
18/11/2020 Gmail - Esclarecimento 02 - Licitação - 24/11/2020 - PE-0021-2020 - COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=23fb306044&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1682893988516190255&simpl=msg-f%3A16828939885… 1/2

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

Esclarecimento 02 - Licitação - 24/11/2020 - PE-0021-2020 - COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ -
CDC 
2 mensagens

Sousa, Jorge <Jorge.Sousa@aig.com> 9 de novembro de 2020 11:39
Para: "cpl.docas@gmail.com" <cpl.docas@gmail.com>

Prezados (as),

 

Bom dia.

 

AIG Seguros Brasil S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 33.040.981/0001-50 com sede na Torre Z -
Av. Chucri Zaidan, 296, 17º e 18º andar – CEP 04583-110 - São Paulo / SP, vem à presença de Vossas Senhorias, a fim de solicitar
em especial do sobredito Edital, o devido ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no ato de convocação epigrafado,
conforme adiante se especifica:

 

Questionamos:

 

1. Solicitamos o envio do questionário operador portuário preenchido, anexo.

Atenciosamente.

 

Jorge de Sousa

Negócios Publicos

Distribution | Brasil

AIG Seguros Brasil SA

Torre Z - Av. Chucri Zaidan, 296, 17º e 18º andar – CEP 04583-110 - São Paulo / SP

Tel + 55 11 3809-7827 | Cel + 55 11 98956-5723

jorge.sousa@aig.com | www.aig.com

 

 

Fale com a AIG

SAC (Central 24h): 0800 726 6130

SAC - Atendimento a deficientes auditivos e da fala (Central 24h): 0800 724 0149

Ouvidoria (2ª a 6ª feira, das 9h às 18h): 0800 724 0219

Ouvidoria - Atendimento a deficientes auditivos e da fala (2ª a 6ª feira, das 9h às 18h): 0800 200 1244
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Para: "cp|.docas@gmail.com" <cpl.docas@gmail.com>

Prezados (as),

Bom dia.

AIG Seguros Brasil S.A, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 33.040.981/0001-50 com sede na Torre Z -
Av. Chucri Zaidan, 296, 17° 6 18° andar — CEP 04583-110 - Séo Paulo / SP, vem a presenga de Vossas Senhorias, a fim de solicitar
em especial do sobredito Edital, o devido ESCLARECIMENTO sobre disposigéo contida no ato de convocagéo epigrafado,
conforme adiante se especifica:

Questionamos:

1. Solicitamos o envio do questionério operador portuério preenchido, anexo.

Atenciosamente.

Jorge de Sousa

Negécios Publicos

Distribution | Brasil

AIG Seguros Brasil SA

Torre Z - Av. Chucri Zaidan, 296, 17° e 18° andar — CEP 04583-110 - Séo Paulo / SP

Tel + 55 11 3809-7827 | Cel + 55 11 98956-5723

jorge.sousa@aig.com | www.aig.com
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Fale com a AIG

SAC (Central 24h): 0800 726 6130

SAC - Atendimento a deficientes auditivos e da fala (Central 24h): 0800 724 0149

Ouvidoria (2a a 63 feira, das 9h 33 18h): 0800 724 0219

Ouvidoria - Atendimento a deficientes auditivos e da fala (2a a 6a feira, das 9h as 18h): 0800 200 1244
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NOTA IMPORTANTE:

A informação deste email (e quaisquer anexos que o acompanham) é confidencial e pode ser protegida por privilégios legais. Se você
não for o destinatário deste conteúdo, você não deve utilizá-lo nem disseminá-lo. O recebimento por qualquer um que não seja o
destinatário do conteúdo não dá direitos legais ou privilégio. Se você recebeu este email por engano, por favor me notique por meio do
comando “Responder” e se desfaça do email, de sua cópia ou impressões derivadas de seu conteúdo. Embora este email e seus
anexos sejam livres de vírus ou outro defeito que possa danificar computadores, é de responsabilidade do destinatário assegurar-se de
que não há vírus, sendo que nenhuma responsabilidade será aceita pela American International Group, Inc., ou suas subsidiárias e
afiliadas, por causar qualquer perda ou dano surgida pelo seu uso.

Questionario Operador Portuario 2020.doc 
179K

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 18 de novembro de 2020 10:46
Para: "Sousa, Jorge" <Jorge.Sousa@aig.com>

Bom dia Sr. Jorge de Sousa,

Com fulcro no item 24.2.1 do edital e conforme resposta emitida pela área técnica da CDC (SEI n°3426199), segue, em
anexo, as respostas quanto aos questionamentos suscitados.

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação.
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ.
 

ESCLARECIMENTOS EMPRESA AIG SEGUROS.pdf 
2276K
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NOTA IMPORTANTE:

A informagao deste email (e quaisquer anexos que o acompanham) é confidencial e pode ser protegida por privilégios legais. Se vocé
him for o destinatério deste contefldo, vocé nao deve utilizé-lo nem disseminé-lo. O recebimento por qualquer um que nao seja o
destinatario do conteudo nao da direitos legais ou privilégio. Se vocé recebeu este email por engano, por favor me notique por meio do
comando “Responder” e se desfaoa do email, de sua copia ou impressoes derivadas de seu conteudo. Embora este email e seus
anexos sejam livres de virus ou outro defeito que possa danificar computadores, é de responsabilidade do destinatério assegurar—se de
que nao ha virus, sendo que nenhuma responsabilidade sera aceita pela American International Group, Inc., ou suas subsidiérias e
afiliadas, por causar qualquer perda ou dano surgida pelo seu uso.

Questionario Operador Portuario 2020.doc
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Comissfio Permanente de Licitagéo Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 18 de novembro de 2020 10:46
Para: "Sousa, Jorge" <Jorge.Sousa@aig.com>

Born dia Sr. Jorge de Sousa,

Com fulcro no item 24.2.1 do edital e confonne resposta emitida pela area técnica da CDC (SEI n°3426199), segue, em
anexo, as respostas quanto aos questionamentos suscitados.

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra

Pregoeira da Comissio Pennanente de Licitaefio.

COMPANI-HA DOCAS DO CEARA.
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Questionário para Seguro de Operador Portuário 
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1. Nome e CNPJ do operador portuário e endereços dos locais a serem cobertos: 
 Segurado: Companhia Docas do Ceará; CNPJ 07.223.670/0001-16 
Locais de riscos: Praça amigos da Marinha S/N, Fortaleza-CE CEP: 60.182-640. 

 
 
2. Operações Portuárias: Marque as atividades que a empresa realiza: 
 

a) Manuseio de carga e equipamentos: 
 

 1. estiva (a bordo ou em terra); 

   2. serviços de terminais e depósitos; 

  X 3. armazenamento, incluindo os Terminais Retro-Alfandegários (TRA) e os Entrepostos 
Aduaneiros do Interior (EADI);  

   4. reparos de equipamentos; 

   5. serviço de coleta e entrega local relacionado a quaisquer dos serviços acima ("1" a "4"), cuja 
abrangência será previamente acordada com a Seguradora, conforme detalhes fornecidos 
abaixo: 

 

   

 
b) Apoio à navegação, informações e controle: 

 
X 1. fornecimento e manutenção de apoio à navegação marítima; 

   2. fornecimento e atualização de cartas indicativas de calado; 

  X 3. fornecimento de informações e sinais necessários à navegação; 

   4. fornecimento de práticos e praticagem; 

  X 5. controle de movimentação, atracação e fundeio. 

 
c) Instalações terrestres: 

 
X 1. fornecimento e manutenção de docas, cais, diques, carreiras e atracadouros; 

  X 2. fornecimento e manutenção de terminais de passageiros; 

  X 3. fornecimento e manutenção de prédios, estruturas e equipamentos; 

  X 4. fornecimento e manutenção de sistemas rodoviários e ferroviários dentro da área portuária; 

   5. fornecimento de serviços de segurança. 

 

 d) Fornecimento de serviços portuários de emergência. 

 
X e) Arrendamento ou permissão de uso por terceiros de qualquer instalação ou equipamento 

Questionério para Seguro de Operador Portuério

1. Nome e CNPJ do operador portuério e enderegos dos locais a serem cobertos:
Segurado: Companhia Docas do Cearé; CNPJ 07.223.670/0001-16
Locais de riscos: Praga amigos da Marinha S/N, Fortaleza-CE CEP: 60.182-640.

2. Operagées Portuérias: Marque as atividades que a empresa realiza:

8)

E1.
E2.
E3.

E4.
E5.

Manuseio de carga e equipamentos:

estiva (a horde ou em terra);
servigos de terminais e depositos;
armazenamento, incluindo os Terminais Retro-Alfandegérios (TRA) e 03 Entrepostos
Aduaneiros do Interior (EADI);
reparos de equipamentos;
servigo de coleta e entrega local relacionado a quaisquer dos servigos acima ("1" a "4"), cuja
abrangéncia seré previamente acordada com a Seguradora, conforme detalhes fornecidos
abaixo:

b) Apoio é navegagéo, informagoes e controle:

E1.
E2.
E3.
E4.
E5.

C)

E1.
E2.
E3.
E4.
E5.

Ed)
Ee)

fornecimento e manutengéo de apoio é navegagéo maritima;
fornecimento e atualizagéo de cartas indicativas de calado;
fornecimento de informagoes e sinais necessérios é navegagéo;
fornecimento de préticos e praticagem;
controle de movimentagéo, atracagéo e fundeio.

Instalagées terrestres:

fornecimento e manutengéo de docas, cais, diques, carreiras e atracadouros;
fornecimento e manutengéo de terminais de passageiros;
fornecimento e manutengéo de prédios, estruturas e equipamentos;
fornecimento e manutengéo de sistemas rodoviérios e ferroviérios dentro da érea portuéria;
fornecimento de servigos de seguranga.

Fornecimento de servigos portuérios de emergéncia.

Arrendamento ou permisséo de use per terceiros de qualquer instalagéo ou equipamento
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 portuário. 

 f) Outros (especificar e fornecer detalhes): 

   

 
 2.1. Descreva sucintamente a operação, informando ainda as principais cargas movimentadas: 
 Desembarque e desembarque de containres, Cargas gerais, ovação e desova.  

 2.2. Algum destes serviços é subcontratado? Caso positivo, especificar quais: Sim X 

Não  

    

  2.3. Se você possui operações de armazenagem, qual percentual da sua movimentação 
total fica armazenada? 

27,6% 

 1 2.4. Qual o valor em risco médio armazenado? 
10.000.000 

  2.5. Qual porcentagem da sua receita total é efetivamente gerada por operações de 
armazenagem? 

3% 

  2.6. Qual o prazo médio, em dias, de armazenagem por carga? 
20 dias 

 
3. Coberturas Básicas – Favor indicar quais as coberturas desejadas e os limites máximos de indenização 
respectivos: 
Conforme Termo de Referência 
    Limite Máximo 

de Indenização 
Cobertura de Responsabilidade Civil; 

 

   Cobertura de Danos Físicos a Bens Móveis e Imóveis 
 

 
3.1. Bens móveis e imóveis – Anexar uma relação com todos os bens que serão incluídos na cobertura, 
contendo as seguintes informações: 
 No caso de bens moveis: tipo, modelo, idade e valor; 
 No caso de bens imóveis: tipo de construção, área construída, idade e valor. 

Segue documento em anexo 
 
4. Coberturas Adicionais do Seguro de Operadores Portuários – Favor indicar quais as coberturas 
desejadas, os limites máximos de indenização e os períodos indenitários respectivos.  – Danos Morais – R$ 
500.000,00. 
 
Conforme Termo de Referência 

Questionario para Seguro de Operador Portuario

portuério.
|:| f) Outros (especificar e fornecer detalhes):

2.1. Descreva sucintamente a operagao, informando ainda as principais cargas movimentadas: I
Desembarque e desembarque de containres, Cargas gerais, ovagéo e desova.

2.2. Algum destes servigos é subcontratado? Caso positivo, especificar quais: Sim X
Nao

2.3. Se vocé possui operagées de armazenagem, qual percentual da sua movimentagao 027,6 /0total fica armazenada?
2.4. Qual o valor em nsco medlo armazenado? 10000000

2.5. Qual porcentagem da sua receita total é efetivamente gerada por operagées de 30/
armazenagem? °
2.6. Qual o prazo médio, em dias, de armazenagem por carga? 20 dias

3. Coberturas Bésicas — Favor indicar quais as coberturas desejadas e 03 limites méximos de indenizagéo
respectivos:
Conforme Termo de Referéncia

Limite Méximo
de lndenizagao

Cobertura de Responsabilidade Civil;

Cobertura de Danos FI'sicos a Bens Méveis e lméveis

3.1. Bens méveis e iméveis — Anexar uma relagao com todos os bens que serao incluidos na cobertura,
contendo as seguintes informagées:
- No caso de bens moveis: tipo, modelo, idade e valor;
- No caso de bens iméveis: tipo de construgao, area construida, idade e valor.

Seque documento em anexo

4. Coberturas Adicionais do Seguro de Operadores Portuérios — Favor indicar quais as coberturas
desejadas, os limites maximos de indenizagéo e 03 periodos indenitérios respectivos. — Danos Morais — R$
500.000,00.

Conforme Termo de Referéncia

Pig 2 de 7



 

Questionário para Seguro de Operador Portuário 

 

Pág 3 de 7 

 
nº 01 – Cobertura Adicional de Perda de Receita Bruta e/ou Despesas Adicionais ou Extraordinárias, 
Conseqüentes de Paralisação Total ou Parcial das Atividades do Segurado, devido a: 
 
 Período 

indenitário 
Limite Máximo 
de Indenização 

Danos Físicos a Equipamentos de Manuseio ou Interrupção de 
Fornecimento de Energia 

  

   Bloqueio de Atracadouro / Ancoradouro 
  

   Danos Físicos a Equipamentos de Manuseio ou Interrupção de 
Fornecimento de Energia e Bloqueio de Atracadouro/Ancoradouro 

  

   Existem equipamentos ou meios de acesso alternativos capazes de reduzir danos de perda 

de receita? Se houver, fornecer detalhes: 

Sim  

Não  

  

    Período 
indenitário 

Limite Máximo 
de Indenização 

nº 02 – Cobertura Adicional de Danos Elétricos 
 

 

   nº 03 – Cobertura Adicional para a Perda / Pagamento de Aluguel 
de Imóvel 

  

   nº 04 – Cobertura Adicional de Despesas com Honorários de Especialistas e/ou 
Consultores 

 

 
5. Contratos com clientes: 
 
5.1. Marque a base em que a empresa atende seus clientes: 
 

 1. Sem contratos; 

   2. Contratos padronizados; 

   3. Acordos individuais; 

  X 4. Regulamento portuário. 

 
5.2. Marque o nível de responsabilidade que tais contratos imputam à empresa: 
 

 1. Responsabilidade por negligência limitada; 

   2. Responsabilidade por negligência ilimitada; 

  X 3. Nenhuma responsabilidade; 

   4. Outro tipo de responsabilidade ou obrigação (especificar): 

   

 

5.3. A empresa já se viu obrigada a indenizar alguém por força da negligência de terceiros? 
Caso positivo, fornecer detalhes. 

Sim  

Não  

  

Questionario para Seguro de Operador Portuario

no 01 — Cobertura Adicional de Perda de Receita Bruta e/ou Despesas Adicionais ou Extraordinérias,
ConseqUentes de Paralisagao Total ou Parcial das Atividades do Segurado, devido a:

Periodo Limite Méximo
indenitario de lndenizagao

Danos FI'sicos a Equipamentos de Manuseio ou Interrupgéo de
Fornecimento de Energia
Bloqueio de Atracadouro / Ancoradouro

Danos FI'sicos a Equipamentos de Manuseio ou Interrupgao de
Fornecimento de Energia e Bloqueio de Atracadouro/Ancoradouro
Existem equipamentos ou meios de acesso alternativos capazes de reduzir danos de perda Sim
de receita? Se houver, fornecer detalhes: Nao

Periodo Limite Méximo
indenitario de lndenizagao

n° 02 — Cobertura Adicional de Danos Elétricos

n° 03 — Cobertura Adicional para a Perda / Pagamento de Aluguel
de lmével
n° 04 — Cobertura Adicional de Despesas com Honorarios de Especialistas e/ou
Consultores

5. Contratos com clientes:

5.1. Marque a base em que a empresa atende seus clientes:

|:| 1. Sem contratos;
|:| 2. Contratos padronizados;
|:| 3. Acordos individuais;
El 4. Regulamento portuario.

5.2. Marque o nI'vel de responsabilidade que tais contratos imputam a empresa:

|:| 1. Responsabilidade por negligéncia limitada;
|:| 2. Responsabilidade por negligéncia ilimitada;
El 3. Nenhuma responsabilidade;
|:| 4. Outro tipo de responsabilidade ou obrigagao (especificar):

5.3. A empresa ja se viu obrigada a indenizar alguém por forga da negligéncia de terceiros? Sim
Caso positivo, fornecer detalhes. Nao
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5.4. A empresa concedeu alguma desistência de recurso contra pessoa física ou jurídica? 
Caso positivo fornecer detalhes? 

Sim  

Não  

  

 
6. Volumes - Informar a quantidade anual manuseada discriminada por TEUs, carga no convés, granel (em 

toneladas), veículos (em unidades) e outros tipos de carga: 
 

Tipos Ano passado Este ano 
Próximo ano 
(estimativa) 

Containers padrão (TEUs) 38149 36725 31980 

Containers refrigerados/Reefer (TEUs)    

Containers fora de medida/Extrasize (TEUs)    

Containers vazios/ Empty (TEUs)    

Carga Solta / Breakbulk (toneladas) 448.351 296.163 322.409 

Carga a granel / Dry bulk (toneladas) 1.776.491 1.989.268 2.104.084 

Carga molhada / Wet bulk (toneladas) 2.116.892 1.838.311 1.930.826 

Veículos (quantidade)    

Outros, especificar abaixo: (toneladas)    

  

 
6.1. Qual o seu faturamento anual com a atividade de operador portuário? 
 

Ano passado Este ano Próximo ano (estimativa) 

R$  R$  R$  

 
6.2. Informar a quantidade de navios atendidos por ano, discriminando-os por seu porte: 
 

Porte Ano passado Este ano 
Próximo ano 
(estimativa) 

até 5.000 TAB      90 6 90 

de 5.000 a 15.000 TAB 46 7 46 

acima de 15.000 TAB 279 314 314 
 
7. Prevenção de danos / Gerenciamento de riscos – Solicitamos anexar informações detalhadas sobre: 
 
a) Controle de riscos e controle de danos: 
 

1. Existem procedimentos de emergência predefinidos e divulgados a todos os funcionários 
do terminal?  

Sim X 

Não  

   2. Existem acessos adequados para/do navio para os tripulantes/passageiros e visitantes 
(e.g. passarelas, proteção contra equipamentos moveis, etc.)?  

Sim X 

Não  

   3. Horas em operação do terminal: 

Sim 

2
4
h
s 

Questionario para Seguro de Operador Portuario

5.4. A empresa concedeu alguma desisténcia de recurso contra pessoa fisica ou juridica? Sim
Caso positivo fornecer detalhes? Nao

6. Volumes - Informar a quantidade anual manuseada discriminada por TEUs, carga no convés, granel (em
toneladas), veiculos (em unidades) e outros tipos de carga:

Proximo anoTipos Ano passado Este ano . .(estimativa)
Containers padrao (TEUs) 38149 36725 31980
Containers refrigerados/Reefer (TEUs)
Containers fora de medida/Extrasize (TEUs)
Containers vazios/ Empty (TEUs)
Carga Solta/ Breakbulk (toneladas) 448.351 296.163 322.409
Carga a granel / Dry bulk (toneladas) 1.776.491 1.989.268 2.104.084
Carga molhada / Wet bulk (toneladas) 2.116.892 1.838.311 1.930.826
Veiculos (quantidade)
Outros, especificar abaixo: (toneladas)

6.1. Qual o seu faturamento anual com a atividade de operador portuario?

Ano passado Este ano Proximo ano (estimativa)
R$ R$ R$

6.2. Informar a quantidade de navios atendidos por ano, discriminando—os por seu porte:

Préximo anoPorte Ano passado Este ano . .(estimativa)
até 5.000 TAB 90 6 90
de 5.000 a 15.000 TAB 46 7 46
acima de 15.000 TAB 279 314 314

7. Prevengao de danos I Gerenciamento de riscos — Solicitamos anexar informagoes detalhadas sobre:

a) Controle de riscos e controle de danos:

1. Existem procedimentos de emergéncia predefinidos e divulgados a todos os funcionérios Sim X
do terminal?

2. Existem acessos adequados para/do navio para os tripulantes/passageiros e visitantes Sim
(e.g. passarelas, protegao contra equipamentos moveis, etc.)?

3. Horas em operagao do terminal:

Nao
X

N50
2

. 4Sim h

s
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Não  

   4. Existem procedimentos de emergência predefinidos e divulgados a todos os funcionários 
do terminal?  

Sim X 

Não  

   5. Existem acessos adequados para/do navio para os tripulantes, passageiros e visitantes 
(ex.: passarelas, proteção contra equipamentos móveis, etc.)?  

Sim X 

Não  

   6. Existem procedimentos de emergência predefinidos e divulgados a todos os funcionários 
do terminal?  

Sim X 

Não  

   7. Horas em operação do terminal: 24HS Sim X 

Não  

   8. Horas de presença da equipe de segurança: Sim  

Não X 

   9. Horas sem a presença de segurança? Sim  

Não X 

   10. Existe Circuito de TV Interno? Sim X 

Não  

   11. Existe Sistema de Alarme em uso? Sim X 

Não  

   12. Os equipamentos contra incêndio estão em condições satisfatórias? Sim X 

Não  

   13. Utiliza-se comunicação via rádio ou equipamento móvel no local? Sim X 

Não  

   14. Existe uma rede de hidrantes cobrindo todo o local? Sim X 

Não  

   15. Há uma bomba d’água de emergência ou fonte alternativa de energia para garantir que o 
fornecimento de água para equipe de incêndio seja constante?  

Sim X 

Não  

   16. Fornecer detalhes completos de todos os dispositivos de detecção e combate a incêndio, bem 
como suas condições atuais. Incluir os equipamentos instalados em prédios, armazéns e em 
equipamentos de manuseio de carga, particularmente transportadores de grãos e carvão e outros 
equipamentos suscetíveis a fogo/explosão, discriminando os locais onde eles estão instalados. 

As estruturas dispõem de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas nas edificações 
dentro do porto, e nas torres de iluminação são também, protegidas por SPCDA. Existem 
unidades extintores portáteis em todas as edificações,  e a CDC contratou empresa especializada 
na recarga dos extintores. No Pier petroleiro existe sistema de combate a incêndio constituído de 
duas torres com canhões e acionamento automático da rede. No cais comercial existe sistema de 
combate a incêndio constituído de rede de hidrantes independente do sistema do pier, com 
acionamento manual. A CDC dispõe de Brigada de Incêndio (Guarda Portuária) que realiza 
treinamentos periódicos em curso específico. A CDC em conjunto com a Transpetro (operadora 
para movimentação de petróleo e seus derivados realizam  simulados periódicos. A Transpetro 
semanalmente realiza o acionamento do sistema de combate a incêndio do Pier Petroleiro. A CDC 
dispõe de Plano de Emergência Individual que é acionado quando da ocorrência de acidentes 
ambientais dentro do porto. A CDC realiza simulado de abandono de área do prédio da estação 
de passageiros anualmente. Existem placas de indicação das rotas de fuga na área do porto.  A 
CDC dispõe de área para cargas perigosas. A CDC mantem parceria com as outras empresas do 
complexo industrial do mucuripe através do Plano de Auxílio Mútuo-PAM que realiza simulados 
anuais. A CDC mantém parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará e já 
disponibilizou uma área para a construção do novo quartel dos Bombeiros, ao lado dos 
reservatórios de água do porto. A CDC somente permite a movimentação de cargas perigosas 
após a informação das características e quantidades das cargas a serem armazenadas ou em 
trânsito no porto de Fortaleza. 

Questionério para Seguro de Operador Portuério

N50 E
4. Existem procedimentos de emergéncia predefinidos e divulgados a todos os funcionérios Sim X

do terminal? N50
5. Existem acessos adequados para/do navio para os tripulantes, passageiros e visitantes Sim X

(ex.: passarelas, protec5o contra equipamentos moveis, etc.)? N50
6. Existem procedimentos de emergéncia predefinidos e divulgados a todos os funcionérios Sim X

do terminal? N50
7. Horas em operac5o do terminal: 24HS Sim X

N50
8. Horas de presenca da equipe de seguranca: Sim

N50 X
9. Horas sem a presenca de seguranca? Sim

N50 X
10. Existe Circuito de TV lnterno? Sim X

N50
11. Existe Sistema de Alarme em uso? Sim X

N50
12. Os equipamentos contra incéndio est5o em condicfies satisfatérias? Sim X

N50
13. Utiliza-se comunicac5o via radio ou equipamento movel no local? Sim X

N50
14. Existe uma rede de hidrantes cobrindo todo 0 local? Sim X

N50
15. H5 uma bomba d’égua de emergéncia ou f0nte alternativa de energia para garantir que 0 Sim X

fornecimento de agua para equipe de incéndio seja constante? N50
16. Fornecer detalhes completos de todos os dispositivos de detecc5o e combate a incéndio, bem

como suas condicées atuais. lncluir os equipamentos instalados em prédios, armazéns e em
equipamentos de manuseio de carga, particularmente transportadores de gr5os e carv50 e outros
equipamentos suscetiveis a fogo/explos5o, discriminando os locais onde eles est5o instalados.

As estruturas dispoem de Sistema de Protec5o Contra Descargas Atmosféricas nas edificagoes
dentro do porto, e nas torres de i|uminac5o s50 também, protegidas por SPCDA. Existem
unidades extintores portéteis em todas as edificagoes, e a CDC contratou empresa especializada
na recarga dos extintores. No Pier petroleiro existe sistema de combate a incéndio constituido de
duas torres com canhoes e acionamento automético da rede. No cais comercial existe sistema de
combate a incéndio constituido de rede de hidrantes independente do sistema do pier, com
acionamento manual. A CDC dispoe de Brigada de lncéndio (Guarda Portuéria) que realiza
treinamentos periédicos em curso especifico. A CDC em conjunto com a Transpetro (operadora
para movimentac5o de petréleo e seus derivados realizam simulados periédicos. A Transpetro
semanalmente realiza o acionamento do sistema de combate a incéndio do Pier Petroleiro. A CDC
dispoe de Plano de Emergéncia Individual que é acionado quando da ocorréncia de acidentes
ambientais dentro do porto. A CDC realiza simulado de abandono de 5rea do prédio da estac5o
de passageiros anualmente. Existem placas de indicac5o das rotas de fuga na area do porto. A
CDC dispoe de érea para cargas perigosas. A CDC mantem parceria com as outras empresas do
complexo industrial do mucuripe através do Plano de Auxilio Mutuo-PAM que realiza simulados
anuais. A CDC mantém parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado do Cearé e j5
disponibilizou uma érea para a construc5o do novo quartel dos Bombeiros, ao lado dos
reservatorios de égua do porto. A CDC somente permite a movimentac5o de cargas perigosas
apos a informac5o das caracteristicas e quantidades das cargas a serem armazenadas ou em
tr5nsito no porto de Fortaleza.

Psine 7



 

Questionário para Seguro de Operador Portuário 

 

Pág 6 de 7 

 
b) Rotinas de manutenção e treinamento de pessoal: 
 

1. Há procedimentos de manutenção para todos os equipamentos relacionados com a 
movimentação de carga? 

Sim  

Não X 

   2. Essas manutenções são registradas? Sim  

Não X 

   3. Há um programa de treinamento para o pessoal responsável pela operação dos 
equipamentos relacionados à movimentação de carga? 

Sim  

Não X 

   4. Há um sistema de certificação e re-certificação destes operadores? Sim  

Não X 

   5. Há algum guindaste flutuante em operação? Sim  

Não X 

   6. Há guindastes móveis em operação? Sim  

Não X 

   7. Os prédios estão incluídos no programa de manutenção? Sim X 

Não  

   8. Há manuais de operação e procedimentos disponíveis para todos os funcionários? Sim X 

Não  

   9. São aplicados procedimentos adequados de manutenção? Sim X 

  

Não  

   10. Há equipe de manutenção no local de operação? Sim X 

Não  

   11. Há estoque de sobressalentes e recursos adequados no local de operação? Sim  

Não X 

   12. Há procedimentos formalizados para informar defeitos e acidentes? Sim X 

Não  

 13. Forneça o número de empregados: 
119 

20 14. Informe o turnover/rotatividade anual de empregados em percentagem da força de 
trabalho: 

20% 

 
c) Controle de poluição e de agressão ao meio-ambiente (fornecer detalhes): 
 
A CDC mantém em parceria com a Petrobras Corporativa convenio de equipe de atendimento à 
emergências no Centro de Defesa Ambiental dentro do porto. A equipe fica de prontidão 24 
horas por dia. 

 

d) Há vistorias independentes das instalações ou dos equipamentos durante os últimos 

doze meses? Caso positivo, anexar cópia. 

Sim  

Não X 

 
8. Sinistros - Favor fornecer ou anexar o histórico de sinistros da empresa (incluindo os já liquidados e os 
pendentes, exclusive franquias) para os últimos 5 anos completos: 
Sem sinistros nos últimos 5 anos 
 

Data Sinistro (RC)  (Prêmio) Situação 

Questionério para Seguro de Operador Portuario

b) Rotinas de manutengao e treinamento de pessoal:

1. Ha procedimentos de manutengao para todos os equipamentos relacionados com a Sim
movimentagéo de carga? Nao X

2. Essas manutengoes sao registradas? Sim
Nao X

3. Ha um programa de treinamento para o pessoal responsével pela operagao dos Sim
equipamentos relacionados a movimentagao de carga? Nao X

4. Ha um sistema de certificagao e re-certificagao destes operadores? Sim
Nao X

5. Ha algum guindaste flutuante em operagao? Sim
Nao X

6. Ha guindastes méveis em operagao? Sim
Nao X

7. Os prédios estao incluidos no programa de manutengao? Sim X
N50

8. Ha manuais de operagao e procedimentos disponiveis para todos os funcionarios? Sim X
N50

9. $50 aplicados procedimentos adequados de manutengao? Sim X

N50
10. Ha equipe de manutengao no local de operagao? Sim X

N50
11. Ha estoque de sobressalentes e recursos adequados no local de operagao? Sim

Nao X
12. Ha procedimentos formalizados para informar defeitos e acidentes? Sim X

N50
13. Fornega o numero de empregados: 119

14. infgnflle o turnover/rotatividade anual de empregados em percentagem da forga de 20%
ra a o:

c) Controle de poluigao e de agressao ao meio-ambiente (fornecer detalhes):

A CDC mantém em parceria com a Petrobras Corporativa convenio de equipe de atendimento a
emergéncias no Centro de Defesa Ambiental dentro do porto. A equipe fica de prontidao 24
horas por dia.

d) Ha vistorias independentes das instalagoes ou dos equipamentos durante os L'Jltimos Sim
doze meses? Caso positivo, anexar copia. Nao X

8. Sinistros - Favor fornecer ou anexar o historico de sinistros da empresa (incluindo os ja liquidados e 03
pendentes, exclusive franquias) para os liltimos 5 anos completos:
Sem sinistros nos dltimos 5 anos

Data | Sinistro (RC) | (Prémio) | Situagao |
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9. Informação Adicional – Favor adicionar qualquer outra informação necessária ou relevante para o 
Segurado ou Seguradores: 
 
 

 
Carimbo e Assinatura (informar o cargo): 

 

 

 

 

Data:   

 
ATENÇÃO: 
 
Este questionário deve ser preenchido e assinado pelo Segurado e fará parte da apólice de operador 
portuário. 
 
O prêmio cobrado e as condições da apólice terão por base as informações fornecidas por este questionário, e 
quaisquer alterações operacionais ou físicas nas atividades do segurado que ocorram durante a validade do 
seguro e que venham a alterar significativamente as informações prestadas neste questionário devem ser 
imediatamente comunicadas aos seguradores. 
 
Quaisquer alterações serão analisadas pelos seguradores de modo a permitir-lhes decidir sobre a continuação 
da cobertura e quais os termos apropriados. A não observância destas condições pode ocasionar a 
caducidade da apólice. 
 
Caso este questionário não tenha sido preenchido e assinado antes do início do risco, o mesmo deverá ser 
encaminhado preenchido e assinado aos seguradores antes de 14 dias do início de vigência. 

 
 
 

 Assinatura:  Data: 

 

 
 

Questionério para Seguro de Operador Portuério

9. lnformagéo Adicional — Favor adicionar qualquer outra informagao necessaria ou relevante para o
Segurado ou Seguradores:

Carimbo e Assinatura (informar o cargo): Data:

ATENn:

Este questionario deve ser preenchido e assinado pelo Segurado e fara parte da apélice de operador
portuério.

O prémio cobrado e as condigoes da apolice teréo por base as informagées fornecidas por este questionério, e
quaisquer alteragées operacionais ou fI'sicas nas atividades do segurado que ocorram durante a validade do
seguro e que venham a alterar significativamente as informagées prestadas neste questionério devem ser
imediatamente comunicadas aos seguradores.

Quaisquer alteragoes serao analisadas pelos seguradores de modo a permitir-Ihes decidir sobre a continuagéo
da cobertura e quais os termos apropriados. A nao observéncia destas condigoes pode ocasionar a
caducidade da apolice.

Caso este questionério n50 tenha sido preenchido e assinado antes do inicio do risco, o mesmo devera ser
encaminhado preenchido e assinado aos seguradores antes de 14 dias do inI'cio de vigéncia.

Assinatura: Data:
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RESUMO DOS RESULTADOS GERAL

A figura abaixo apresenta uma viséo geral do ajuste patrimonial no Patriménio Liquido
contébil e a pregos de mercado da COMPANHA DOCAS DO CEARA, na data base
deste laudo avaliados é de R3 20.407.133,96 (vinte milhées, quatrocentos e sete mil,
canto e trinta e trés reais e noventa e seis centavos).

aresldua‘l‘borit’égbill ,

20.407.133,96

— ATIVO NAO CIRCULANTE 20.407.133.96 20.407.133,96

" Ativo Imobilizado 20.407.133,96 20.407.133,96

0,00 0,00 20.407.133,96

Ajuste de Redugao a0 Valor Recuperéu1 0,00 0,00 20.407.133,96

_- . U

.‘ x 31 09.80113
Bruna‘qiv‘ew‘g‘g ' no???“I 5,313 1C ‘ ' .

fl
- ‘5‘ 4

01508320510 00155 “0 team

H

k - J6 JAR Consdtoria, Perlcia & matted: Empresarlal — CNPJ 07.821.808/0001-89 e jaulslomwmflmm Tel.. 55 85 90242-5000. R111" '11—]
Siiva Jatahy. 1.400 - Fad/CE CEP: 60.165-070 - data base 31/12/2017



goon”

Bum: Comm do From

@
0 do C1110 do TOI'mIMI Marflmo

Plaque!
I Ativo

DESCR/C‘O VALOR DE *
AQUISIcAo

_ DEE ACUM.
ATE 31/12/2010

v1. RESIDUAL.
ATE 3111212010

VALOR
JUSTQ EM
31/12/2010

AAP EM
31/12/2018

1'I MEDIcAo OBRA SERVICOS
TECNICOS DE PREPARACAO E
MONTAGEM DA CORTINA DE
PROTECAO E ESTAQAO DE
PASSAGEIROS PORTO Do
MUCURIPE

266.194.73

266.194.73 266194.73 0.00

MUCURIPE

2‘I MEDICAO OBRA SERVICOS
TECNICOS DE PREPARACAO E
MONTAGEM DA CORTINA DE
PROTECAO E ESTACAO DE
PASSAGEIROS PORTO DO

116.030.96

116.030.96 ‘ 116,030.96 .

VALOR
Plaque! DESCRICAO VALOR DE DEP ACUM. Vr. RESIDUAL. JUSTO EM AAP EM
aAt/VO ' AQUISICAO ATE 31/12l2018 ATE 31l12/2018 31/12/2018 31I12/2018
7601.0 PREDIO DO TERMINAL

MARITIMO DE PASSAGEIROS 230.465.666.74 19.172.182.74 211.293.484.00 210.916.213.68 677270.32
7601.01 CERCA DE FECHAMENTO DA

AREA DO PREDIO DO TERMINAL
__ MARITIMO DE PASSAGEIROS 706243.03 58,751.57 647.491.46 642.402.82 -5.088.M
7601.02 CERCA MOVEL - 500 METROS

74,299.00 6.160.85 68.118.15 67.535.48 -582,67
7601.03 POSTE METALICO DE 24

METROS COM 2 SECOES 59.850.00 4.978.86 54.871.15 54.439.91 431.23
7601.04 POSTE METALICO DE 30

METROS COM 3 SECOES 70.296.00 5.847.85 64.448.15 63.941.66 506 50
7601.05 POSTE METALICO DE 30

METROS COM 3 SECOES 70296.00 5.847.85 64.448.15 63.941.66 «506.50
7601.06 POSTE METALICO DE 30

METROS COM 3 SECOES 70296.00 5.847.85 64.448.15 63.941.66 506.50
7601.07 POSTE METALICO DE 30

METROS COM 3 SECOES 70296.00 5.847.85 64.448.15 63.941.66 -506.50
7601.08 POSTE METALICO DE 30

METROS 14.910.00 1.240.35 13669.65 13562.22 «107.43
7601.09 POSTE METALICO

55.056.00 4,580.05 50,475.95 50.079.26 «396,69

VALOR
Plaque! oescR/cAo VALOR DE DEP ACUM. Vr. RESIDUAL. JUSTQ EM AAP EM
0 Atlvo AQUISICAO ATE 01/12/2010 ATE 31/12/2010 31/12/2010 01/12/2010
7787.0 CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR

MEDIO COM BRAcos 705.00 102.03 022,17 609,69 42,40
7700.0 CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR

MEDIo COM BRAQOS 705.00 102,03 622.17 609.69 ~12.40
7789.0 CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR

MEDIO COM BRAQOS 785.00 162.83 622.17 609.69 42.48

:01

JAR Consultoria. PerIcIa 81 Auditoria Emprosarlal - CNPJ 07.821 .808/0001-89 ejacrisloagmailmm Tel.. 55 65 99242-5000. Rue 1 RR

Silva Jatahy. 1.400 - Fort/CE CEP: 60165-070 - data base 31I12/2017 J



(Q...)Di.‘

Descrioéo e Célculo

a?
"

*1
0%

‘ Descrlgao _ Area ‘ e.‘ m2” .5 ' . Total R3 Area
' Edlflcagao ' - " ‘ 3 , f

Cais e Anexos 33527.00 1.145 38.388.410.00

Cais Pesqueiro 294.00 1.145 336.630.00

Prédio da Policia Federal (DEPOM) 443.00 1.145 507.230.00

Prédio do Nacleo de Apoio 3.342 1.145 3.826.590.00

Prédio do Galpéo de manutenoéo 2.131 1.145 2.439.990,00

Prédio do OGMO - orgéo Gestor de 331,00 1.145 378.990.00Méode Obra '1
Prédio do bloco de Engenharia e 371.00 1.145 424.790.00
Armadores
Prédio da administraeéo 3,265.40 1.145 3.738.880.00

- 1
Prédio do Arquivo e Almoxarifado 396,50 1.145 453.990.00

Edificagéo da Guarita 230.68 1.145 264.120.00

Prédio Restaurants 423,54 1.145 484.950.00

, 17ml” - 40755.12 14145 51.244.570.00

«:1 Segue os Documentos e Escrlturas e Plantas

e omazdeSouza
e“ ca-CODCOL

do Ceav‘a-CDC
BrunaRan‘i , .

Assessona Tecm
Companhia Docas

JAR Consultorie, Parks. 3. Auditoda Emmandal - CNPJ 07.021.000/0001-59 oWWI.m 7.1.. 55 as 00242-5000. Rua '3;
sum Jatahy. 1.400 - Focuce CEP: 00105-070 - data base 31/12/2017 L;


