
Esclarecimento 1 – PE016/2017 – Contratação de Seguros 
 
Em atenção às suas dúvidas levantadas, segue em azul as respostas 
pela área requisitante:  
 
1) no item 3.3- Determina que as indenizações deverão ser pagas em até 15 (quinze) dias após 
a apresentação da documentação exigida pela legislação da SUSEP para a liquidação do sinistro. 
Já no item 6.7- informa que o prazo máximo para pagamento da indenização é de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da comunicação do sinistro. Entretanto, em relação ao prazo, determina 
a SUSEP (SUPERINTNEDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS) Regulamentador do mercado Segurador, 
em sua circular 256, art 33 §1º, estipula que após a entrega de todos os documentos necessários 
a regulação e liquidação do sinistro, a Seguradora deverá efetuar a indenização, se devida, em 
até 30 (trinta) dias.  Portanto, as obrigações acima, contraria Norma do órgão regulamentador 
do mercado Segurador. 
Desta forma, solicitamos a retificação deste texto, do referido edital. 
 

R: Segundo a área requisitante eles seguiram a determinação da 
SUSEP - "Após a entrega de todas as documentações necessárias, sendo devida, a 
indenização deverá ser paga em até 30 dias" 

Seguiremos a regulamentação da SUSEP, caso haja um prazo 
diferente deverá ser considerado um erro material, prevalecerá as 
regras da SUSEP. 
 
PARA O LOTE 1 
 
1) solicitamos encaminhar a relação de vidas em Excel, com as datas de nascimento, sexo. 

R: Consultar o anexo I, Termo de Referência, Lote 1 

 
Informar também, os CIDs dos afatsados. 

R: Não temos segurados afastados 
 
2) qual o prêmio pago na última fatura? 

R: R$1.808,64 
 
3) informar a sinistralidade por tipo, quantidade, valores e causa, dos últimos 3 anos. 

R: Não houve sinistro 
 
4) qual o valor estimado para esta contratação. 

R: R$ 7.247,61 
 
PARA O LOTE 2 
 
1) Em análise ao referido edital, constatamos que são solicitadas as coberturas  de Queda de 
Aeronave, Impacto de Veículos  e Vendaval. No  mercado Segurador, essas coberturas nem 
sempre estão separadas, pois o layout de coberturas varia de Seguradora para Seguradora.  
Tendo em vista que em nosso produto estas coberturas estão em conjunto, somaremos seus 
limites.  
Exemplo: 



Somaremos os limites das coberturas de Impacto de Veículo  R$ 500.000,00+ Vendaval  R$ 
500.000,00 + Queda de Aeronave R$ ... =  
Vendaval/furacão/ciclone/fumaça/tornado/granizo/queda de aeronave e fumaça R$ ... 
 
 

R: Segundo a área requisitante, não haverá problema desde que a 
soma dos valores estejam de acordo com Limite de Indenização 
solicitado. 
 
Solicitamos apenas que  nos informe o limite a ser considerado para a cobertura de Queda de 
Aeronave, para somarmos com as demais coberturas. 
Esclarecemos ainda que, o importante é que haja a referida cobertura com seu respectivo 
limite, não havendo assim descumprimento do Edital de convocação e possibilitando  maior 
participação do mercado. 
 

R: Segundo a área requisitante, as licitantes deverão seguir os 
valores descritos no termo de referência, Lote 2. 
 
2) quanto a cobertura de Vendaval, solicitamos informar se esta contempla os bens ao ar livre, 
uma vez que se na cobertura de Vendaval, os bens ao ar livre estiverem inclusos, haverá 
agravo de prêmio para esta cobertura. 
 

R: Segundo a área requisitante, os bens que constam nas áreas 
livres são as condensadores do ar condicionado. 
 
 
PARA O LOTE 3 
 
1) qual o valor estimado para esta contratação. 
 

R: R$34.396,88 
 
2) informar a sinistralidade (pagos e pendentes), dos últimos 5 anos. 
 

R: Não houve sinistro 
 
 

Att. 
 

CECÍLIA BANDEIRA 
PREGOEIRA 
 
 
 


