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PE-37/2015 

 

Prestação de Esclarecimentos 

 

Questionamentos seguidos das respostas da área técnica: 

 

“Sobre Garantia Responsabilidade Civil necessitamos elucidar as seguintes 

informações para melhor precificarmos o risco, a saber: 

 1 - Nome do proponente:   

1.1 - CNPJ:  

Os dados do Contratante estão contidos na minuta contratual, pág.37 do Edital. 

2 - Data de início das operações:  

 Conforme vigência descrita na minuta contratual, pág. 62 do Edital. 

3 - Durante os últimos cinco anos foi alterada a sua denominação social, 
efetuada qualquer incorporação, compra ou fusão com outra firma? Caso 
positivo, informe detalhes. 

R: Não 

4 - Atividades do proponente: 

a) principal (descrever citando operações como fabricação, armazenagem, 
transportes, comercialização, o que faz e para que finalidade):  

 Conforme pág. 25 do Edital. 

b) outras, inclusive as realizadas fora dos locais especificados no item 5 
(instalações, prestação de serviços etc.):  

 Conforme pág. 25 do Edital. 
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5 - Relacionar endereço de todos os  estabelecimentos do  proponente - 
Matriz, filiais, escritórios, fábricas, lojas, depósitos etc: 

Conforme Anexo I,  págs. 26 a 30 do Edital. 

6 - Trânsito ou permanência de terceiros (pessoas ou bens) nos 
estabelecimentos do proponente. Assinalar a frequência: 
ALTA (  )                MÉDIA (x)                BAIXA (  ) 

  

 

7 - Faturamento bruto da empresa a preço constante: 

  Nos últimos 12 meses Previsão para os 
próximos 12 meses 

Receita Operacional 
(R$) 

    

Outras Receitas (R$)     

Total (R$)     

 Não se aplica. 

8 - Número de empregados:  

O número de servidores, magistrados e terceirizados pode ser consultado no site 
da Contratante: http://www.trt3.jus.br/transparencia/default.htm 

9 - Informar sobre a existência de (ASSINALAR):  
(  ) desvio ferroviário e/ou estrada de ferro própria 
(  ) caldeiras 
(  ) equipamentos móveis: pontes rolantes, empilhadeiras, etc. 
(  ) substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis ou explosivas. 
(  ) restaurantes ou similares. 
(  ) anúncios ou letreiros do proponente em via pública ou em local de 
terceiros. 
 10 - O proponente tem conhecimento de qualquer fato de que possa advir 
uma reclamação contra a empresa? Caso afirmativo, forneça detalhes. 

R: Não 

11 - Alguma Seguradora recusou proposta de seguro semelhante feita pelo 
proponente, estabeleceu condições agravadas para a sua aceitação, ou 
recusou a renovação de algum seguro seu? Em caso afirmativo, esclareça os 
motivos alegados pela Seguradora. 
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R: Não. As contratações de seguro são realizadas via procedimento licitatório. 

 12 - No caso de o proponente possuir ou já ter possuído seguro para 
garantir quaisquer dos riscos propostos, indique a Seguradora  

R: Apólice atual: ACE SEGURADORA S.A – 28.18.0078817.28, com vigência até 
às 24:00 horas de 11/01/2016; 

13 - Existe alguma previsão para ampliação das atividades do proponente no 
período de vigência do seguro proposto? 

R: Conforme pág. 24 do Edital. 

No tocante ao presente risco, o proponente tem conhecimento de alguma 
reclamação contra si no relacionado aos itens acima nos últimos cinco 
anos? Em caso positivo, indicar a data, o valor e a causa de cada 
reclamação, ainda que não tenha havido seguro no período. 

R: Não”. 

 

Atenciosamente, 

 

Áurea Coutens de Menezes 

Secretária de Licitações e Contratos 

 

 


