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Esclarecimento 28/11/2013 12:15:48

A empresa REZENDE E LIEFQUIN Corretora de Seguros, apresentou os seguintes pedidos de esclarecimentos: “Do item 05 –
DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRONICO > Item 5.5 > Letra g) g) Conter certidão, atestado ou declaração
emitida pela IRB - Brasil Resseguros S/A, comprovando sua regularidade perante aquele órgão. Pedimos que essa exigência
seja retirada do Edital, uma vez que não existe mais no Brasil o Monopolio de Resseguros, ou seja, cada seguradora poderá
ter uma resseguradora local que não seja o próprio IRB. - Esta Secretaria é isenta de IOF? - O âmbito da cobertura é 24
horas por dia, ou apenas no exercício de sua função e no deslocamento casa>trabalho>casa? - Atualmente possui seguro? Se
sim, informar: Seguradora Atual Taxa Mensal/Valor da ultima fatura mensal paga e qte de vidas Relação dos Prêmios Pagos a
seguradora, pelo período de 03 a 5 anos, se possível, aberto por ano de vigência Relação dos Sinistros ocorridos, pelo período
de 03 a 5 anos, se possível, aberto por ano de vigência, por evento (Morte Acidental, IPA) e por situação (pago, pendente,
recusado);”
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Resposta 28/11/2013 12:15:48

RESPOSTAS: a) Com a abertura do mercado de seguro ocorrido a partir da edição da Lei Complementar nº 126, extinguiu-se
o monopólio do IRB. Assim, será excluída a alínea “g” do edital, no entanto, considerando-se que esta retificação não afetará
a formulação de propostas, a data de abertura do certame será mantida; b) Sim, a Secretaria de Estado de Segurança
Pública do Distrito Federal, é isenta do IOF; c) O trabalho dos integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal requer dedicação exclusiva. Portanto, a cobertura deve ser 24 horas por dia; d) Existe
contrato de seguro em vigor; e) A seguradora á a FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; f) O prêmio mensal individual é de R$
5,57 (cinco reais e cinquenta e sete centavos), sendo pago na última fatura o montante de R$ 143.706,00 (cento e quarenta
e três mil, setecentos e seis reais), para 25.800 (vinte e cinco mil e oitocentos) segurados, e; g) Considerando que nas
condições gerais da apólice, bem como no manual do segurado, atualmente em vigor, consta que “ocorrendo um sinistro,
deverá ser ele comunicado à seguradora pelo segurado, seu representante ou pelos beneficiários”, a SSP não dispõe das
informações quanto a ocorrência de sinistro e seus desdobramentos. Certamente, são informações compartilhadas entre a
seguradora e os órgãos de segurança (PCDF, PMDF e CBMDF).
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I – DOS FATOS A empresa GRUPO ICATU SEGUROS, apresentou a seguinte solicitação: “Favor nos enviar a sinistralidade dos
últimos 2 anos.”
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RESPOSTAS: O questionamento apresentado pela empresa, a nosso ver, não está relacionado a esclarecimento de dúvidas do
edital e mais adequado ao acesso à informação previsto em legislação específica. Todavia, para possibilitar a ampliação da
participação de interessados no certame, temos a informar que: a) Considerando que nas condições gerais da apólice, bem
como no manual do segurado, atualmente em vigor, consta que “ocorrendo um sinistro, deverá ser ele comunicado à
seguradora pelo segurado, seu representante ou pelos beneficiários”, a SSP não dispõe das informações quanto a ocorrência
de sinistro e seus desdobramentos. Certamente, são informações compartilhadas entre a seguradora e os órgãos de
segurança (PCDF, PMDF e CBMDF).
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Esclarecimento 28/11/2013 12:16:49

I – DOS FATOS A empresa PREVQUALI LTDA, apresentou os seguintes pedidos de esclarecimentos: “Referente ao Pregão
Eletrônico nº 36/2013, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro Coletivo
de Acidentes Pessoais, no exercício da função ou em razão desta, com coberturas de morte acidental, invalidez permanente
total ou parcial acidental, independente da faixa etária, para os servidores ativos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Temos a questionar, para fins de melhorarmos nossos preços: - Quais
foram os prêmios pagos nos últimos 5 anos? - Houve sinistro nos últimos 5 anos? Qual foi o valor das indenizações?”

Fechar



12/08/2019 comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=384838&texto=R

comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=384838&texto=R 1/1
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RESPOSTAS: a) Os prêmios mensais individuais pagos no decorrer do atual contrato são: R$ 1,55 (inicialmente contratado);
R$ 1,64 (após o 1º reajuste); R$ 1,77 (após o 2º reajuste); R$ 1,91 (após o 3º reajuste); R$ 2,02 (após o 4º reajuste) e; R$
5,57 (em vigor); b) Considerando que nas condições gerais da apólice, bem como no manual do segurado, atualmente em
vigor, consta que “ocorrendo um sinistro, deverá ser ele comunicado à seguradora pelo segurado, seu representante ou pelos
beneficiários”, a SSP não dispõe das informações quanto a ocorrência de sinistro e seus desdobramentos. Certamente, são
informações compartilhadas entre a seguradora e os órgãos de segurança (PCDF, PMDF e CBMDF).
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I – DOS FATOS A empresa AON RISK SOLUTIONS, apresentou os seguintes pedidos de esclarecimentos: “Estamos nos
preparando para participarmos do referido pregão, para que possamos dar continuidade ao processo de cotação, poderiam
fornecer os esclarecimentos abaixo: • Qual a sinistralidade da apólice nos últimos 5 anos. • Qual o valor da última fatura
paga. • Qual a seguradora atual. Ficamos no aguardo do vosso pronunciamento.”
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RESPOSTAS: a) Considerando que nas condições gerais da apólice, bem como no manual do segurado, atualmente em vigor,
consta que “ocorrendo um sinistro, deverá ser ele comunicado à seguradora pelo segurado, seu representante ou pelos
beneficiários”, a SSP não dispõe das informações quanto a ocorrência de sinistro e seus desdobramentos. Certamente, são
informações compartilhadas entre a seguradora e os órgãos de segurança (PCDF, PMDF e CBMDF). b) A última fatura paga foi
de R$ 143.706,00 (cento e quarenta e três mil, setecentos e seis reais); c) A atual seguradora é a FEDERAL VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A;
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Esclarecimento 28/11/2013 12:17:44

I – DOS FATOS A empresa JLT Brasil Corretagem de Seguros Ltda, apresentou os seguintes pedidos de esclarecimentos:
“Qual a sinistralidade dos últimos 5 anos ABERTA (local, data, evento, prejuízo estimado, prejuízo indenizado detalhes da
ocorrência) ? No item 5.5 letra g diz: g) Conter certidão, atestado ou declaração emitida pela IRB - Brasil Resseguros S/A,
comprovando sua regularidade perante aquele órgão. A certidão de regularidade é emitida pela SUSEP conforme circular
direx que estou mandando em anexo. Poderemos desconsiderar esse item? Possui afastados? Informar o CID de cada um
deles Qual o número de indenizações pagas por MA, e o valor delas por ano e dos últimos três anos? Idem para IPA Dos
casos de sinistros, quantos ocorreram durante um mesmo evento? As coberturas estão restritas apenas ao horário de serviço
do policial e excluídas fora do horário de trabalho?”
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RESPOSTAS: a) Com a abertura do mercado de seguro ocorrido a partir da edição da Lei Complementar nº 126, extinguiu-se
o monopólio do IRB. Assim, será excluída a alínea “g” do edital, no entanto, considerando-se que esta retificação não afetará
a formulação de propostas, a data de abertura do certame será mantida; b) A interpretação do o objeto (Seguro de Vida)
deverá ser restrita a mortes ou invalidez em acidentes, conforme estabelece o objeto da contratação e o item 3 do Termo de
Referência. Assim, não existe razão para fornecer informação quanto a afastados e CID, considerando que a invalidez ou
morte a que se refere o Edital não é aquela relacionada a doenças e sim por acidente experimentado no cumprimento do
dever ou em razão da função exercida pelo segurado. c) Considerando que nas condições gerais da apólice, bem como no
manual do segurado, atualmente em vigor, consta que “ocorrendo um sinistro, deverá ser ele comunicado à seguradora pelo
segurado, seu representante ou pelos beneficiários”, a SSP não dispõe das informações quanto a ocorrência de sinistro e seus
desdobramentos. Certamente as informações do número de indenizações pagas referentes a MA e IPA e da ocorrência de
casos de sinistros no mesmo evento são compartilhadas entre a seguradora atualmente contratada e os órgãos de segurança
(PCDF, PMDF e CBMDF). d) O trabalho dos integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal requer dedicação exclusiva. Portanto, a cobertura deve ser 24 horas por dia;
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Esclarecimento 28/11/2013 12:18:53

A empresa CEDRO SEGUROS solicitou a informação do número de servidores afastados e dos respectivos CID´S.
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Em que pese o objeto da contratação ser Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, as coberturas são tão somente de Morte
Acidental e Invalidez Permanente, Total ou Parcial por Acidente, conforme estipulado no item 3 do Termo de Referência.
Nesse ponto acreditamos que a Cedro interpretou o objeto (Seguro de Vida) como Seguro Saúde. Não existe razão para
fornecer informação quanto a afastados e CID, considerando que a invalidez a que se refere o Edital não é aquela relacionada
à doenças e sim por acidente experimentado no cumprimento do dever ou em razão da função exercida pelo segurado.
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Esclarecimento 04/12/2013 18:16:47

A MAPFRE Seguros apresentou o seguinte pedido de esclarecimento: Solicitamos nos informar a sinistralidade dos últimos
anos (últimos 12, 24 e 36 meses), esta informação é fundamental para que as Cias de Seguro possam fornecer taxar justas a
este honrado órgão. Normalmente devido ao grupo segurado quando não há relatório de sinistralidade as Cias de Seguro irão
precificar de acordo com a sinistralidade de cidades como Rio e São Paulo, que são locais com alta sinistralidade e sabemos
que em Brasília isto não ocorre. Portanto, será mais vantajoso ao órgão nos informar a sinistralidade da conta, pois sabem
que em Brasília é muito diferente de outros grandes centros.
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Resposta 04/12/2013 18:16:47

Considerando que nas condições gerais da apólice, bem como no manual do segurado, atualmente em vigor, consta que
“ocorrendo um sinistro, deverá ser ele comunicado à seguradora pelo segurado, seu representante ou pelos beneficiários”, a
SSP não dispõe das informações quanto a ocorrência de sinistro e seus desdobramentos. Certamente as informações do
número de indenizações pagas referentes a MA e IPA e da ocorrência de casos de sinistros no mesmo evento são
compartilhadas entre a seguradora atualmente contratada e os órgãos de segurança (PCDF, PMDF e CBMDF).
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Esclarecimento 04/12/2013 18:17:24

A empresa Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, apresentou os seguintes pedidos de esclarecimentos: “1.
Referente a apólice atual junto a Federal Vida e Previdência: 1.1. As coberturas e os capitais solicitados no edital em epígrafe
são os mesmos da apólice atual? 1.2. Qual o somatório das faturas pagas nos últimos 36 meses, mês a mês? 1.3. Qual o
montante de sinistros indenizados nos últimos 36 meses, mês a mês? 1.4. Qual o final da vigência do contrato atual? 2. A
adesão é compulsória ou facultativa? 3. Qual a forma de custeio do seguro, contributário ou não contributário (quando o
Estipulante paga o prêmio para seus segurados)? Caso contributário, qual percentual? 4. O seguro deverá dar cobertura para
os afastados e/ou aposentados? 5. De acordo com o item 9.5 do anexo I, ‘A CONTRATADA deverá emitir e distribuir no prazo
de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato a Apólice de Seguro e os Certificados Individuais’. Somente podemos emitir
os certificados 15 dias após a emissão da 1ª fatura, de acordo para esse prazo? 6. No item 15.6 informa que a Contratada
deverá disponibilizar ‘Cartilha de Orientação’ para todos os segurados. Quais informações deverão conter nessa cartilha? 7.
Para o item 15.7 ingresso de novos servidores, para emissão dos faturamentos mensais é necessário que a Seguradora
receba arquivo em excel com nome completo, data de nascimento, CPF e Capital Segurado. De acordo para esse tramite?”
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Ref. Subitem 1.1 a.1) As coberturas constantes do Edital são as mesmas praticadas na Apólice vigente e; a.2) O Capital
segurado na Apólice atual é de R$ 128.120,78 (cento e vinte e oito mil, cento e vinte reais e setenta e oito centavos). Ref.
Subitem 1.2 – Embora não seja assunto relativo a esclarecimentos de edital, a área técnica responsável pela elaboração do
termo de referência apresentou as encaminhou as informações que os valores faturados e liquidados nos anos de 2011, 2012
e 2013 (até novembro) foram os seguintes: R$ 474.592,76, R$ 566.207,40 e R$ 730.534,73, respectivamente. Ref. Subitem
1.3 - Considerando que nas condições gerais da apólice, bem como no manual do segurado, consta que “ocorrendo um
sinistro, deverá ser ele comunicado à seguradora pelo segurado, seu representante ou pelos beneficiários”, a SSP não dispõe
das informações quanto a ocorrência de sinistro e seus desdobramentos. Certamente, são informações compartilhadas entre
a seguradora e os órgãos de segurança (PCDF, PMDF e CBMDF). Ref, Subitem 1.4 – O prazo de vigência da atual Apólice é
31/08/2014, sendo que, de acordo com a Cláusula Sexta do Nono Termo Aditivo ao atual contrato “O Contrato poderá ser
rescindido, por ato unilateral da Administração Pública, tão logo seja concluída a licitação que se encontra em andamento na
Comissão Permanente de Licitação desta SSP/DF, originada nessa Secretaria, desde que resulte economicamente mais
vantajosa para a Administração, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, conforme normas da SUSEP, motivo pelo qual incidirá
cobrança ou devolução de prêmio pela tabela de prazo curto”. (grifo à consideração do senhor Pregoeiro). Ref,. Item 2. A
adesão é compulsória. REf. Item 3. O seguro será custeado integralmente pela SSP/DF, mediante apresentação da Fatura de
Seguro devidamente atestada pelo fiscal do contrato. Ref. Item 4. Somente servidores ativos. Caso o servidor tenha sido
afastado em decorrência de acidente no exercício da função ou em razão desta, a cobertura será proporcional ao grau de
invalidez sofrido, de acordo com a tabela da SUSEP. Ref. Item 5. No dia da assinatura do Contrato a SSP/DF disponibilizará à
Contratada todos os dados dos segurados em arquivo Excel. Assim, o prazo para emissão da Apólice e certificados Individuais
será de 15 (quinze) dias, conforme Edital. Ref. Item 6. ‘A Cartilha de Orientação’ deve conter as informações constantes das
Condições Gerais da Apólice como as definições, objetivo do seguro, garantias básicas, riscos, sinistro e outras informações
dentre as quais, destacamos, à título de exemplo, as seguintes: ´Ocorrendo um sinistro que possa acarretar responsabilidade
da Seguradora deverá ser ele comunicado pelo segurado, seu representante ou pelos beneficiários, mediante as seguintes
providências: a) no caso de morte do segurado, por acidente, deverá ser formalizado AVISO DE SINISTRO, na Sucursal ou
Representante local da SEGURADORA, onde deverão ser entregues os seguintes documentos: CERTIDÃO DE ÓBITO, PROVA
DE VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO, o REGISTRO DA OCORRÊNCIA e o LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO. Se aberto INQUÉRITO
POLICIAL, também será exigida CERTIDÃO deste"; b) em caso de INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL DO
SEGURADO, causada por acidente pessoal, serão exigidos PROVA DE VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO, o preenchimento do
AVISO DE SINISTRO, PROVA DO PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO POR HOSPITAL E/OU AMBULATÓRIO, COMPROVAÇÃO DO
ACIDENTE E DECLARAÇÃO MÉDICA da extensão dos ferimentos e/ou com o grau de invalidez verificado. Ref. Item 7. De
acordo. Será encaminhada planilha em Excel com todos os dados necessários.
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Esclarecimento 04/12/2013 18:17:51

A empresa Zurich Brasil Seguros S/A, apresentou os seguintes pedidos de esclarecimentos: “As coberturas e capitais do Edital
são os mesmos da apólice atualmente em vigor? Se negativo quais seriam as condições? Informar o histórico de sinistros nos
últimos 03 anos contendo: data de ocorrência do sinistro, data de aviso na Seguradora, data de pagamento, valor indenizado
e especificar a cobertura indenizada ( Morte Acidental ou Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente). Será permitido
o pagamento em outra conta da Seguradora que não seja do Banco de Brasília? Termo de Referência Item 9.5 Na data da
assinatura do Contrato já será disponibilizada a relação de vidas contendo: nome, data de nascimento, CPF e data de
admissão para emissão dos Certificados individuais que deverão ser enviados em até 15 dias? Caso contrário o prazo de 15
dias poderá ser contado a partir do envio da relação mencionada? Referente ainda ao item 9.5 pode haver prorrogação do
prazo para envio dos certificados em até 30 ou 45 dias após o recebimento da relação de vidas com as informações
necessárias?”
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a) As coberturas constantes do Edital são as mesmas praticadas na Apólice vigente; O Capital segurado na Apólice atual é de
R$ 128.120,78 (cento e vinte e oito mil, cento e vinte reais e setenta e oito centavos). b) Considerando que nas condições
gerais da apólice, bem como no manual do segurado, consta que “ocorrendo um sinistro, deverá ser ele comunicado à
seguradora pelo segurado, seu representante ou pelos beneficiários”, a SSP não dispõe das informações quanto a ocorrência
de sinistro e seus desdobramentos. Certamente, são informações compartilhadas entre a seguradora e os órgãos de
segurança (PCDF, PMDF e CBMDF). c) Por força do Art. 6º do Decreto nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011, o pagamento só
poderá ser depositado em conta corrente do BRB, in verbis: Art. 6º Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$
5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto
ao Banco de Brasília - BRB. d) Sim, todos os dados serão disponibilizados na data da assinatura do contrato. Os prazos da
Administração admitem prorrogação e os pedidos da prorrogação são analisados caso a caso e decididos de acordo com a
justificativa e a conveniência administrativa, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não se
pode antecipadamente fazer qualquer juízo a respeito de prorrogação de qualquer prazo por mais 30 ou 45 dias.
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