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OFÍCIO Nº 06/2018 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N°  2018/011 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA SECURITÁRIA COLETIVA 

PARA EVENTOS DE MORTE E ACIDENTES PESSOAIS, PARA OS ATUAIS E FUTUROS EMPREGADOS PÚBLICOS 

DA SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA – SLU, BEM COMO PARA OS AGENTES PÚBLICOS 

COMISSIONADOS DE RECRUTAMENTO RESTRITO E AMPLO DE QUALQUER IDADE, EM ATIVIDADE, OU 

AFASTADOS PELO INSS E ESTAGIÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTANTE DO TERMO DE 

REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO - ANEXO I DO EDITAL. 
 
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 937, DE 02 DE ABRIL DE 2018. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-126.249/17-08 
 
---------------------------------------------------------------- 
À TASS BRASIL, 
 
REFERÊNCIA: RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL – E-MAIL ENVIADO EM 28 DE 

JUNHO DE 2018. 
 
O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico n°2018/011, referente à Contratação de empresa para prestação de serviços 
de cobertura securitária coletiva para eventos de morte e acidentes pessoais, para os atuais e 
futuros empregados públicos da superintendência de limpeza urbana – SLU, bem como para os 
agentes públicos comissionados de recrutamento restrito e amplo de qualquer idade, em 
atividade, ou afastados pelo INSS e estagiários, conforme descrição detalhada constante do 
Termo de Referência / Projeto Básico - Anexo I do edital, vem, em relação ao e-mail enviado em 
28 de junho de 2018, no endereço eletrônico licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes 
respostas: 
 

E-mail do dia 28 de junho de 2018: 

1) Referente ao objeto do alusivo edital: 

 

1.1) Qual foi o valor da última fatura paga mensal ou anual? 

Resposta:  
 
Custo individual mensal Atual – Empregado R$ 4,68 X número de 
empregados/agentes constante do Anexo 02 do Anexo I - Termo de Referência / 
Projeto Básico - do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 
 
Custo individual mensal Atual - Estagiário Nível Superior/Médio R$ 1,06 X 
número de estagiários constante do Anexo 04 do Anexo I - Termo de Referência / 
Projeto Básico - do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 
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1.2) Quantas vidas estão seguradas atualmente na última fatura? 

Resposta: Vide Anexo 02 do Anexo I - Termo de Referência / Projeto Básico - do 
Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 
 

1.3) Qual seguradora Atual? 

Resposta: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. 
 

2) Referente a APÓLICE ATUAL, o valores solicitados nessa licitação são os 

mesmos? 

Resposta: Em relação aos sinistros, são as mesmos. 

 
3) Informar a quantidade e valores de sinistros indenizados por coberturas nos 

últimos 5 anos, informar também o ano corrente, qual seja, 2018. 

Resposta: Somente será disponibilizado o constante do Anexo 01 do Anexo I - 
Termo de Referência / Projeto Básico - do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 
a ser republicado. 
 

4) Informar o CID dos colaboradores afastados. 

Resposta: observadas as determinações da RESOLUÇÃO CFM nº 1.819/2007, será 
informado somente o constante do Anexo 03 do Anexo I - Termo de Referência / 
Projeto Básico - do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 
 

5) Favor enviar a relação de vidas de todos os colaboradores em formato 

Excel, contendo data de nascimento. 

 

Resposta: Somente será disponibilizado o constante dos Anexos 01 ao 04 do 

Anexo I - Termo de Referência / Projeto Básico - do Edital de Pregão Eletrônico 

N°2018/011 a ser republicado. 

 

6) “...Temos interesse em participar do certame, entretanto, devido à 

complexidade da análise de documentação pedimos aceitar o prazo limite 

de indenização conforme estabelecido na CIRCULAR SUSEP n.º  302/2005, 

Art. 72, § 1º...” 

 

Resposta: Vide subitem 21.1 e 28.15 do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a 

ser republicado. 
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7) Referente ao item 15.1.2.3 alinea “b”: 

 “b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e 

Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários) do domicílio ou sede do 

Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.” 

A respeito da prova de regularidade Municipal, informamos que apenas 

companhias situadas na cidade de São Paulo/SP devem possuir a certidão de 

tributos mobiliários e imobiliários. As demais cidades possuem certidão 

única de todos os tributos. O órgão está ciente dessa informação? 

Resposta: Ciente. O subitem acima mencionado contempla esta informação, ao 
mencionar “ou outra equivalente, na forma da lei.”. 
 

8) Referente ao item 5.1.4 Invalidez total ou parcial por doença do Termo de 

Referência, informamos que conforme Art. 17 da Circular SUSEP Nº 302, de 

19 de setembro de 2005 somente é possível a invalidez TOTAL por doença, 

não sendo possível PARCIAL: 

                       Da Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por 

Doença   

                       Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez 

funcional permanente total, conseqüente de doença, que cause a perda da 

existência independente do segurado. 

                       

                       § 1º Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da 

existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico 

incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações 

autonômicas do segurado,                 comprovado na forma definida nas 

condições gerais e/ou especiais do seguro. 

                       

                       § 2º Consideram-se também como total e permanentemente 

inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados 

portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente 

habilitado. 

  

            O órgão está ciente da informação acima? 
 

Resposta: Em que pese o disposto no mencionado Art. 17 da Circular 302 
SUSEP, o entendimento desta Autarquia é que o contido no item 5.1.4 do Termo 
de Referência não fere a Circular. 
 

9) Favor confirmar se em caso de Morte Acidental, haverá o acumulo de Capital 

Segurado das coberturas Morte Qualquer Causa + Morte Acidental, 

totalizando a indenização de R$ 37.500,00. 

 

Resposta: Entendimento correto. 
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10) Os afastados já estão na relação de vidas com total de 1.253 vidas? 

 

Resposta: Entendimento correto. 

 

 

Belo Horizonte - MG, 20 de julho de 2018. 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 
PREGOEIRO 

 

 


