
Esclarecimentos 4 

Data: Wed, 19 Apr 2017 09:41:26 -0300    

De: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>          
Para: <licitacao@crcrj.org.br> 
Assunto: Edital 16/2017 | Seguro Vida - CRC-RJ - Somente Lote 01 

Cabeçalho Completo  

Todos os Anexos  

Prezados, 

  

No intuito de participarmos do presente certame, anexo nosso pedido de esclarecimento. 

  

Atenciosamente 
 

 

 

1. A Generali Brasil Seguros, participará somente do Lote 1 – Seguro de Vida, o edital não é claro quanto a 

forma de participação “isolada”, ou seja, somente no Lote 1, pode nos esclarecer, como serão as disputas? 

 

2. Qual é a estimativa máxima para a contratação? Se aplicável citar o valor anual e mensal para o Lote 1;  

 

 

3.  A presente contratação é uma renovação de apólice vigente na Porto Seguro e sendo assim, 

questionamos: a. O valor das três ultimas faturas emitidas e o número de Segurados correspondente à 

cada fatura; b. Qual é o valor do prêmio individual e mensal c. Informar a taxa média mensal praticada na 

apólice em vigor e dos últimos 36 meses;  

 

4. O desenho securitário da presente contratação é igual à apólice em vigor ?, Caso negativo, informar as 

alterações ocorridas. 

 

 

5. A futura apólice será: a. Por Adesão ou Compulsória? b. Haverá participação do Segurado ? Caso 

afirmativo, informar o % com que o Segurado participará.  

 

6. A contratante é isento do imposto I.O.F. (*)? Caso positivo, informar o decreto de imunidade fiscal emitido 

pela Secretaria da Receita Federal. (*) Imposto Federal previsto na Lei Sobre Operações Financeiras 

(Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários) – IOF, 

no percentual de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento).  

 

 

7. Pelas coberturas securitárias a apólice não será denominada de Vida e sim de Acidentes Pessoais Coletiv 

os, é correto o nosso entendimento? 

 

8. No sub-item 3.1.1 – Indenização por Morte Acidental, podemos entender que a cobertura correta é: 

“morte acidental”?  

 

 

9. Pedimos que ao sub-item 1.1, seja disponibilizado em relação em formato Excel contemplando os dados 

disponíveis no edital.  
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10. Há limite de idade para as novas inclusões/novas adesões? Podemos limitar as novas inclusões a 64 anos, 

11 meses e 29 dias? Haverá necessidade do preenchimento da assinatura da proposta de adesão com 

declaração pessoal de saúde? 

 

 

11. No sub-item 4.1 (digitado erroneamente de 3.1), as apólices não serão impressas individualmente, neste 

caso, será impresso o “certificado individual” do seguro, onde será descrito a contratação individual do 

seguro e as respectivas coberturas securitárias a serem indenizadas em caso de sinistro coberto, é correto 

o entendimento?  

 

12. No edital, citamos ao sub item 3.3, ao prazo de 15 dias para o pagamento da indenização. Não temos a 

viabilidade de atendimento e justificamos pela Circular SUSEP 302/05, esta aplicáve l ao risco de seguro de 

pessoas, onde citamos abaixo e pedimos que o CRC/RJ, viabilize a alteração no edital. “ Seção XI - Da 

Liquidação de Sinistros Art. 72. Deverão ser informados os procedimentos para liquidação de sinistros, 

com especificação dos documento s básicos previstos a serem apresentados para cada tipo de cobertura, 

facultando -se às sociedades seguradoras, no caso de dúvida fundada e justificável, a solicitação de outros 

documentos. § 1o Deverá ser estabelecido prazo para pagamento das indenizações, limitado a 30 (trinta) 

dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos no caput deste artigo, 

ressalvado o disposto no § 2o deste artigo.”  

 

 

13. Com relação às Condições de Participação, perguntamos: a Contratante tem pleno conhecimento de que 

somente as Cias. Seguradoras (com status de Sociedade Anônima – S.A., conforme Legislação em vigor) . 

Sobre as ME’s e EPP’s, estão são representadas no Mercado Segurador pelas Corretoras de Seguros . Na 

oportunidade apresentamos informações jurídicas sobre o tema .  

 

“. . . Com efeito, hoje o entendimento dominante é o de que os corretores não possuem competência para 

intermediar a contratação de seguros com pessoas jurídicas de direito público. A Lei 4594/64 previa a 

competência do corretor para intermediar transações com pessoas jurídicas de direito privado e público, 

apesar de com este último não ser obrigatório. Entretanto, referida Lei foi revogada pelo art, 153, do Decreto-

Lei 73/66 e alterou a competência dos corretores . O Enunciado nº 8 aprovado pela Instrução SUSEP nº 

19/1999, determina de forma expressa, que “A intermediação de corretores de seguros nas contratações de 

seguros celebrados por órgãos públicos não encontra amparo no ordenamento constitucional vigente”, não 

fazendo qualquer distinção entre contratação através de processo licitatório ou diretamente pelo Órgão . 

Além do Enunciado acima o artigo 122 do Decreto-lei nº 73/66, também estabelecem a vedação da 

participação de corretores nas contratações por pessoas jurídicas de direito público, sem qualquer distinção 

na forma da contratação: “Art. 122- O corretor de seguros, pessoa física ou jurídica é o intermediário 

legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro entre as Sociedades Seguradoras e as 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.” (grifou-se). . .” “. . . Ainda sobre o assunto, também temos 

decisão do Tribunal de Contas da União - TCU, contrária à interveniência de corretores de seguros ou 

intermediários na contratação de seguros pela Administração Pública, assim se pronunciou: “O Tribunal 

Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 1. conhecer da presente Representação, formulada 

nos termos do art. 13, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, para, no mérito, considerá-la improcedente; 2. 

levar ao conhecimento da Caixa Econômica Federal o impedimento de ser utilizado corretor na 

intermediação das operações de contratação de seguro dos bens de sua propriedade, em vista do disposto 

no art. 23 do Decreto-lei nº 73, de 21.11.66, alterado pelo Decreto-lei nº 296, de 28.02.67, c/c art. 16, §§ 3º 

e 6º, do Decreto nº 93.871, de 23.12.86; 3. determinar a oportuna juntada destes autos ao processo de 

prestação de contas da Caixa Econômica Federal relativa ao exercício de 1995, para exame em conjunto, 

oportunidade em que a 8ª SECEX deverá verificar o cumprimento dos dispositivos legais mencionados no 

item 8.2 desta Decisão; 4. encaminhar ao Interessado e à Caixa Econômica Federal cópia desta Decisão, 



acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram.” (Publicação Sessão 16/08/1995 - Dou 04/09/1995 

- Página 13620) (grifou-se) 

 

Respostas 

 

Data: Thu, 20 Apr 2017 11:53:21 -0300    

De: "apoio" <apoio@crcrj.org.br>       
Para: "licitacao" <licitacao@crcrj.org.br> 

Assunto: Re: ENC: Edital 16/2017 | Seguro Vida - CRC-RJ - Somente Lote 01    

Cabeçalho Completo  

  

Prezados,  
 
Segue as informações:  
 
1 - Pregão está dividido em lotes, por tanto basta cumprir as condições  
que do lote de seu interesse.  
 
2 - Não tenho essa informação  
 
3 - Não é renovação, como pode observar estamos realizando um novo Pregão  
 
4 - Sim  
 
5 - A)- Não entendi a pergunta......B) Não terá participação do Segurado  
 
6 - Resposta esta no site  
 
7 - Sim é correto  
 
8 - Sim, Morte Acidental  
 
9 - Relação consta no edital  
 
10 - Não tem limite de idade  
 
11 - Sim, será impresso o "Certificado Individual de Seguro de Vida", com  
seus respectivos beneficiários, conforme relação do Edital  
 
12 - Cumpra-se a orientação da SUSEP  
 
13 - Cumpra-se o que determina a Lei  
 
Att,  
 
Bruno Gomes    
Gerência de Serviços Auxiliares  
Tel.2216-9534  
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