
 
 

QUESTIONAMENTO Nº 09 
 
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 42/2022 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS 
ADMINISTRADORES, DO TIPO SEGURO DE D&O (DIRECTORS AND OFFICERS) PELO PERÍODO 
DE 12 MESES 

Informamos o cadastro de questionamentos por empresa interessada em participar do 
certame. As perguntas e as respostas seguem abaixo:  

 

1. Há cobertura para Multas e Penalidades em si ou apenas para os Custos de Defesa 
advindos da aplicação de tais penalidades ao Órgão? 

Resposta: Conforme item 1.1 do Edital de Licitação, constitui objeto do presente certame a 
Contratação de Seguro para Responsabilidade Civil dos Administradores, do tipo Seguro de 
D&O (Directors and Officers), visando garantir o pagamento de indenização de todas as 
perdas pelas quais as pessoas seguradas venham a ser legalmente obrigadas a pagar em 
razão de reclamação de terceiro, resultante de atos de gestão realizados nos limites das 
atribuições de seu mandato, e/ou reembolso à Companhia que tenha assumido a seu cargo 
as perdas que sejam motivadas por reclamações contra as pessoas seguradas, tudo em 
conformidade com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência. 

 

2. Qual o valor total pago em indenizações nas apólices de D&O dos últimos 5 anos? Qual o 
objeto das notificações que ensejaram tais indenizações? 

Resposta: Conforme observa-se do item 12 do Anexo I-A do Edital de Licitação, durante a 
vigência do atual contrato firmado com a Fator Seguradora, houve o registro de ocorrências 
de sinistro, cuja relação detalhada segue abaixo. As indenizações pagas referiram-se a 
adiantamento de custos de defesa para cobertura de honorários advocatícios. 

 

3. Qual o motivo da queda significativa de receita no comparativos entre os anos 2020 e 
2021? 

Resposta: Com base nos Demonstrativos de 2020 e 2021, observa-se que a redução se deu 
no grupo "Receitas de Produção", especialmente na conta "Prestação de Serviços - 
Assessoria" (2020 - R$ 3.105.602,50 / 2021 - R$ 571.309,82), que registra a receita gerada 
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pela assessoria prestada pela Companhia a Construtoras. Assim, apresentamos, em anexo, 
as Receitas da Companhia, nos exercícios citados, conforme controlado por contas contábeis. 

Por fim, registra-se que, a partir do exercício de 2018, a Companhia foi decretada empresa 
estatal dependente, logo, recebe do Tesouro do Estado do Paraná recursos para pagamento 
das despesas de pessoal e custeio, identificadas na Demonstração do Resultado do Exercício 
como "Receitas com Subvenção", sendo essa sua receita mais considerável (2020 - R$ 
69.451.857,41 e 2021 - R$ 65.743.003,21) 

 

4. Solicitamos a disponibilização das Demonstrações Financeiras parciais de 2022. 

Resposta: Informamos que a Companhia não elabora Demonstrações Financeiras parciais, 
sendo que essas só são emitidas no encerramento do exercício. 

 
 
Curitiba, 16 de dezembro de 2022. 
  
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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