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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/0065-PG 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (SEGURADORA) PARA 
SEGURO ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CENTROS EDUCACIONAIS DO SESC PARÁ. 

ADENDO Nº I – 24/07/2015 
ESCLARECIMENTO AOS LICITANTES 

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
  
 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessadas em 
participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, apresentamos os esclarecimentos 
abaixo: 
 

1- Qual a quantidade de vidas a serem seguradas mensalmente? 

Resp: Considerar a quantidade média de 1916 alunos, conforme subitem 3.2.12 do 
edital.   

2- Quais as coberturas e capitais segurados por aluno? 

Resp: Cobertura Regional, na capital e nos municípios de: Ananindeua, Benevides, 
Castanhal, Inhangapi, São Francisco do Pará e Salinópolis.   

3- O pagamento será feito de acordo com a quantidade de alunos no mês? 

Resp: Sim. 

4- Qual a quantidade de sinistros ocorridos nos últimos 3 anos, por 
ocorrência ( Morte Acidental; IPA e DMHO e Serviços assistenciais ao 
aluno? 

Resp: Não há registros de morte acidental ou IPA. No período dos últimos 3 anos, há 
registros de mais ou menos 14 ocorrências com DMHO. 

5- Qual a quantidade de vidas seguradas nos últimos 12 meses? 

Resp: Aproximadamente 1.860 vidas 

6- A cobertura Diárias Médico Hospitalares por Acidente, conforme anexo 
I, pode considerar-se como Despesas Médicas, Hospitalares e 
Odontológicas (DMHO), ou seja, garante o reembolso, limitado ao valor do 
capital segurado contratado, de despesas médicas, hospitalares e 
odontológicas efetuadas pelo Segurado para o seu tratamento no caso de 
acidente pessoal coberto, sob orientação médica, iniciado nos 30 (trinta) 
primeiros dias contados da data do acidente? 

Resp: Há cobertura securitária na cobertura DMHO. 

7- A Assistência Funeral pode dar-se através de reembolso das despesas ? 
e qual o valor máximo da contratação ? 

Resp: Sim. De acordo com contrato vigente o valor máximo é de R$3.000,00 
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8- O SESC PA está contratando também a cobertura Morte Acidental ? qual 
o valor da Importância Segurada ? 

Resp: Sim, o valor da cobertura é na ordem de R$10.000,00 

9- Favor detalhar as Assistências Abaixo: 
- Assitência Educacional 24 horas para acidentes pessoais; 
- Referência Médica; 
- Remoção por ambulância; 
- Professor particular; 
- Transporte; 
- Mensagens Urgentes; 
 
Resp: Trata-se de serviços pré- aprovados através de formulário enviado à 
seguradora, onde a seguradora analisa e se for o caso, libera o pagamento. 
 
 
Informamos que os questionamentos foram encaminhados ao setor técnico, o qual 
emitiu os esclarecimentos acima. 
 
 

Comunicamos que a nova data da abertura da licitação será no 

dia 04/08/2015 às 10h 
 
 

A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 

quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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