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QUESTIONAMENTOS 02 

 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL n. 007/2019 

PROCESSO N. 1634/2018 

 

PERGUNTA 01: O item VIII do Termo de Referência estabelece que o 
atendimento aos segurados seja amplo e irrestrito, conforme a 
necessidade do segurado. Esta seguradora conta com uma filial na cidade 
de Santos, bem como diversos canais de atendimento, dentre eles o 
Serviço de Assistência 0800 com atendimento 24 horas, bem como uma 
Central de Atendimento ao segurado, com atendimento 0800 de segunda 
à sexta-feira das 08 às 20 horas. Além disso, é possível comunicar o 
sinistro via internet em qualquer horário do dia, ou seja, 24 horas por dia.  
Alem disso, temos parceria na cidade de Cubatão para atendimento 
presencial. Estes canais de atendimento atendem a exigência prevista no 
referido item? 
Resposta: Sim 
  
PERGUNTA 02: O item 13.4 do edital e itens IV e IX do Termo de 
Referência, o prazo de vigência do contrato e da apólice terá início a partir 
de 01/07/19. Ocorre que a sessão pública está agendada para o dia 
28/06/19, ou seja, 1 (um) dia útil após a data da sessão. Tendo-se em 
vista que a sessão poderá ser reagendada, ou que eventual interposição 
de recurso poderá postergar a assinatura do contrato, estamos 
entendendo que caso o contrato venha a ser assinado após o dia 01/07, o 
início da vigência da apólice será prorrogada para data posterior à 
assinatura do contrato, na medida em que as seguradoras não poderão 
emitir apólice com vigência retroativa, conforme previsão legal e nos atos 
normativos da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados. 
Resposta: Deverá ser efetivada nos termos da legislação vigente.  
 
PERGUNTA 03: Solicitamos a gentileza de informar se Vossa 
Administração é isenta de IOF. 
Resposta: A Autarquia possui isenção de IOF, por tratar-se de ente 
público 
  
PERGUNTA 04: Estamos entendendo que a taxa a ser inserida na 
Cláusula 5.1, I, da Minuta do Contrato corresponderá ao valor do prêmio a 
ser pago mensalmente à seguradora contratada, a ser calculado sobre o 
valor do capital segurado. Este entendimento está correto? 
Resposta: Trata-se da taxa da licitante vencedora do pregão presencial 
que será aplicada sobre o montante total segurado, resultando, assim, no 
prêmio total mensal. 
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PERGUNTA 05: No edital anterior e contrato vigente, a cobertura de 
auxilio funeral familiar foi contratada no valor de R$3.000,00, inclusive 
valor este solicitado no edital 04/2019 Suspenso. No novo edital 007/2019 
publicado, objeto desta licitação, não foi informado o valor do auxilio 
funeral familiar. Desta forma, entendemos que podemos oferecer o 
mesmo valor de R$3.000,00 contratado no ultimo edital e exigido no 
contrato?. 
Resposta: Sim. 
 

 

Cubatão, 27 de junho de 2019. 

 

 

 

COMISSÃO DE PREGÃO 


