
 
 

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. 06 

 

1. Qual o nome da atual ou última Seguradora vigente? 

Resposta: Não há seguro contratado atualmente. 

 

2. Qual o valor pago e quantidade de vidas das últimas quatro faturas emitidas? 

Resposta: Não há seguro contratado atualmente. 

 

3. Qual a média de Segurados dos últimos 6 meses em cada empresa? 

Resposta: Não há seguro contratado atualmente. 

 

4. Qual a quantidade e o valor de sinistros/indenizações pagos nos últimos quatro anos e os 

respectivos prêmios? (2018 – 2019 – 2020 – 2021). 

Resposta: Não há seguro contratado atualmente. 

 

5. Pedimos confirmar se o estipulante está ciente da Circular da SUSEP N° 440/2012, que 

dispõe que para os menores de 14 anos é permitida, exclusivamente, a oferta e a contratação 

de coberturas relacionadas ao reembolso de despesas, seja na condição de segurado principal 

ou de dependente. 

Resposta: Não há segurado menor de 14 anos. 

 

6. O contratante está ciente que, em caso de invalidez parcial por acidente (IPA), o valor 

indenizado será conforme o percentual por membro lesado, de acordo com a tabela de grau de 

invalidez definida pela Susep? 

Resposta: Sim. 

 

7. Os Certificados Individuais serão disponibilizados via e-mail. Ciente? 

Resposta: Sim. 

 

8. O estipulante é isento de IOF para a contratação de seguro? 

Resposta: Não. 

 



 
 
9. O percentual de impostos a ser retido será o total de 7,05% (referente a IR, PIS/PASEP, 

COFINS e CSLL) conforme Instrução Normativa RFB nº 1234 de 11/01/2012? Se negativo, 

favor informar o percentual e o número da Lei a ser aplicada, para avaliarmos. 

Resposta: Não haverá retenção sobre o valor do seguro. 

 

10.   Referente as coberturas, em caso de Morte Acidental o capital a ser indenizado será de 

R$ 45.000,00, correto entendimento? 

Resposta: o capital indenizada deverá obedecer obrigatoriamente ao disposto no Termo 

de Referência. 

 

11.   Alternativamente ao comparecimento para assinatura, o órgão poderá encaminhar o 

Contrato via e-mail para que a Seguradora possa imprimir, assinar e devolver via Sedex? 

Resposta: Sim 

 

12.   Para elaboração do cálculo, precisamos da relação em Excel com as datas de nascimento 

separada por empresa (SESI/SENAI). 

Resposta: Informações disponibilizadas no Anexo I do Edital Retificado. 

 

13.   Qual o valor estimado para este certame? 

Resposta: A estimativa anual de gastos com a execução do objeto deste Termo de 

Referência para o SESI/SENAI é de R$ 134.395,00 (cento e trinta e quatro mil trezentos e 

noventa e cinco reais), conforme Termo de Referência. Ressalta-se que os valores 

estimados não vinculam ao SESI/SENAI, tratando-se de mera estimativa de despesas. 

Ademais, o SESI/SENAI não fica obrigado a adquirir os serviços na totalidade do valor 

estimado. 

 

14.   A seguradora realiza as movimentações de vidas (inclusão/exclusão) uma vez a cada mês 

considerando cobertura de mês cheio, em data a ser definida. Ciente? 

Resposta: Sim 

 

15.   Se houver atraso na remessa da movimentação na data definida, o faturamento do mês 

em referência será emitido com os dados do mês imediatamente anterior. Ciente? 

Resposta: Sim 

 

16.   Informamos que as companhias seguradoras não emitem Nota Fiscal, o documento 

emitido para fins de comprovação da prestação de serviço, é a Fatura. Ciente? 

Resposta: Sim 

 


