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RESPOSTAS COMPLEMENTARES AOS QUESTIONAMENTOS PROTOCOLADOS 
ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6715/2021. 
 
 
O presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS públicas ou privadas para prestação de serviços de prova de vida dos 
servidores aposentados e dos pensionistas do PREVBEL – Previdência Social dos Servidores 
Públicos de Francisco Beltrão-PR, sendo: 
  

ITEM 

  
ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE 

01 Contratação de serviços para a realização 
da prova de vida dos servidores 
aposentados e dos pensionistas do 
PREVBEL – Previdência Social dos 
Servidores Públicos de Francisco Beltrão, 
sendo: 
Servidores Inativos: Apuração de 
prova de vida; e 

Pensionistas: Apuração de prova de 
vida. 

aposentado/ 
pensionista 

870 

         

1 - Para evitar acúmulos de clientes em dias de maior circulação de clientes 
nas agências, a prova de vida poderá ser divulgada para os servidores 
comparecer preferencialmente entre os dias 11 a 25 de cada mês, 
considerando que nesses dias já foram realizados os pagamentos de contas de 
consumo, folha de pagamento e pagamento de beneficiário do INSS,  para 
evitar acúmulos de clientes  nas agências? 
RESPOSTA: Em relação ao prazo, entendemos importante permanecer de 01 
a 30 de cada mês, considerando que grande parte dos aposentados e 
pensionistas dependem de terceiro para ir ao banco, inclusive para 
evitar a necessidade do aposentado ou pensionista retornar ao banco em 
ocasiões diferentes. 
 
Ok. Reforçamos que o período proposto é  para comparecimento 
preferencialmente, pois se os servidores procurarem o Banco para realizar a 
Prova de Vida,  em datas diferentes serão normalmente atendidos. 
RESPOSTA: não poderá haver impedimento de atendimento em qualquer dia 
de expediente. 
  
2 - Será admitido a realização de Prova de Vida por Representante Legal? 
RESPOSTA: Sim, na forma do regramento do INSS. 
Solicitamos esclarecerem o item acima, pois pela regra do INSS o 
Representante Legal tem que obrigatoriamente comparecer naquele Órgão 
para se cadastrar , e no processo de Prova de Vida de Órgãos Públicos o 
Representante, deve comparecer em uma agência  munido de Procuração e 
documentos de identificação próprio e do beneficiário. 
 RESPOSTA: O Representante deverá comparecer a uma agência munido de 
Procuração e documentos de identificação próprio e do beneficiário. 
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16.1.2. Fornecer todas as informações necessárias à consecução dos serviços 
previstos no cadastramento/recadastramento relativos aos dados cadastrais e 
financeiros dos servidores ativos e inativos, dependentes, 
pensionistas e demais agentes públicos definidos pelo MUNICÍPIO; 
Considerando que a Prova de Vida abrangerá apenas os servidores inativos, 
entendemos que os dados cadastrais dos servidores ativos não serão 
divulgados corretos? E os dados financeiros dos servidores ativos e inativos 
também não serão divulgados, pois este processo não se refere a folha de 
pagamento correto? 
RESPOSTA: Correto. 
Considerando que nosso entendimento está correto, haverá  retificação do 
Edital de Chamamento Público? 
RESPOSTA: não é necessária a alteração do edital, já que as informações a 
serem repassadas às instituições serão selecionadas pelo MUNICÍPIO.  
  
16.2.3. Cumprir o prazo definido no cronograma acordado pelas partes em 
cada etapa; 
Gentileza fornecer o referido cronograma?  
RESPOSTA: O cronograma será definido a partir da data de assinatura do 
contrato e enviado as contratadas juntamente com o arquivo contendo as 
informações dos servidores inativos e pensionistas que deverão 
realizar a prova de vida. 
O arquivo com a remessa dos dados será no leiaute padrão da contratada 
correto? E será transmitido pelo  aplicativo da contratada via  Internet  correto? 
Gentileza nos informar como será a distribuição dos servidores para 
comparecimento na contratada para a realização da Prova de Vida. 
RESPOSTA: Correto. A distribuição dos servidores será conforme data de 
nascimento dos mesmos dentro do prazo de vigência do contrato. A escolha do 
local para realização da prova de vida ficará a critério do servidor inativo ou 
pensionista. 
                                                                                                               


