QUESTIONÁRIO ANEXO À PROPOSTA DO
- SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS OU NÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO E ELETRICIDADE
1 - Nome do Proponente:

Eólica Mangue Seco 2 Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S. A.
CNPJ:11.643.504/0001-46
IE: 202.27.7704
CONSORCIADAS:
2 - Data de início das operações: 24/09/2011
3 - Durante os últimos cinco anos foi alterada a sua denominação social,
efetuada qualquer incorporação, compra ou fusão com outra firma? Caso positivo,
informar detalhes. NÃO
4 - Atividades do Proponente - Discriminar, detalhando:
a) principal: geração de energia elétrica
b) outras, inclusive as realizadas fora dos locais especificados no item 5 abaixo:
5 - Natureza e Endereço dos estabelecimentos do proponente - Matriz, filiais,
escritórios, etc.
MATRIZ: Rua Poty Nobrega, 1946- Sala 901 - Lagoa Nova - Natal/RN CEP 59056-180
FILIAL: Fazenda Cumurupim, Zona Rural, s/n, Guamaré, RN, CEP:59.598-000
5.1 - No caso de estabelecimentos deverá ser indicada, através de croqui
simplificado, a situação do estabelecimento em relação à vizinhança, com
informações sobre o afastamento e a ocupação dos prédios vizinhos residencial,
comercial ou industrial, assinalando, nesses dois últimos casos, o tipo de atividade
desenvolvida).

As instalações de geração de energia elétrica estão localizadas em área rural e não
há construções nas proximidades.
A Área da subestação transformadora é compartilhada pelas eólicas Mangue Seco 2,
3 e 4.
6 - Trânsito ou permanência de terceiros (pessoas ou bens) nos estabelecimentos
do Proponente.

Assinalar a frequência:
ALTA ( ) MÉDIA ( ) BAIXA (X)

A Eólica Mangue Seco 2 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A.
Rua Poty Nobrega, 1946- Sala 901/902/903 - Lagoa Nova - Natal/RN CEP 59056180
7 - Faturamento bruto da empresa a preço constante:

Nos últimos 12 meses: R$ 18.973.440,55
Previsão para o período do seguro: R$ 19.657.377,84
7.2 – Folha de salário dos funcionários que prestam serviços em locais de
terceiros:
8 - Número de empregados:
8.1 - Com vínculo empregatício = 0
8.2 – Terceirizados: 4(quatro) empregados cedidos sócios (3 matriz e 1 filial) e 20

(vinte) terceirizados (1 matriz e 19 filial)
8.3 - Bolsistas e/ou estagiários = 0
8.4 – Número de funcionários que prestam serviços em locais de terceiros:
9 - Informar sobre a existência de (ASSINALAR):
( ) caldeiras
( ) equipamentos móveis: pontes rolantes, empilhadeiras, etc.
(X) substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis ou explosivas armazenadas. Caso
afirmativo, fornece detalhes a respeito.

Óleo dos transformadores, Lubrificantes hidráulicos e produtos químicos para
tratamento de água.
( ) restaurantes ou similares para empregados e/ou visitantes.
( ) anúncios ou letreiros do proponente em vias públicas ou em outros locais de
terceiros.
11 - O Proponente tem conhecimento de qualquer fato de que possa advir uma
reclamação contra a Empresa? Caso afirmativo, forneça detalhes.

Processo em Macau de indenização. O proprietário da terra por onde passa a
linha de transmissão não concorda com os valores da avaliação e pede cerca
de R$150.000 de indenização. Ação judicial sob o nº 000152544.2012.8.20.0105, em trâmite na Comarca de Macau/RN.
12 - No tocante ao presente risco, o Proponente tem conhecimento de alguma
reclamação contra si 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.

NÃO

13 - 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.

NÃO
14 - No caso de o Proponente possuir ou já ter possuído seguro para garantir
quaisquer dos riscos propostos, indique a Seguradora.

Ace Seguradora, Zurich, Fator, Tokio Marine, Fairfax
15 - Existe alguma previsão para ampliação das atividades do Proponente no
período de vigência do seguro proposto? Discriminar com detalhes.

NÃO
16 - Importância Segurada:
Risco Operacional (Danos Matérias + MMU): R$ 104.178.125,00
RC R$ 5.000.000,00.
18 - Declaro que as informações acima são verdadeiras e que estou ciente de
que, em caso de sinistro, se for verificado que os valores que serviram de base ao
cálculo do prêmio foram inferiores aos contabilizados, a indenização poderá ser
reduzida proporcionalmente à diferença entre o prêmio devido e o pago ou
poderá, até mesmo, nos termos da lei civil e do contrato de seguro, haver a perda
do direito a toda e qualquer indenização.
Natal, 31 de outubro de 2018.

EÓLICA MANGUE SECO 2 –
GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

ANÁRIO ROCHA QUINTINO JUNIOR
Diretor Presidente/Técnico

ARY XAVIER DE ARRUDA NETO
Diretor Administrativo/Financeiro

ANEXO AO QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR PARA EMPRESAS
CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Nome do Segurado: Eólica Mangue Seco 2 Ger. Com. de Energia Elétrica S.A.
Nº de turbinas:

13

Tipo e marca e capacidade de geração de cada turbina: Enercon E-82, 2MW, 60Hz
Nº de geradores: 13
Capacidade total de produção da empresa (Potência Instalada):26MW
No caso de termoelétrica, informar tipo de combustível: 1) Informar distância e localização com relação à vizinhança:
Informar existência de Subestações e descrever equipamentos em operação: SIM

Transformadores Asea Brown Boveri (ABB) de 30MVA, 34,5 / 138 kV
LOCAIS DE RISCO: Fazenda Cumurupim, Zona Rural, s/n, Guamaré, RN,

CEP:59.598-000
LINHAS DE TRANSMISSÃO: Sim de aproximadamente 7 km; 138 kV
Faturamento bruto da empresa nos últimos 12 meses e previsão para o próximo
período:

Nos Últimos 12 meses: R$ 21.474.570,00
Previsão para o período do seguro: R$ 20.895.474,00
Informar experiência do Risco:
Informar se a empresa é de geração exclusivamente ou inclui distribuição de
energia:

Exclusivamente Geração
Natal 31 de Outubro 2018.

