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OFÍCIO Nº 07/2018 
 
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 CAPEMISA SEGURADORA, 
 
REFERÊNCIA: RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL – E-MAIL ENVIADO EM 2 DE 

JULHO 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 
02 de julho de 2018, no endereço eletrônico licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes 
respostas: 
 

E-mail do dia 2 de julho de 2018: 

1) Trata-se de Seguro novo ou renovação? 

Resposta: Trata-se de novo processo licitatório, portanto não se aplica o termo 
“renovação”. 
 

2) Caso seja renovação nos informar: 

 

2.1) Qual o nome da Seguradora atual; 

Resposta: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. 
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2.2) Quantidade de vidas 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. 
 

2.3) Valor individual (por vida) e total pago na última fatura; 

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. 
 
2.4) Qual a quantidade e o valor de sinistros/indenizações pagos nos últimos 12, 24 

e 36 meses e os respectivos prêmios; 

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. 
 

 
3) A SLU não é isenta de IOF para a contratação de seguros de pessoas. Caso 

haja entendimento distinto favor sinalizar.  

Resposta: Informamos que a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), 
Autarquia Municipal do Município de Belo Horizonte, não é isenta de IOF. 
 
 

4) O prazo para pagamento das indenizações poderá ser no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, a contar da entrega de toda a documentação à Seguradora, 

prazo esse que será suspenso em caso de solicitação, devidamente 

justificada, de documentação e/ou informação complementar, voltando a 

correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente 

atendidas as exigências de documentação para indenização do sinistro, 

conforme estabelece Circular da SUSEP nº 302/2005, seção XI, artigo 72, § 

1º e 2º, ciente e de acordo? 

 

Assim sendo, por favor ajustar subitem 21.1 e demais itens e subitens que 

mencionam o prazo de 10 dias. 

 

Resposta: Vide subitem 21.1 e 28.15 do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a 
ser republicado. 
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5) O prêmio do Seguro será custeado pelo órgão ou pelos servidores? Qual o 

percentual de contribuição do servidor? 

 

Resposta: Vide item 16.1 do Anexo I - Termo de Referência / Projeto Básico - do 

Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 

 

6) A adesão do seguro será compulsória ou facultativa? 

 

Resposta: Vide item 16.1 do Anexo I - Termo de Referência / Projeto Básico - do 

Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 

 

7) Na apólice em vigor existem segurados afastados? Se sim informar: Data  e 

motivo de afastamento, data de nascimento preferencialmente informando 

o código CID (Código Internacional de Doenças). 

Resposta: Informamos que os empregados afastados e os aposentados que 
continuam na ativa estão incluídos no seguro, já os aposentados por invalidez não 
estão.  
 
Em relação aos dados solicitados, 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. 
 

8) Considerando o valor estimado de R$ 177.822,24, por favor informar – nos 

 os valores destinados aos empregados e agente comissionados e 

estagiários. 

Resposta: Somente será informado o valor global disponível para a contratação, 
conforme subitem 20.1 do Anexo I - Termo de Referência / Projeto Básico - do 
Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 
 

9) Na página 13, subitem 11.2 é obrigatório a proposta? 

 

Resposta: Sim. A Proposta Comercial Inicial deverá ser anexada nos moldes do 
item 11 do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 
  

10) Informar – nos prazo a ser considerado para envio de documentos de 

habilitação. Em edital, constam dois prazos distintos para envio. 

Resposta: Necessário distinguir o item 13 do Edital, que trata DOS 

DOCUMENTOS A SEREM INSERIDOS NO SISTEMA APÓS A SESSÃO 
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PÚBLICA DE LANCES, do item 14 do Edital que trata DA APRESENTAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA (HABILITAÇÃO E PROPOSTA).  

 

11) No tocante ao subitem  “19.2. O prazo de duração da prestação dos serviços 

objeto desta licitação será de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado nos 

termos do artigo 57 inciso II da Lei de Licitações.”, pedimos esclarecer prazo 

de vigência dos estagiários, necessário à precificação, visto que o início será 

a partir de 10/08/2018. 

Resposta: Conforme subitem 19.2.1 do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a 
ser republicado, o prazo final da vigência das apólices deverá ser igual. 
 

12) Será necessário, para elaborar o cálculo do seguro de vida em referência, 

fornecer a relação contendo as datas de nascimento e ocupação dos 

empregados, agentes comissionados  e estagiários em arquivo no formato 

xls (Excel). 

 

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. 

 

13) O cadastro da proposta, bem como os lances se darão pelo valor global por 

12 meses?  

Resposta: Entendimento correto. Vide subitens 11.1.1 e 12.4.3 do Edital de Pregão 
Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 

 

14) Podemos limitar as novas inclusões a idade de 70 anos? De que forma são 

realizadas novas admissões? 

Resposta: Não é possível limitar as novas inclusões à idade de 70 anos. As admissões 

na SLU só podem ser realizadas através de concurso público para os cargos efetivos. 

Os cargos em comissão são de livre nomeação. 
 

15) Além das condições estabelecidas em edital, poderá ser considerada as 

Condições Gerais do produto Seguro de Vida e Acidentes Pessoais da 

Seguradora vencedora do processo licitatório, onde também estão descritos 

os “riscos excluídos” devidamente registrados junto à SUSEP? 

Resposta: A Circular SUSEP n°302/05 consta do preâmbulo do Edital de Pregão 
Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 
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16) O contrato para assinatura da contratada poderá ser enviado por e-mail? 

Resposta: Sim. Nesta hipótese, o contrato será encaminhado em arquivo PDF 
devendo ser devolvido exatamente em conformidade com as exigências e PRAZO 
descritos no item 19 do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 
 
16.1) Ajustar pra favor subitem 19.4, onde há menção do subitem 16.3, quando o 

subitem é 19.3. 

Resposta: Entendimento Incorreto. Constará conforme Edital de Pregão Eletrônico 
N°2018/011 a ser republicado. 

 

17) Peço por favor ajustar a  nomenclatura da cobertura, subitem 2.2 alínea C 

(página 4)  para:  Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, 

conforme Circular SUSEP  302 /2005 para até 100%. 

Resposta: Vide Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 

 

18) Conforme Circular SUSEP  302, Seção I -  Das Disposições Comuns -  A 

aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de 

previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez 

permanente, ciente e de acordo? 

Resposta: Entendimento Correto. Ciente e de acordo. 

 

19) Peço por favor ajustar a  nomenclatura da cobertura, subitem 2.2 alínea D 

(página 4)  para:  Invalidez  Funcional Permanente Total por Doença, 

conforme Circular SUSEP  302 /2005. 

Resposta: Entendimento Incorreto. Constará conforme Edital de Pregão Eletrônico 
N°2018/011 a ser republicado. 

 

20) Após comprovada a invalidez funcional permanente total por doença, e 

desta forma, efetuado o pagamento antecipado da garantia básica de morte, 

seu pagamento extinguirá, imediata e automaticamente, a cobertura para o 

caso de morte, bem como excluirá o segurado da apólice? 

Resposta: Caso o segurado seja aposentado por invalidez pelo INSS, este será 
automaticamente excluído da apólice. 
 

21) Seguradoras não emitem nota fiscal, somente boleto e fatura, ciente e de 

acordo? 

Resposta: Ciente e de acordo. Vide subitem 25.4 do Edital de Pregão Eletrônico 
N°2018/011 a ser republicado. 
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22) Com relação ao subitem 22 página 32, por favor esclarecer: 

 

a) endereços dos locais e horários: 

Resposta: A Contratada será devidamente informada pela Contratante. 
 

b) forma de custeio( servidor ou SLU)? 

Resposta: Vide subitem 15.1.1 do Anexo I - Termo de Referência / Projeto Básico - 
do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 
 

c) forma de cobrança? 

Resposta: Vide item 25 do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser 
republicado. 
 

d) o trabalho de angariações serão para os novos funcionários e estagiários? 

Resposta: Será para todo o quadro desta SLU. Vide item 22 do Edital de Pregão 
Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 
 

e) serão disponibilizadas pela SLU listagens com as informações dos novos 

funcionários e estagiários? 

Resposta: Sim. Vide subitem 29.6 do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser 
republicado. 
 

f) deverá ser emitida uma apólice para o grupo angariado? 

Resposta: Deverá ser encaminhada a apólice do seguro coletivo. Vide subitem 
28.14 do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 
 

g) esclarecer subitem 22.2. 

Resposta: Caso a Contratada não providencie o correção das irregularidades 
identificadas pela contratante, tal omissão será documentada e encaminhada ao 
órgão competente para providências relativas às penalidades.  
 

h) esclarecer subitem 28.17. 

Resposta: A Contratada, em momento estipulado pela Contratante, deverá 
possibilitar o preenchimento dos cartões de propostas de adesão aos segurados da 
SLU, arcando com os custos deste trabalho. 
 

23) Peço gentilmente ajustar subitem 23.2 para: “23.2. A seguradora 

possibilitará a inclusão ou exclusão de novos empregados públicos, agentes 

públicos comissionados ou estagiários no decorrer da vigência da APÓLICE, 

sem custo adicional UNITÁRIO MENSAL, garantindo a cobertura a partir da 

data de admissão na SLU.”. 
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Resposta: Não entendemos pertinente. 
 

24)  O envio de carta anexa com as informações abaixo, atende ao exigido? 

“25.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a 

prestação dos serviços realizada e o período da execução, os dados 

bancários da Contratada, o número do processo, a modalidade, o número da 

licitação e o número da Nota de Empenho.” 

Resposta: Não. As informações demandadas no item 25.3 do Edital deverão 
constar da(s) própria(s) nota(s) fiscal(ais)/fatura(s) emitida(s) na forma da lei. 
 

25) Pedimos por gentileza excluir o subitem:  “28.12. Recolher os documentos 

relativos à inclusão e exclusão de segurados e manter listagem atualizada 

desses segurados., visto que a SLU deverá  enviar à Seguradora como citado 

no subitem 29.6 e subitem 15.1.3, página 51. 

Resposta: Não entendemos pertinente. 
 

26) A despeito de carência no seguro de vida, pedimos ciência e de acordo para 

o exposto abaixo:26 

“CC - Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 - Institui o Código Civil . 

  

Art. 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se 

suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução 

depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula 

contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado.” 

 
Resposta: Ciente e de acordo. 
 

27) Para as novas adesões ao seguro, será exigido o preenchimento da 

Declaração  Pessoal de Saúde (DPS), ciente e de acordo? 

Resposta: As exigências que entendemos pertinentes constam em Edital de Pregão 
Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 
 

28) A publicação do contrato será pelo Contratante? 

Resposta: Vide subitem 19.5 do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser 
republicado. 
 

29) Na cobertura de MA , o valor de R$ 25.000,00 já está computado a cobertura de 

MQC de R$12. 500,00, ou seja, em caso de morte acidental receberá a 

indenização de R$  25.000,00 e nos  estagiários,  o  valor de R$ 15.120,00 já 

está computado a cobertura de MQC de R$ 7.560,00, ou seja, em caso de morte 

acidental receberá a indenização de R$  15.120,00? 
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Resposta: Entendimento incorreto. É somado o valor da indenização de morte por 
qualquer causa ao valor da indenização de morte acidental. 
 

30) Haverá a possibilidade da Seguradora vencedora, após 12 meses, reajustar o 

valor, além do índice monetário oficial, se comprovado desequibrio econômico-

financeiro por alta sinistralidade, conforme prevê Art. 65, inc. II, "d" da Lei de 

Licitações - Lei 8666/93? 

Resposta: O reajustamento de preços será em conformidade com o disposto no 
item 26 do Edital de Pregão Eletrônico N°2018/011 a ser republicado. 
 

 

 

 

Belo Horizonte - MG, 20 de julho de 2018. 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 
PREGOEIRO 

 

 


