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Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

Esclarecimentos - Universidade da Amazonas - 14/10 - AP
3 mensagens

Bruno Yamaoka <Bruno_Yamaoka@jltbrasil.com> 3 de outubro de 2019 11:13
Para: "cpl@ufam.edu.br" <cpl@ufam.edu.br>
Cc: "Pugliese, Guilherme" <Guilherme.Pugliese@marsh.com>, Patricia Yoko Tanaka <Patricia_Tanaka@jltbrasil.com>

Bom dia, Senhor Pregoeiro.

 

Gostaria de solicitar alguns esclarecimentos sobre o pregão eletrônico de n° 44/2019 do órgão Fundação
Universidade Federal do Amazonas – que acontecerá no dia 14/9 às 10 horas.

 

Deste modo, segue abaixo tais questionamentos:

 

·         Qual a seguradora detentora da apólice vigente e o valor do último prêmio total anual do contrato?

·         Qual a quantidade de alunos e/ou segurados das últimas três faturas emitidas bem como valor de prêmio das
últimas três faturas?

·         Há sub-estipulante para este Órgão ou é emitida somente uma apólice e uma fatura para este Órgão Público?

·         A disputa do pregão, bem como o cadastro da proposta deve ser sobre qual valor? 1- Valor anual Global; 2 –
Valor total mensal; 3 – Valor unitário (por segurado) anual; 4 – Valor unitário mensal.

·         A contratada deverá credenciar os  hospitais  e  clínicas  na  região.. Poderemos desconsiderar esse item, uma
vez que o objeto desta contratação refere-se a seguro de acidentes pessoais e se dará por reembolso do valor da
cobertura segurada?

·         Qual a sinistralidade dos últimos 36 meses (prejuízo estimado, prejuízo indenizado, detalhes da ocorrência)? E
qual os valores totais de prêmio pagos dos últimos 3 contratos?

·         Manter durante toda a vigência do contrato, corretora ou responsável na cidade...    ... O atendimento da
seguradora com 0800 24h por dia, 7 dias por semana e um funcionário responsável para atender a conta atende as
necessidades desta Administração Pública?

·         A quantidade de alunos informado no edital corresponde à sua totalidade anual, ou é mensal?    

·         A vigência da apólice coincide com o início do primeiro faturamento?    

·         Os faturamentos serão ininterruptos ao longo da vigência da apólices, ou seja, serão doze relações e doze
faturas emitidas ao longo dos doze meses de vigência securitária?

·         Pedimos que seja disponibilizada a relação de segurados com data de nascimentos respectivos e sexo, salário
e CPF em formato de Planilha de Excel.

·         Qual o limite de idade para novas inclusões?

·         Qual a forma de adesão? Compulsória ou facultativa?

·         Qual a forma de custeio? Contributário ou não-contributário? Caso seja contributário, informar a %.

·         O cadastro da proposta será realizado por (i) preço por vida, (ii) preço mensal ou (iii) preço total anual?

·         O órgão é isento de IOF?
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Atenciosamente,

 

Bruno Yamaoka 
Marsh, Public Sector
Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, 15º andar, Edifício Thera Corporate, São Paulo/SP, CEP 04571-010

+55 11 3156 - 3907 | Conecte-se comigo no LinkedIn
www.marsh.com.br | Siga a Marsh no Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube

 

 

 

Antes de imprimir este e-mail, pense em sua responsabilidade com o Meio Ambiente.

 

 

 

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br> 4 de outubro de 2019 11:09
Para: Bruno Yamaoka <Bruno_Yamaoka@jltbrasil.com>

Bom dia,

Abaixo seguem os esclarecimentos solicitados:

·      Qual a seguradora detentora da apólice vigente e o valor do último prêmio total anual do contrato?

Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL. Valor do último prêmio total anual do contrato não tenho
informação.

·         Qual a quantidade de alunos e/ou segurados das últimas três faturas emitidas bem como valor de prêmio das
últimas três faturas?

3036 alunos em cada uma das três últimas faturas. Valor do prêmio: R$ 364,32 em cada uma das três últimas
faturas.

·         Há sub-estipulante para este Órgão ou é emitida somente uma apólice e uma fatura para este Órgão Público?

É emitida somente uma apólice e uma fatura mensal em nome da UFAM. (segue anexo)

·         A disputa do pregão, bem como o cadastro da proposta deve ser sobre qual valor? 1- Valor anual Global; 2 –
Valor total mensal; 3 – Valor unitário (por segurado) anual; 4 – Valor unitário mensal.

Valor Global anual, no sistema Comprasnet.

https://www.google.com/maps/search/Avenida+Engenheiro+Luis+Carlos+Berrini,+105,+15%C2%BA+andar?entry=gmail&source=g
https://www.linkedin.com/company/marsh-brasil
http://www.marsh.com.br/
http://twitter.com/MarshGlobal
https://www.linkedin.com/company/marsh-brasil
http://www.facebook.com/MarshGlobal
http://www.youtube.com/TheMarshChannel
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·         A contratada deverá credenciar os  hospitais  e  clínicas  na  região.. Poderemos desconsiderar esse item,
uma vez que o objeto desta contratação refere-se a seguro de acidentes pessoais e se dará por reembolso do valor
da cobertura segurada?

Não consta esse item no Termo de Referência.

·         Qual a sinistralidade dos últimos 36 meses (prejuízo estimado, prejuízo indenizado, detalhes da ocorrência)?
E qual os valores totais de prêmio pagos dos últimos 3 contratos?

A demandante não possui essa informação.

·         Manter durante toda a vigência do contrato, corretora ou responsável na cidade...    ... O atendimento da
seguradora com 0800 24h por dia, 7 dias por semana e um funcionário responsável para atender a conta atende as
necessidades desta Administração Pública?

A demandante não possui essa informação.

·         A quantidade de alunos informado no edital corresponde à sua totalidade anual, ou é mensal?    

Mensalmente são segurados em torno de 3000 a 3500 alunos.

·         A vigência da apólice coincide com o início do primeiro faturamento?    

Tão logo ocorra a contratação de nova seguradora, já encaminhamos a lista de alunos para início da cobertura. 

·         Os faturamentos serão ininterruptos ao longo da vigência da apólices, ou seja, serão doze relações e doze
faturas emitidas ao longo dos doze meses de vigência securitária?

Serão doze relações e doze faturas.

·         Pedimos que seja disponibilizada a relação de segurados com data de nascimentos respectivos e sexo,
salário e CPF em formato de Planilha de Excel.

Essa lista é coletada mensalmente do sistema e-campus, alunos matriculados em estágio obrigatório, não há como
informar salário, pois se trata de alunos, que em grande parte ainda não trabalham. 

·         Qual o limite de idade para novas inclusões?

Não há limite de idade, o pré-requisito para inclusão é que o aluno esteja matriculado na disciplina de
estágio obrigatório.

·         Qual a forma de adesão? Compulsória ou facultativa?

Será incluído na lista mensal TODOS os alunos matriculados em disciplina de estágio obrigatório, conforme Lei
11.799/2008

·         Qual a forma de custeio? Contributário ou não-contributário? Caso seja contributário, informar a %.

  Será custeado pela FUA.

·         O cadastro da proposta será realizado por (i) preço por vida, (ii) preço mensal ou (iii) preço total anual?

Valor Global anual, no sistema Comprasnet.

·         O órgão é isento de IOF?
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 É isento.

Atenciosamente,

Angélica A C Lima

Pregoeira-CGL/UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br> 4 de outubro de 2019 11:10
Para: Bruno Yamaoka <Bruno_Yamaoka@jltbrasil.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

11 - FATURA UFAM - Junho 2019.pdf
99K

APOLICE UFAM - PREVISUL.pdf
132K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c288e91c3c&view=att&th=16d971befdcdfc05&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k1c7hlmv1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c288e91c3c&view=att&th=16d971befdcdfc05&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_k1c7hln42&safe=1&zw

