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OFÍCIO Nº 03/2019 

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 SOMPO SEGUROS S.A., 
 
REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – E-MAIL ENVIADO EM 21 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 21 de maio de 2019, no endereço eletrônico 
licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes respostas: 
 

Pedido de esclarecimento enviado em 21 de maio de 2019: 

1) Qual o valor da última fatura quitada da apólice anteriormente contratada?  

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante, R$ 5.932,85. 
 
 

2) Qual o número de segurados da última fatura quitada?  

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante, foram 1265 segurados. 
 
  

3) Qual o montante de faturas pagas nos últimos 36 meses?   

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante, o montante das faturas pagas 
foi de R$150.498,04. 
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4) Solicitamos a gentileza de nos disponibilizar a relação de afastados com os 
respectivos CID’s. 

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante, observadas as determinações 
da RESOLUÇÃO CFM nº 1.819/2007, somente será disponibilizado o constante do 
Edital de Pregão Eletrônico N°004/2019 e seus Anexos. 
 
 

5) Solicitamos a gentileza de nos fornecer, de forma detalhada, informações 
sobre os sinistros indenizados nos últimos 36 meses, contendo principalmente 
as seguintes informações: data do sinistro, qual a cobertura reclamada, valor 
da indenização paga e valor do capital segurado vigente à época do sinistro. 

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante, foi registrado um sinistro por 
acidente nos últimos 36 meses: 
 
Sinistro: FALECIMENTO.  
 
Cobertura reclamada/valor da indenização paga/valor do capital segurado vigente à 
época: R$ 25.000,00.  
 
Data do Sinistro: 12/12/2018 
 
 

6) Solicitamos a gentileza de nos fornecer, de forma detalhada, informações 
sobre os sinistros ocorridos nos últimos 36 meses, contendo principalmente as 
seguintes informações: valor da indenização paga para cada sinistro, data de 
cada pagamento, qual a cobertura reclamada, o valor do capital segurado 
vigente à época do sinistro, se o procedimento de sinistro foi finalizado ou se 
ainda está em andamento e, nesta última hipótese, qual o motivo de ainda não 
ter sido finalizado. Esclarecemos que tais informações são relevantes para a 
correta precificação do seguro (prêmio) e análise do risco pela seguradora. 

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante, foi registrado um sinistro por 
acidente nos últimos 36 meses: 
 
Sinistro: FALECIMENTO. Capital Segurado: R$ 25.000,00. Data: 12/12/2018 – 
Procedimento finalizado. 
 
 

7) Qual a o valor do prêmio individual cobrando na última apólice contratada? 

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante, 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. 
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8) Qual a seguradora que detém atualmente a apólice? 

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante , a última seguradora detentora 
da apólice foi a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. 
 
 

9) Qual a data de término de vigência da apólice de seguro que se encontra em 
vigor atualmente? 

Resposta: Conforme parecer da área técnica requisitante , a vigência da última apólice 
encerrou-se. 
 
 

10) Solicitamos a gentileza de nos disponibilizar a relação de vidas em Excel. 

Resposta: Somente será disponibilizado o constante do Edital de Pregão Eletrônico 
N°004/2019 e seus Anexos. 
 
 

11) No Item 19.8 do edital há previsão para assinatura do contrato no prazo de 5 
(cinco) dias. O contrato pode ser enviado por e-mail para assinatura e 
posterior devolução no prazo estabelecido, considerando sobretudo que os 
representantes legais e procuradores encontram-se em sua grande maioria 
estabelecidos no Estado de São Paulo? 

Resposta: Sim. Nesta hipótese, o contrato será encaminhado em arquivo PDF devendo 
ser devolvido exatamente em conformidade com as exigências e PRAZO descritos no 
subitem mencionado. 
 
 

12) No item 20.2.2, “a” estabelece a necessidade de comprovação de regularidade 
perante a SUSEP, bem como para que seja comprovado que está apta a operar 
no mercado do ramo de seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais 
coletivos. Ocorre que a Susep não expede nenhuma certidão comprovando 
quais os ramos de seguro que está autorizada a operar. Emite uma 
Certidão de Regularidade, na qual atesta se a seguradora que está sendo 
consultada está ou não autorizada a operar no mercado segurador, bem como 
se a respectiva seguradora está ou não sob o regime de Direção Fiscal, 
Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial. Tendo-se em 
vista que a SUSEP não expede nenhuma certidão capaz de comprovar que 
determinada seguradora está autorizada a operar especificamente no ramo de 
seguro objeto do presente certame, podemos considerar suficiente para 
atender à exigência prevista no referido item a apresentação 
de Certidão de Regularidade expedida pela SUSEP, mesmo sem conter a 
indicação dos ramos a que está autorizada a operar, considerando sobretudo 
que serão apresentados os competentes atestados de capacidade técnica? 

Resposta: Sim. Entendimento correto. 
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13) Qual o valor a ser inserido na Minuta do Contrato como sendo “valor da 

contratação”? Corresponderá ao resultado da multiplicação do valor do 
prêmio individual mensal pela quantidade de vidas estimada pelo contratante? 

Resposta: Não. Corresponderá ao resultado da multiplicação do valor do prêmio 
individual anual pela quantidade de vidas estimada pelo contratante, ou seja, 
corresponderá ao VALOR GLOBAL ANUAL. 
 
 
Belo Horizonte - MG, 05 de junho de 2019. 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 
PREGOEIRO 


