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Amparo, 07 de Julho de 2017. 
 

ESCLARECIMENTOS 
 

REFERENTE: Pregão Presencial nº 11/2017 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO 

DE VIDA EM GRUPO "INDISTINTAMENTE" PARA TODOS OS SERVIDORES, 
ESTÁGIARIOS E CONTRATADOS, ATIVOS OU AFASTADOS PARA TRATAMENTO DE 
SAÚDE OU ACIDENTE DE TRABALHO, INDEPENDENTE DA IDADE DO SERVIDOR, 
CONTEMPLANDO TAMBÉM OS QUE VIEREM A SER ADMITIDOS OU CONTRATADOS, 
EM UM TOTAL APROXIMADO DE 272 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS) VIDAS, PELO 
PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 
_________________________________________________________________________ 
 

Srs. Licitantes:  
 
Em cumprimento aos pedidos de esclarecimentos recebidos em 04, 05, 06 e 07 de 

Julho de 2017, respectivamente às 16h32m, 10h56m, 19h31 e 16h08 e de acordo com 

a legislação vigente, cumpre-nos prestar as seguintes informações: 

 

Questionamento: (1) “....Solicitamos encaminhar a relação de vidas em Excel, com as datas de 

nascimento, sexo.” 

 

Resposta: A relação das vidas, encontra-se às fls. 14 à 19, parte integrante do Anexo I – 

Termo de Referência, do respectivo Edital. Entretanto, o SAAE – Serviço Autônomo de Agua e 

Esgotos, decide por disponibilizar em seu sitio eletrônico (www.saaeamparo.sp.gov.br), a título 

de ANEXO, a relação de vidas, no formato Excel, para os interessados, como instrumento 

operacional facilitador e outros que se façam necessários, quanto ao Pregão supra. 

  

 

Questionamento: (2) “Informar também os CID’s dos afastados” 
 

Resposta:  A relação dos CID’s (Classificação Internacional de Doenças), encontra-se às fls. 

19 e 20, parte integrante do Anexo I – termo de referência.. Ademais, tais informações serão 

adicionalmente disponibilizadas no sitio eletrônico (www.saaeamparo.sp.gov.br), à titulo de 

ANEXO, em caráter adicional ao exposto na reposta do Questionamento (1). 

 

Questionamento: (3) “Qual o prêmio pago na última fatura?” 

 

Resposta: O premio pago na última fatura foi de R$ 16.474,50; Premio mensal/Total: R$ 11,03 

 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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Questionamento: (4) “Informar a sinistralidade por tipo, quantidade, valores e causa, dos 
últimos 5 anos” 
 

Resposta:  A sinistralidade no período dos últimos 5 anos, foi de 13 (treze), todos por morte 

natural, e seus respectivos prêmios foram de R$ 16.474,50 (dezesseis mil quatrocentos e 

setenta e quatro reais e cinquenta centavos) 

 

Questionamento: (5) “Qual o valor estimado para esta contratação?” 

 

Resposta: Os interessados poderão ter acesso aos orçamentos estimados em planilhas, 

quantitativos e preços unitários, exclusivamente “in loco” na Rua José Bonifácio, 300 – Centro 

Amparo/SP, no Departamento de Suprimentos, no horário das 09h30 às 11h e das 14h às 

16h30, conforme item 1.1 – Consideração Inicial, do respectivo Edital, de fls. 2. 

 

Questionamento: (6) “....Referente ao objeto do alusivo Edital: Qual foi o valor da última fatura paga 
mensal ou anual e a quantas vidas se refere?” 
 

Resposta: O valor da última fatura paga, prestadora anterior dos serviços foi de R$ 3.011,19, 

referente à Maio/2017, referente à 273 vidas.   

 

Questionamento: (7)  “Quantas vidas estão seguradas atualmente na última fatura?” 

 

Resposta: A quantidade de vidas seguradas através da última fatura foi de 273 vidas. 

 

Questionamento: (8) “Qual a seguradora atual?” 
 

Resposta: A prestadora anterior dos serviços a este órgão foi a Zurich Minas Brasil Seguros 

S/A. 

 

Questionamento: (9) “Referente a apólice atual, quais os valores contratados? Informar a 

quantidade e valores de sinistros indenizados por coberturas nos últimos 5 anos, informar 

também o ano corrente, qual seja, 2017” 

 

Resposta:   Cabe-nos esclarecer que o valor global da última contratação, através da empresa 

Zurich Minas Brasil Seguros S/A, foi de R$ 37.951,20 (trinta e sete mil novecentos e cinquenta e 

um reais e vinte centavos), e os valores de sinistros indenizados por coberturas nos últimos 5 

anos foram de 13 (Treze), todos por morte natural, sendo: 2012, 1; 2013, 3; 2014, 3; 2015, 0; 

2016, 4; 2017, 2. 

 

Questionamento: (10)  “Informar o valor máximo para essa contratação.” 

 

Resposta:   Vide Resposta ao Questionamento (5). 

 

http://www2.susep.gov.br/download/demofin20110630/Zurich_Minas_Brasil_Seguros.pdf
http://www2.susep.gov.br/download/demofin20110630/Zurich_Minas_Brasil_Seguros.pdf
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Questionamento: (11) “No quadro de funcionários existem Portadores de Necessidades 

Especiais? Caso positivo favor informar o quantitativo e qual a necessidade atribuída a cada um 

deles” 

 

Resposta:  No quadro de funcionários/servidores da autarquia, NÃO existem Portadores de 

necessidades especiais. 

 

Questionamento: (12)  “Favor enviar a relação de vidas de todos os colaboradores em formato 

Excel. (Inclusive os afastados com os respectivos CID)” 

 

Resposta:  Vide Respostas aos Questionamentos (1) e (2). 

 

Questionamento: (13)  “Para fins de esclarecimentos e melhor precificação do seguro, vocês 

possuem a informação do histórico de sinistro dos últimos 5 anos (casos de morte ou 

invalidez)?” 

 

Resposta:  Vide Resposta, pertencente ao contexto do Questionamento (9). 

 

Questionamento: (14) “Verificamos constar no item 11 , que a seguradora deve emitir Nota 

Fiscal Eletrônica. Para cobrança de prêmios mensais, as Seguradoras emitem fatura mensal, 

onde consta a identificação do Segurado e respectivos capitais segurados individuais, além do 

valor a ser pago pelo estipulante/empregador. A fatura acima pode substituir a Nota fiscal ? 

sendo o prêmio pago via depósito em conta corrente informado na própria apólice de seguro ? 

Aguardamos resposta para definição de participação ou não no certame” 

 

Resposta:  De acordo com o Edital, item 11 – Critério de pagamento, sub-item 11.7, “Somente 

será aceita Nota Fiscal Eletrônica”. Assim, não há possibilidade de aceitação somente da 

fatura mensal para a realização dos pagamentos. 

 

 

(assinado no original) 

 

 

 Nada mais, 

 

 
 
 
 

TAUAN TEDESCHI BUZO                                VALDENIR DE SOUZA BABLER 
        Técnico em Administração Geral                                  Gerente de Suprimentos 

 


