
 
 

PREGÃO Nº. 052/2021 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro de 

vida dos colaboradores e aprendizes do SESI/SENAI - Departamento Regional da Paraíba.  

 

ESCLARECIMENTO Nº. 05 

 

1. Qual seguradora atual? 

Resposta: Não há seguro contratado atualmente. 

  

2. Taxa Atual e histórico dos últimos 05 (cinco) anos. 

Resposta: Não há seguro contratado atualmente. 

  

3. Sinistros (pagos/ pendentes/ negados) ocorridos nos últimos 05 (cinco) anos, 

informados por ocorrência, contendo: 

a. data de sinistro, 

b. data do aviso, 

c. causa e 

d. valor indenizado. 

Resposta: Não há seguro contratado atualmente. 

 

4. Prêmios pagos mês a mês nos últimos 05 (cinco) anos. 

Resposta: Não há seguro contratado atualmente. 

  

5. Qual o valor da última fatura paga e quantas vidas? 

  Resposta: Não há seguro contratado atualmente. 

 

6. Informar se as coberturas que constam no Edital são as mesmas vigentes? 

Resposta: Não há seguro contratado atualmente. 

  

7. Seguro é por adesão compulsória ou facultativa? 

Resposta: A empresa disponibilizará o seguro para todos os colaboradores, 

salvo para aqueles que manifestarem interesse em sentido contrário. 

  

8. Seguro é pago pelos segurados ou pelo órgão? 

Resposta: O pagamento será efetuado pelo órgão. 

 

  



 
 

9. Favor disponibilizar a relação de vidas em formato Excel. 

Resposta: Informações disponibilizadas no Anexo I do Edital Retificado. 

  

10. Favor informar afastados com respectivo CID. 

Resposta: Informações disponibilizadas no Anexo I do Edital Retificado. 

 

  

11. O edital solicita: 

 

No caso dos documentos que necessitam de assinatura, a exemplo da 

procuração, proposta de preços, carta de participação (anexo IV), declaração 

(anexo V) e atestado ou declaração de capacidade técnica, as suas respectivas 

assinaturas deverão ter firma reconhecida em cartório, salvo para os 

documentos emitidos pela internet. 

  

Questionamento: Nossos documentos são assinados digitalmente e podem ser 

verificados pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -

 https://verificador.iti.gov.br/ (além da própria confirmação em arquivo) substituindo 

dessa forma a firma reconhecida em cartório. O órgão está ciente e de acordo? 

Resposta: Os documentos assinados digitalmente somente terão validade se 

constar a chave de autenticação digital para que a Comissão de Licitação possa 

fazer a conferência de sua autenticidade. Portanto, significa dizer que a mera 

assinatura eletrônica sem os requisitos legais necessários para verificação não 

serão aceitas pela Comissão de Licitação. 

 

12. Referente ao item 14.2 do Termo de Referência: 

14.2. Responsabilizar-se por informar nome, telefone, e-mail de um corretor de 

seguros que possua habilitação junto a Superintendências de Seguros Privados - 

SUSEP, estabelecido no Estado da Paraíba, com vistas a orientar e sanar dúvidas 

acerca da apólice de seguro contratado, assim como informar quanto aos 

procedimentos e documentos necessários para obtenção dos valores das verbas 

indenizatórias em caso de sinistro nos termos do item 1 do presente Termo de 

Referência; 

  

Questionamento: Informamos que todo atendimento referente ao seguro, é feito por 

central de atendimento 24h, a fim de dar maior assistência aos segurados 

independente do horário. Além disso os formulários de aviso de sinistro são 

disponibilizados de forma clara e precisa em nosso site. Diante das informações 

https://verificador.iti.gov.br/


 
 

apresentadas, órgão está ciente e de acordo que não há necessidade de corretor local 

(que irá encarecer o seguro)? 

Resposta: Não há a obrigatoriedade de corretor local. 

  

13. Referente ao item 14.11 do Termo de referência: 

14.11. A CONTRATADA deverá encaminhar documento informando 

minuciosamente o procedimento a ser perseguido em caso de acionamento do 

seguro; 

 

As instruções para acionamento do seguro em caso de sinistro estão disponíveis em 

nossa página da internet, bem como os formulário para cada situação. Dessa forma 

atendemos ao solicitado. Correto o entendimento? 

Resposta: Sim. 

 

 

 


