
 
 
 

 

 
ESCLARECIMENTO 2 -  PE016/2017 - SEGUROS 

Segue em azul, as respostas da área requisitante às dúvidas levantadas. 

Alertamos para o fato de que algumas informações já constam do edital. 

 

1) Sendo a Porto Seguro atual seguradora, favor nos informar:   

Quantidade de vidas na última fatura;  

Valor individual (por vida) e total pago na última fatura;  

R: - Qtd. de vidas consta no EDITAL 

Qual a quantidade e o valor de sinistros/indenizações pagos nos últimos 12, 24 

e 36 meses e os respectivos prêmios;  

R: - Não houve sinistros neste período 

2) Qual a estimativa de vidas no início da apólice?  

R: - 16 vidas, conforme consta no Termo de referência, Anexo I do 

edital 

3) O pagamento do prêmio (custo do seguro) será mensal ou anual (de uma 

única vez para 12 meses)?  

R: - Será de uma única vez valido para os 12 meses. 
 

4) Conforme parecer fiscal anexo, O CRC - RJ não é isento de IOF para a 

contratação de seguros de pessoas. Caso haja entendimento distinto favor 

sinalizar.   

R: - O CRCRJ é imune à cobrança de IOF, não sendo suficiente este 

esclarecimento reitere essa questão que repassaremos para nossa 

Contabilidade. 
 

5) O prazo para a liquidação de sinistro poderá ser de até 30 (trinta) dias após 

a entrega completa de documentação exigida pela Seguradora, conforme 

circular SUSEP/MF nº. 302/2005?   

R: - O CRCRJ seguirá as normas determinadas pela SUSEP, que nos 

indica o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento do sinistro. 
 

6) Qual o valor máximo estimado para a contratação?  

R:  R$ 7.247,61 

 

7) Qual a data do início de vigência do seguro?  

R:  A partir do momento que a seguradora receber cópia da nota de 

empenho 



 
 
 

 

 
 

8) Os lances se darão pelo valor global por 12 meses por lote?   

R:  Os lances deverão ser no valor global, ou seja o valor anual por 

lote. 

 

9) Além das condições estabelecidas em edital, poderá ser considerada as 

Condições Gerais do produto Seguro de Vida e Acidentes Pessoais da 

Seguradora vencedora do processo licitatório, onde também estão descritos os 

“riscos excluídos” devidamente registrados junto à SUSEP?  

R:  As condições deverão seguir o que consta no Termo de 

Referência, caso a seguradora oferte itens a mais do que está 

descrito, a seguradora não será desclassificada, no entanto terá que 

ter todas os itens descritos no edital. 

10) Os Certificados Individuais emitidos pela Seguradora, com base nas normas 

da SUSEP-MF, atende o solicitado no edital?  

R:  Sim, desde que atendam às exigências descrita no Termo de 

Referência 

11) Quanto ao item 15 constante em Edital, a forma de pagamento será realizada 

mensalmente?  

R:  O pagamento deverá ser através em uma única parcela, caso a 

seguradora trabalhe com pagamentos mensais, seguirá as regras 

descritas no referido item 15. 

12) No tocante ao item 4 constante no Anexo I, esclarecemos que a apólice é 

única e os certificados são individuais de acordo com as normas da SUSEP- MF, 

ciente e de acordo?  

R:  Sim. Desde que atendam às exigências descrita no Termo de 

Referência, emitindo um certificado para cada vida. 

13) A apólice poderá ser entregue via endereço eletrônico? 

R:  Inicialmente poderá ser enviada por e-mail, mas posteriormente 

deverá ser encaminhada a apólice original. 

14) Informamos que para emissão da Apólice e 1ª fatura faz-se necessário o 

envio da relação dos estagiários, ciente e de acordo?  

R:  Não há estagiários no corpo do Anexo I do Termo de Referência 

do presente edital. 

 



 
 
 

 

 
15) No tocante as coberturas constante no item 3 - COBERTURAS no Termo de 

Referência, pedimos a gentileza ajustar o objeto para:  

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro de 

Acidentes Pessoais.  

R:  Neste momento não há como efetuar essa alteração, mas os 

próximos será sinalizada essa observação para que seja efetuada essa 

mudança. 

16) Quanto ao item 1.1 – Detalhamento do objeto, constante no Anexo I, 

podemos entender que o Beneficiário será aquele designado pelo Segurado e 

na falta de indicação será obedecida legislação aplicável à herança? 

R:  Sim. Na ausência de indicação de beneficiário será adotada a 

legislação pertinente. 

 

Att. 

 


