa que vier ser contratada 

23) O máximo será o valor definido no Edital – taxa por mil. 

24) A vigência do contrato será negociado com o fornecedor vencedor, podendo ser até 90 dias a partir da assinatura 

do contrato. 

25) São consideradas as condições estabelecidas em edital, demais condições são alinhadas com a seguradora 

vencedora do certame, juntamente com o jurídico.   

26) Sim, estamos cientes 

27) Entendemos que tal alteração não afeta a participação das empresas interessadas, podendo ser retificada no 

momento da contratação. 

28) Sim, se necessário. 

29) Conforme previsto no item 14 do Anexo II, não haverá reajustes, tendo em vista que estamos trabalhando com 

taxa percentual 

 

 

 

 

Curitiba, 16 de julho de 2018. 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 


