
                                                   
 
 
 

ESCLARECIMENTOS 02 – PREGÃO PRESENCIAL SENAI-DR/TO Nº 004/2019 
 
 
 
            Diante das solicitações de esclarecimentos referentes ao Pregão Presencial SENAI-DR/TO 
Nº 004/2019 realizadas por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO passa 
a elucidar na forma que segue: 
 
 
Questionamento 01: Está correto nossos entendimentos de quer o objeto licitado é a contratação 
de uma Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo, e não Seguro de Vida em 
Grupo?   Nosso entendimento se baseia na Cobertura Básica descrita no material anexo.   Caso 
fosse Vida em Grupo, a Cobertura Básica seria Morte Natural ou Morte por Qualquer Causa. 
  

Resposta ao questionamento 01: Trata-se de seguro de acidentes pessoais coletivos. 
  
Questionamento 02: Qual a detentora da apólice em vigor?  Qual o final de vigência da apólice 
atual? 
  

Resposta ao questionamento 02: A atual detentora é a CAPEMISA, vigência 31/08/2019. 
  
 Questionamento 03: Quais os valores dos prêmios emitidos para as quatro ultimas faturas?  Qual 
o número de Segurados e os valores totais dos Capitas Segurados para essas mesmas últimas 
quatro faturas?    
  

Resposta ao questionamento 03: Valores dos últimos prêmios: R$10.000,00, Número de 
segurados 6055, valor do prêmio R$ 0,50 por vida. 
  

Questionamento 04: Qual a sinistralidade nos últimos três anos?  Informar os tipos de sinistros 
regulados e indenizados (valores e causas). 
 

Resposta ao questionamento 04: Relatório em anexo. 
 

  
Questionamento 05: Atualmente, os processos dos avisos de sinistros junto às Cias 
Seguradoras, vem ganhando à cada ano mais agilidade, se tornando mais dinâmico para atender 
da melhor forma o Segurado (ou o Beneficiário). Todo o Mercado Segurador têm sua Central de 
Atendimento – via telefone 0800 – para facilitar e orientar àquele que precisa de atendimento 
imediato.  Face ao exposto, todos esses investimentos não atendem as necessidades do SENAI 
DR TO? Ainda assim será necessário um representante na Cidade de Tocantins para atender o 
Segurado, ou o Beneficiário?  Vale lembrar que as Cias. Seguradoras não têm Serviços de 
despachantes para a modalidade de seguro que será contratada.  Solicitamos suas considerações. 
 

Resposta ao questionamento 05: O Representante não precisará residir na cidade de Palmas. 
Conforme Termo de Referência, solicitamos a indicação de um representante/corretor que seja 
credenciado para atender o Regional, essa solicitação é para facilitar e agilizar o atendimento para 
o SENAI quando necessário. 
 
 

Palmas, 03 de julho de 2019. 
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Presidente da CPL 
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