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Esclarecimento 15/07/2019 15:02:00

Gostaria de solicitar a relação total se sinistros, incluindo os pendentes dos últimos 36 meses. Tendo em vista que na relação enviada anteriormente constam somente os
sinistros pagos.
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Resposta 15/07/2019 15:02:00

De acordo com esclarecimento anterior, a esta Secretaria de Estado de Segurança Pública compete a licitação, a contratação e pagamento das faturas do seguro de
acidente de trabalho dos Policiais Civis, Policiais Militares e Bombeiros Militares do Distrito Federal. Tendo em vista a autonomia administrativa dessas corporações, o
encaminhamento das demandas à seguradora contratada é efetuado pelo respectivo executor designado na Polícia Civil, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros
Militares do Distrito Federal, de forma que a SSP não dispõe da informação ora solicitada, por tal razão não há como atender nesta oportunidade, mas ficamos à disposição
para atender às dúvidas relativas ao ato convocatório do certame.
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Esclarecimento 11/07/2019 14:06:19

1. Qual CNPJ será o responsável pela emissão da apólice? 2. Qual a seguradora atual da apólice? 3. Houve Sinistro no último ano? 4. Qual valor pago da última fatura? 5.
Gostaríamos de obter a sinistralidade da apólice, nos últimos 5 (cinco) anos 6. Qual a quantidade de vidas seguradas atualmente? 7. Qual a Seguradora atual? 8. Quais os
valores pagos, por vida e global no último contrato? 9. Favor informar a Sinistralidade dos últimos 05 anos. 10. Favor enviar a Relação de vidas, preferencialmente em
Excel, contendo NOME, CPF, DATA DE NASCIMENTO, SEXO E ESTADO CIVIL. 11. Favor enviar a Relação de afastados, contendo, além das informações das vidas ativas, o
CID e Data do afastamento. 12. Qual a seguradora detentora da apólice vigente e o valor do último prêmio total anual do contrato? 13. Qual a quantidade de alunos e/ou
segurados das últimas três faturas emitidas bem como valor de prêmio das últimas três faturas? • 14. Há sub-estipulante para este Órgão ou é emitida somente uma
apólice e uma fatura para este Órgão Público? 15. 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 (por segurado) anual; 4 – Valor unitário mensal. 16. 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? 17. 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?
18. 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? 19. A vigência da apólice coincide com o início do primeiro
faturamento? 20. 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? 21. Pedimos que seja disponibilizada a relação de segurados com data de nascimentos respectivos e sexo, salário e CPF em formato de Planilha de
Excel. 22. Qual o limite de idade para novas inclusões? 23. Qual a forma de adesão? Compulsória ou facultativa? 24. Qual a forma de custeio? Contributário ou não-
contributário? Caso seja contributário, informar a %. 25. O cadastro da proposta será realizado por (i) preço por vida, (ii) preço mensal ou (iii) preço total anual?
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Resposta 11/07/2019 14:06:19

RESPOSTA 1: CNPJ: 00.394.718/0001-00 – Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal RESPOSTA 2: Companhia de Seguros Previdência do Sul
RESPOSTA 3: Sim RESPOSTA 4: R$ 98.984,20 RESPOSTA 5: Esta informação poderá ser acessada até a data da abertura do certame no sitio http://licitacoes.ssp.df.gov.br
RESPOSTA 6: 20.543 policiais civis, policiais militares e bombeiro militares RESPOSTA 7: Companhia de Seguros Previdência do Sul RESPOSTA 8: Preço unitário foi de R$
4,76. Valor pago em 2018 foi de R$ 1.118.428,66 RESPOSTA 9: Esta informação poderá ser acessada até a data do certame no sitio http://licitacoes.ssp.df.gov.br
RESPOSTA 10: Esta informação poderá ser acessada até a data da abertura do certame no sitio http://licitacoes.ssp.df.gov.br. Legislação proíbe a divulgação de dados
pessoais de Policiais Civis, Policiais Militares e Bombeiros Militares, por tal razão a informação contém apenas a data de nascimento e o sexo. A SSP não possui informação
sobre o estado civil dos policiais civis, policiais militares e bombeiros militares RESPOSTA 11: A SSP não possui dessas informações. Cada corporação mantém o controle
da atividade de seus policiais civis, policiais militares e bombeiros militares RESPOSTA 12: Companhia de Seguros Previdência do Sul RESPOSTA 13: Veja a resposta 6
RESPOSTA 14: Sim. RESPOSTA 15: De acordo com o item 6.8 o critério de julgamento será de MENOR PREÇO TOTAL DO ITEM. O preço total do item é referente ao total
da anual da contratação, para 30.000 segurados. O cadastro da proposta no sistema COMPRASNET deverá constar o quantitativo de 12 meses, o preço unitário será
mensal e o preço total será anual. Na proposta de preços escrita que deverá ser enviada pela licitante classificada em primeiro lugar após a etapa de lance deverá ser
elaborada conforme modelo constante do Anexo I ao Termo de Referência RESPOSTA 16: Não há essa exigência no edital. RESPOSTA 17: Vide respostas 8 e 9. RESPOSTA
18: Não. Deverá observar o que determina o edital. RESPOSTA 19: Não. RESPOSTA 20: Sim RESPOSTA 21: Esta informação poderá ser acessada até a data da abertura
do certame no sitio http://licitacoes.ssp.df.gov.br RESPOSTA 22: Não há limite de idade RESPOSTA 23: Compulsória RESPOSTA 24: Não-contributário RESPOSTA 25: O
cadastro da proposta no sistema COMPRASNET deverá constar o quantitativo de 12 meses, o preço unitário será mensal e o preço total será anual. Na proposta de preços
escrita que deverá ser enviada pela licitante classificada em primeiro lugar após a etapa de lance deverá ser elaborada conforme modelo constante do Anexo I ao Termo
de Referência
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