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ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO NOMEADO PELA SECRETARIA DE ESTADO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SETASC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022

A BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 29º andar – São Paulo/SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.196.889/0001-43, com endereço eletrônico
documentosgoverno@brasilseg.com.br,

vem,

respeitosamente,

por

seu

representante, SOLICITAR ESCLARECIMENTOS, a fim de que sejam sanadas
as dúvidas inerentes ao processo.

I – TEMPESTIVIDADE

Prima facie, comprova-se a tempestividade para apresentação
deste esclarecimento, em conformidade ao item 5.1 do Edital, onde estabelece o prazo de
até 3 (três) dias úteis para o ato.

“5.1. Até o terceiro dia útil que anteceder a licitação, qualquer
cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências e/ou
impugnar o ato convocatório do Pregão, conforme Art. 25 do
Decreto Estadual nº 840 de 10/02/2017. ”

SAC 24h 0800 729 7000 - SAC 24h Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 962 7373 - Ouvidoria 0800 880 2930 – Ouvidoria Deficientes Auditivos ou
de Fala 0800 775 7003 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na
defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais.
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Como a sessão do Pregão está designada para o próximo
dia 14.06.2022, tempestivo o esclarecimento ora apresentado.

II – FATOS E ESCLARECIMENTOS

Trata-se de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico,
visando o Registro de Preços para eventual contratação de serviços de Seguro
Coletivo de Acidentes Pessoais, pelo período de 12 meses, com cobertura para morte
acidental e de despesas médicas-hospitalares e odontológicas por acidente, para
atender crianças inscritas no Programa SER Criança implementado pela
SETASC/MT.

Inicialmente, cumpre esclarecer quanto a movimentação
mensal de vidas.

Esta Seguradora dispõe de um sistema próprio, utilizado
para a inserção da relação mensal de segurados, onde será disponibilizado login e
senha de acesso ao contratante, visando facilitar a sistemática de trabalho para os
faturamentos mensais.

É um sistema que gera independência ao segurado no
manuseio das exclusões e inclusões de vidas para os fechamentos dos faturamentos
da apólice.
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O contratante acessa o portal via web, através de um
link, usuário e senha e realiza os pontos acima mencionados, além de possuir acesso
aos certificados individuais de cada segurado para download.

O objetivo é facilitar o processo para o Segurado. A
Seguradora dará todo o treinamento necessário a utilização do sistema.

Assim, é a presente para esclarecer o quanto segue:

i.

A modalidade para a movimentação, via Sistema da Seguradora, será
aceita por Vossa Senhoria caso esta Seguradora seja contratada?

ii.

Vossa Senhoria está ciente da ausência de incidência de ICMS no objeto
desta licitação?

iii.

Considerando o exposto acima, podemos desconsiderar a declaração
constante no anexo V?

iv.

Qual o prazo correto para emissão da apólice, visto que o Edital traz dois
prazos (30 dias e 10 dias)?

v.

Vossa Senhoria está ciente da impossibilidade legal de emissão de nota
fiscal por Companhia Seguradora, sendo possível emitir apenas apólice,
fatura e/ou boleto?

Por fim, cumpre questionar ainda sobre a aplicação da
Lei 13.709/18 (Lei geral de Proteção de Dados) nesta contratação.
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vi.

O

contrato

disporá

de

cláusulas

sobre

a

LGPD?

Tal

questionamento se faz pertinente, uma vez que não há cláusulas
referentes a aplicação desta lei. Caso positivo, por favor,
disponibilizá-las para análise prévia dos licitantes.

São Paulo, 08 de junho de 2022.
FERNANDA GENUNCIO
DE PAULA:08695292770

Assinado de forma digital por
FERNANDA GENUNCIO DE
PAULA:08695292770
Dados: 2022.06.07 19:17:47 -03'00'

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ/MF Nº 28.196.889/0001-43
Nome: Fernanda Genuncio de Paula
Cargo: Analista de Negócios
Carteira de Identidade nº 12.401.168-5 DETRAN RJ
CPF/MF nº 086.952.927-70
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