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LICITAÇÃO URBEL/SMOBI nº. 002/2022-PE 

  PROCESSO nº. 01-006.387/22-31 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA 

ATENDER OS EMPREGADOS, DIRETORES E ESTAGIÁRIOS, DA COMPANHIA 
URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE (URBEL), 
INDEPENDENTEMENTE DA IDADE. 

 
ESCLARECIMENTOS 

PERGUNTA 01: Existem funcionários afastados? Em caso positivo informar individualmente cada caso 
com o respectivo CID - Código Internacional de Doenças.  
RESPOSTA 01: Há 01 profissional afastado, na faixa etária de 51 a 60 anos. 
 
PERGUNTA 02: Possui aposentados? Caso seja positivo, gostaríamos de obter a relação. E a 
informação detalhada se a aposentadoria se deve por invalidez ou por tempo. 
RESPOSTA 02: Na lista apresentada, há 04 aposentados por invalidez e outros que ainda se 
encontram na ativa, motivo pelo qual fazem jus ao seguro. 
 
PERGUNTA 03: Qual o valor de prêmio da última fatura, taxa aplicada e a quantidade de segurados 
da mesma? 
RESPOSTA 03: A quantidade de segurados consta em planilha anexada no sistema de licitações e no 
processo administrativo, com as respectivas funções e data de nascimento. 
 
PERGUNTA 04: 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 04: Houve 01 sinistro nos últimos 36 (trinta e seis) meses. 
 
PERGUNTA 05: Qual a data de início de vigência? 
RESPOSTA 05: Previsão de vigência a partir de 01/08/2022. 
 
PERGUNTA 06: O órgão é isento de IOF? 
RESPOSTA 06: A URBEL não possui isenção de IOF.  
 

PERGUNTA 07: Tendo em vista o momento atual que o país se encontra, será admitido o uso da 

assinatura digital por este órgão? E envio de documentação apenas digital? 

RESPOSTA 07: A licitação será realizada por sistema eletrônico, e toda a documentação será 

encaminhada em meio digital em local específico do sistema conforme edital, itens 11; 13.19; e 15. 

Agradecemos a atenção. 

Belo Horizonte, 24 de junho de 2022. 

Marcos André Ferreira Gonçalves 
Pregoeiro 
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