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OFÍCIO Nº 01/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2019 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA 

SECURITÁRIA COLETIVA PARA EVENTOS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA EVENTOS 

OCORRIDOS NO AMBIENTE DE TRABALHO E NO DESLOCAMENTO, PARA OS ATUAIS E 

FUTUROS EMPREGADOS PÚBLICOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA – 

SLU, AGENTES PÚBLICOS COMISSIONADOS DE RECRUTAMENTO RESTRITO E AMPLO, 
DE QUALQUER IDADE, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTANTE DO TERMO DE 

REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL. 
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 040, DE 03 DE MAIO 

DE 2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-146.950/18-42 
---------------------------------------------------------------- 
À JLT SPECIALTY BRASIL, 
 
REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – E-MAIL ENVIADO EM 17 DE 

MAIO DE 2019. 
 
O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico n°004/2019, referente à contratação de empresa para 
prestação de serviços de cobertura securitária coletiva para eventos de Acidentes 
Pessoais para eventos ocorridos no ambiente de trabalho e no deslocamento, para os 
atuais e futuros empregados públicos da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, 
agentes públicos comissionados de recrutamento restrito e amplo, de qualquer idade, 
conforme descrição detalhada constante do Termo de Referência – Anexo I do Edital, 
vem, em relação ao e-mail enviado em 17 de maio de 2019, no endereço eletrônico 
licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes respostas: 
 

Pedido de esclarecimento enviado em 17 de maio de 2019: 

1) Qual a seguradora detentora da apólice vigente e o valor do último prêmio 
total anual do contrato? 

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante , a última seguradora detentora 
da apólice foi a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. e o valor do 
último prêmio total anual do último contrato foi de R$ 71.175,44; cabe ressaltar que o 
seguro anterior contemplava também morte por qualquer causa e invalidez por doença, 
além de abranger sinistros com os cônjuges dos empregados. 
 
  

2) Qual a quantidade de alunos e/ou segurados das últimas três faturas emitidas 
bem como valor de prêmio das últimas três faturas? 

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante: 
 
Março 2018 - 1263 empregados / agentes públicos – R$ 5.923,47 
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Abril 2018 - 1265 empregados / agentes públicos – R$5.932,85 
Maio 2018 - 1265 empregados / agentes públicos – R$5.932,85 
 
 

3) Há sub-estipulante para este Órgão ou é emitida somente uma apólice e uma 
fatura para este Órgão Público. 

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante, não há subestipulante; o 
segundo entendimento está correto. 
 
 

4) A disputa do pregão, bem como o cadastro da proposta deve ser sobre qual 
valor? 1- Valor anual Global; 2 – Valor total mensal; 3 – Valor unitário 
anual; 4 – Valor unitário mensal. 

Sobre o exemplo hipotético abaixo de um prêmio total anual de R$ 200 mil para 1000 
segurados. 
 
                   Valor total Global anual: R$ 200 mil 
                   Valor total mensal: R$ 16.666,67 
                   Valor unitário anual: R$ 200 reais por segurado 
                   Valor unitário mensal: R$ 16,67 por segurado 
 
Resposta: Conforme subitens 11.2., 11.3. e 12.3. do edital 004/2019, a PROPOSTA 
COMERCIAL, a PROPOSTA DE PREÇO e os LANCES serão correspondentes ao 
VALOR GLOBAL ANUAL.  
 
 

5) A contratada deverá credenciar os  hospitais  e  clínicas  na  
região.. Poderemos desconsiderar esse item, uma vez que o objeto desta 
contratação refere-se a seguro de acidentes pessoais e se dará por reembolso 
do valor da cobertura segurada? 

Resposta: Não existe tal previsão no Edital de Pregão Eletrônico N°004/2019. 
 
 

6) Qual a sinistralidade dos últimos 36 meses (prejuízo estimado, prejuízo 
indenizado, detalhes da ocorrência)? E qual os valores totais de prêmio pagos 
dos últimos 3 contratos? 

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante, foram registrados dois 
sinistros por acidente nos últimos 36 meses: 
 
Sinistro: FALECIMENTO. Capital Segurado: R$ 25.000,00. Data: 12/04/2017; 
 
Sinistro: FALECIMENTO. Capital Segurado: R$ 25.000,00. Data: 12/12/2018. 
 
O valor total dos prêmios dos últimos 36 meses de vigência do seguro foi de 
R$150.498,04; no entanto, o seguro anterior contemplava também morte por qualquer 
causa e invalidez por doença, além de abranger sinistros com os cônjuges dos 
empregados.  
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7) Manter durante toda a vigência do contrato, corretora ou responsável na 
cidade...    ... O atendimento da seguradora com 0800 24h por dia, 7 dias por 
semana e um funcionário responsável para atender a conta atende as 
necessidades desta Administração Pública? 

Resposta: Sim, conforme parecer da área técnica requisitante. 
 
 

8) A quantidade de alunos*¹ informado no edital corresponde à sua totalidade 
anual, ou é mensal?     

Resposta: Conforme subitem 3.1 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
N°004/2019: 
 

3.1. O número total estimado de segurados será de 1.249 (hum 

mil duzentos e quarenta e nove) empregados públicos e 

agentes públicos comissionados de recrutamento restrito e 

amplo da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, de 

qualquer idade. 

Importante ressaltar também o subitem 13.2. do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 

N°004/2019: 

13.2. A seguradora possibilitará a inclusão ou exclusão de 

novos empregados públicos e agentes públicos comissionados 

de recrutamento restrito e amplo no decorrer da vigência da 

APÓLICE, sem custo adicional, garantindo a cobertura a 

partir da data de admissão na SLU. 

*¹ entenderemos o termo “alunos” como “empregados públicos e agentes públicos 
comissionados de recrutamento restrito e amplo da Superintendência de Limpeza 
Urbana – SLU”. 
 
 

9) A vigência da apólice coincide com o início do primeiro faturamento?     

Resposta: Sim. Vide subitem 19.3. do Edital de Pregão Eletrônico N°004/2019. 
 
 

10)  Os faturamentos serão ininterruptos ao longo da vigência da apólices, ou 
seja, serão doze relações e doze faturas emitidas ao longo dos doze meses de 
vigência securitária?     
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Resposta: Entendimento correto. Vide subitem 16.2. do Anexo I do Edital de Pregão 
Eletrônico N°004/2019. 
 

11)  Pedimos que seja disponibilizada a relação de segurados com data de 
nascimentos respectivos e sexo, salário e CPF em formato de Planilha de 
Excel. 

Resposta: Somente será disponibilizado o constante do Edital de Pregão Eletrônico 
N°004/2019 e seus Anexos. 
 
 
Belo Horizonte - MG, 05 de junho de 2019. 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 
PREGOEIRO 


