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PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017 

PROCESSO 02505/2017 – SC 027279 
PERGUNTAS E RESPOSTAS-2 

 
PERGUNTA 1: O Capital Segurado é de R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais). Questionamento: Trata-
se de capital uniforme (para todos os proponentes)? 
Resposta: Sim. Mesmo Capital Segurado para todos os empregados. 
  
PERGUNTA 2: As Licitantes deverão considerar em suas propostas a estimativa de pagamento mensal de seguro 
de vida em grupo para 800 (oitocentos) empregados. Questionamento: Precisamos da relação de vidas, contendo 
no mínimo as datas de nascimento e sexo de cada proponente (caso seja capital uniforme), se for múltiplo salarial, 
se faz necessário informar os rendimentos também. E ainda, se possuir afastados e/ou aposentados por invalidez 
informar também os CIDs ou patologia dos mesmos.  
Resposta: Já informado no arquivo “Perguntas e Respostas-1”, publicado em 2/3/2017. 
  
PERGUNTA 3:  As Notas Fiscais serão emitidas pela CONTRATADA em nome do CONTRATANTE que 
demandou o serviço. Questionamento: Não emitimos Notas Fiscais, enviamos boleto bancário, fatura e anexo de 
segurados.  
Resposta: Pode ser através de boleto bancário. 
  
PERGUNTA 4: As indenizações deverão ser pagas após a entrega do dossiê completo do sinistro na Seguradora, 
até 10 (dez) dias úteis. Questionamento: O prazo para pagamento de sinistro, de acordo com a Susep é de até 30 
dias, após o recebimento da documentação completa e correta.  
Resposta: Após entrega de dossiê completo, 30 dias corridos.  
 
PERGUNTA 5: A seguradora ofertará uma carteira personalizada para cada segurado contendo as informações 
básicas do seguro de vida, tais como: nº da apólice; a data de vigência; o nome e CPF do segurado. 
Questionamento: Não possuímos carteirinha personalizada, podemos substituir pelos Certificados individuais?  
Resposta: Sim. 
  
PERGUNTA 6:  Qual a Seguradora atual?  
Resposta: Bradesco. 
 
PERGUNTA 7: Quais as atuais condições (coberturas, capitais, taxas e valor da última fatura emitida e paga na 
congênere)? 
Resposta:  

• Cobertura Básica – morte qualquer causa 
• IEA – Indenização Especial por Acidente 
• IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente 
• IFPD – Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença 
• IAC - Inclusão Automática de Cônjuge ou companheiro 
• SAF – Serviço de Assistência Funeral (titular, dependente e pais) 
• Capital Segurado: 195.844,01 
• Valor da última fatura: R$ 32.108,10 
• Valor unitário: R$40,85 

 
PERGUNTA 8: Sinistralidade (valores de sinistros pagos e avisados) de pelo menos os últimos 3 anos.  
Resposta: Já informado no arquivo “Perguntas e Respostas-1”, publicado em 2/3/2017. 

   
Brasília, 6 de março de 2017. 
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