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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA  DA REPÚBL ICA  NO  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO  

 

 

 
Processo n.º: 1.30.001.000520/2010-06 

Referência: Pregão n.º 17/2010 

Assunto: Esclarecimentos 

  

As empresa CAPEMISA e Federal solicitaram esclarecimentos ao Pregoeiro, 

abaixo, as respostas para todos os interessados: 

 

CAPEMISA: 

1)Trata -se de Seguro novo ou renovação? 
R) É uma renovação, todos os anos estamos fazendo tal seguro. 
 
2)Caso seja renovação nos informar: 
- Qual a Seguradora atual; 
R) Atualmente, Porto Seguro S/A 
  
-Quantidade de vidas na última fatura; 
R) A quantidade de segurados deve ser estimada com base no que existe no edital: 245 vidas. 
Qualquer variação, para mais ou para menos, segue a lei 8.666/93 (25%). 
  
-Valor individual e total pago na última fatura; 
R) O valor é totalmente, pelo valor estimado. 
  
-Sinistralidade nos últimos 24, 48 e 36 meses; 
R) Nenhuma 
  
3)Qual a estimativa de vidas no inicio da apólice? 
R) Deve ser levado em conta o valor estimado de 245 vidas. 
  
  
4) Qual a idade mínima do grupo segurável? 
R) Não existe idade mínima, embora deva ser considerado que, para estar fazendo estágio na 
PRRJ, na área apontada, a pessoa deve estar cursando uma faculdade. 
  
5)O pagamento do prêmio (custo do seguro) será mensal ou anual (de uma única vez para 12 
meses)? 
R) Uma única vez. 
  
7)A PRRJ é isenta do I.O.F (Imposto sobre Operações Financeiras)? 
R) Aqui, fazemos a retenção dos seguintes impostos : CSLL, IR, PIS e COFINS. As obrigações da 
empresa com o IOF fogem da nossa alçada. 
  
8) Na Cláusula Décima Primeira – Penalidades e Recursos, do anexo IV – Minuta do Contrato, 
menciona “Ata de Registro de Preços”, podermos desconsiderar? 
R) Qualquer menção à Registro de Preços deve ser considerada como mero erro de digitação. 
  
9) A movimentação (inclusão e exclusão) dos estagiários na apólice coletiva, será mensal?   
R) Segundo o termo de referência, inclusões e exclusões podem se dar A QUALQUER MOMENTO, 
por solicitação da Contratante. 

 

FEDERAL 

1. Quanto tempo existe o seguro?  

R: Desde a Portaria PGR/MPU nº 567, de 13 de novembro de 2008, este seguro virou 
obrigatório nas unidades do MPU. 
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2. Caso seja uma renovação, questiona-se: Qual a seguradora anterior?  

R: Atualmente, Porto Seguro S/A 

3. Qual o final de vigência da atual apólice?  

R: A apólice atual vence em outubro/2010. 

4. Quantas vidas estão seguradas na última fatura paga? 

R: O valor pago/empenhado foi integral para o total estimado de 245 vidas. 

5. Qual o prêmio unitário mensal que é pago atualmente? 

R: O prêmio foi total: R$ 6.708,05   

6. Quais os sinistros indenizados em reais nos últimos 12, 24 e 36 meses? 

R: Não houve sinistros. 

7. Com quantos segurados iniciará a apólice oriunda desta licitação?  

R: Esta informação deve ser entendida a partir do estimado no Edital: 245 vidas. 

8. A movimentação de segurados, ou seja, inclusões e exclusões, será mensal ou será anual 
pelo período de vigencia da apólice?  

R: A movimentação dos segurados está prevista no Edital: A contratada será obrigada a "Fazer 
as inclusões e exclusões solicitadas pela CONTRATANTE, a qualquer tempo". 

9. Qual o limite de idade para novas inclusões? 

R: O limite de idade dos segurados é de 60 anos, embora esta seja uma idade raramente 
atingida, pois são estagiários, em sua maioria, na faixa dos 20 anos. 

10. O seguro dará cobertura por 24 (vinte e quatro) horas e 7(sete) dias por semana ou será 
somente no horário de expediente? 

R: Cobrirá o período de trabalho na PRRJ e o deslocamento (ida e volta) da residência do 
segurado. 

11. Qual a estimativa (valor destinado pela Administração Pública) apurada para esta 

contratação? 

R:  R$ 4.412,45 (quatro mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e cinco centavos). 

 

 

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2010. 

 
 

GIORGIO REGIS MOREIRA XENOFONTE 

Pregoeiro  


