
 
  

 DINOP/CENOP LOGÍSTICA CURITIBA (PR). 
LICIT23 - LICITAÇÕES ENGENHARIA. 

Curitiba, 12 de Janeiro de 2016. 
 

ESCLARECIMENTO Nº 02 
 

CONCORRÊNCIA 2015/10850 (7419) - Registro de preços referente à execução de reformas  
e serviços de engenharia, incluindo instalação e re localização, em dependências do Banco 
do Brasil localizadas no Estado do Rio Grande do Su l, dividido em 05 lotes. 

 
Atendendo ao pedido de esclarecimento de empresa interessada, informamos a seguir, o 

questionamento efetuado e o esclarecimento pertinente: 
 
 
Questionamento:  
 
- “No Edital (Item 18.9) e Minuta do Contrato (Cláusula Décima Sétima), consta que poderá ser 
exigido a contratação de Seguro de Responsabilidade Civil. Qual(is) o(s) valor(es) a ser(em) 
contratado(s) no referido seguro para danos pessoais e materiais de acordo com o Valor da Obra 
e Área de Intervenção”? 
 
 
Esclarecimento:  
 
A Cláusula 20a. da minuta de contrato da ARP (Anexo 15 do Edital) dispõem o seguinte: 
 
"CLÁUSULA VIGÉSIMA – Todas as condições de pagamento e garantias serão informadas em 
cada contrato 
(Documento nº 02 desta Ata de Registro de Preços) vinculadas aos Pedidos de Execução de 
Serviços." 
 
O Documento no. 02 a que se refere a cláusula acima é a minuta de contratos derivados, ou seja, 
são os contratos derivados das solicitações de serviços. 
 
Neste Documento no. 02, contrato derivado, a Cláusula 17a., parágrafo primeiro, dispõem: 
 
"CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - (...) 
Parágrafo Primeiro - Para garantir os riscos de danos pessoais e materiais, inclusive os ocorridos 
na via pública, durante a execução dos trabalhos e até o recebimento provisório, a CONTRATADA 
deverá apresentar ao CONTRATANTE, até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste contrato, 
Seguro de Responsabilidade Civil no valor de R$ .......... (..... por extenso), corrigido pela variação 
do IDTR (índice instituído e divulgado pela SUSEP), respeitadas as disposições legais. Na 
hipótese de atraso no prazo inicialmente previsto para conclusão da obra, o seguro será renovado 
até a nova data de recebimento provisório, mantidas as condições inicialmente contratadas.(...)". 
 
Assim, a cada acionamento ou solicitação de serviço será informado à contratada a necessidade 
ou não do seguro de responsabilidade civil, esta análise é realizada pelo Banco conforme as 
características do serviço solicitado e do risco inerente a este serviço. Uma vez concluído pela 
necessidade do seguro, na solicitação de serviço será informado o seu valor. 
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Comissão de Licitação 


