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   EDITAL 001/2020 

 

 

A CAIXA BENEFICENTE DO CLUBE NAVAL - CABENA, que realizará, às 17:00 hs do dia  

31/08/2020, cotação para renovação de Seguro de Vida em Grupo. A presente cotação obedecerá às 

disposições fixadas neste Edital.  

 

1. DO OBJETO 
    Renovação de Seguro de Vida em Grupo. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
    Poderão participar desta cotação, empresas, através de suas corretoras ou não, que atendam inte-

gralmente às condições estabelecidas neste Edital. 

 

3. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO  
 

  3.1. Certidão de regularidade expedida pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com-

provando que a empresa seguradora não se encontra sob regime de direção fiscal, intervenção, 

liquidação extrajudicial, fiscalização extraordinária, nem cumprindo penalidade de suspensão 

imposta pela SUSEP; 

 

  3.2. Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista: emissão de certidão negativa de débitos nas 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como prova de inexistência de débitos inadim-

plidos perante a Justiça do Trabalho.  

 

  3.3. Portaria da SUSEP em caso de microempresas informando as limitações onde possam operar; 

 

  3.4. Documento comprovando cobertura em todo território nacional. 

 

  3.5. Comprovação do capital da empresa para cobertura da apólice.  

 

  3.6. Envio do balanço e demonstrações financeiras do último exercício. 

 

  3.7. Apresentar Documento afastando a exclusão da pandemia do COVID-19 dos contratos de se - 
        guros de vida e de pessoas de forma geral. 
 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA - DEVERÁ CONTER 

 

4.1. Capital Segurado da Cobertura Principal: 

 

    O capital da cobertura principal de cada segurado será determinado conforme exemplo 

abaixo, ou seja, múltiplos por número inteiro: 
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                                                CAPITAL = COTA 
                                                 

PLANO CAPITAL MÍNIMO  CAPITAL MÁXIMO 

A R$   30.000,00  (1 cota) R$   30.000,00 

B R$   60.000,00 (2 cotas)    R$   60.000,00 

C R$   90.000,00 (3 cotas) R$   90.000,00 

D R$ 120.000,00 (4 cotas) R$ 120.000,00 

E R$ 150.000,00 (5 cotas)  R$ 150.000,00 

F       e assim sucessiva-

mente 

 

 

  4.2. Coberturas do Capital Segurado: 

     . Principal:  

        Morte - 100% 

     Adicional(is) do segurado principal: 
        Morte Acidental - nesta cobertura o capital será igual a 100% da cobertura principal; 

        Invalidez Permanente Total ou Permanente por Acidente - nesta cobertura o capital será igual a 

100% da cobertura principal; 

Adicional(is) do cônjuge do segurado principal: 
        Morte - nesta cobertura o capital será igual a 50% da cobertura principal 

 

  4.3. Aceite do Grupo Segurado na Apólice Vigente, onde serão transformados em cotas: 

 O grupo é constituído por sócios conforme tabela abaixo e as adesões com idade até 55 

(cinquenta e cinco) anos. 

 

 Julho/2020 

ORDEM FAIXA Nº SÓCIOS 

1 Menos de 19 0 

2 20 a 24 5 

3 25 a 29 20 

4 30 a 34 51 

5 35 a 39 91 

6 40 a 44 111 

7 45 a 49  161 

8 50 a 54 249 

9 55 a 59 347 

10 60 a 64 263 

11 65 a 69 276 

12 70 a 74 226 

13 75 a 79 174 

14 80 a 84 157 

15 85 a 89 88 

16 90 a 94 27 

17 Acima de 95 5 

 TOTAL 2259 

 

  4.4. Limite de idade MÍNIMA e  MÁXIMA  para as novas adesões; 

 

  4.5. Deverá ser indicado o valor do prêmio final incluindo todas as taxas, comissão de corretagem 
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e emolumentos para o capital de R$30.000,00; 

  4.6. Pró-Labore: 

         Remuneração paga ao Estipulante que deverá ser igual ou maior que R$3,00 (três) reais por 

mensalidades e que deverá ser repassado através de depósito bancário na conta da estipulante no 

máximo de 02 (dois) dias a contar do pagamento da fatura a seguradora. 

       

  4.7. Vigência do Contrato 

           Será de 12 (doze) meses e a partir das 00 hs, contada a partir da assinatura do contrato  

 

  4.8. Cobertura e do Âmbito Territorial da Cobertura 

          .      A cobertura do seguro deverá ocorrer durante 24hs por dia; e  

          .     O presente seguro abrange o risco coberto ocorrido em qualquer parte do globo terrestre.  

 

  4.9. Que a estipulante poderá incluir ou excluir sócios, a qualquer tempo, durante o período de 

duração da apólice sem custo adicional. 

 

 4.10. Obrigações da Corretora 

          Será considerada obrigação da corretora: 

          a) entrega da documentação referente ao sinistro à seguradora; 

          b) acompanhar o processo de sinistro junto a seguradora até o pagamento aos beneficiários, 

fazendo se cumprir o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento e enviar cópia do pagamento a esti-

pulante; 

          c) manter a estipulante informada das ocorrências; 

          d) receber e entregar as propostas de adesões de novos sócios e as possíveis fichas de altera-

ções de beneficiários a seguradora; 

          e) efetuar as inclusões e exclusões junto a seguradora;  

          f) enviar  a fatura acompanhada da listagem, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do 

vencimento a estipulante para as devidas conferências e posterior pagamentos; e      

          g) cobrar da seguradora a emissão do(s) certificados individual(s), contendo data início e tér-

mino de vigência, dados do seguro, dados do segurado principal /cônjuge, beneficiários do segurado 

principal, coberturas; 

 

 5. DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
    Na data e horário estabelecidos neste Edital, terá início com as aberturas dos envelopes lacrados, 

onde será considerada vencedora a empresa que apresentar o menor valor para o prêmio final consi-

derando o capital segurado de R$30.000,00 conforme detalhado no item 4.5 

    

6. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE  
     Serão considerados os seguintes critérios em caso de empate: 

      1º os que cumprirem todas as condições estabelecidas neste Edital; 

      2º maior remuneração paga ao estipulante; 

      3º empresa com maior capital de giro; 

      4º maior limite de idade para adesão. 

 

7. DISPOSIÇÃO FINAL 
    Após divulgação do vencedor, será assinada a ATA por todos os participantes e será dado como 

encerrado este Edital. 

        

Rio de Janeiro, RJ,      de                  de   
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CLAUDIO DE CARVALHO MATTOS 

Diretor da CABENA 

 


