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Apresentação
O presente material foi desenvolvido pela Bernhoeft em
conjunto com a RUMO e visa auxiliar os fornecedores com
informações e orientações atualizadas quanto ao processo de
análise de seguros. O manual a seguir abordará como os
fornecedores deverão apresentar os documentos solicitados
pela RUMO e como regularizar não conformidades.

Atenção!
Nenhuma parte desse documento pode ser reproduzida ou
disponibilizada em qualquer forma, sem a permissão escrita
da Bernhoeft. Esse material destina-se, somente, as pessoas
que tenham acesso ao sistema e necessitam entender seu
funcionamento.
CÓPIA CONTROLADA

Orientações
A entrega dos documentos referentes a avaliação de seguros, constantes no
contrato,
será
centralizada
no
portal
“New
Contract”(
https://newcontract.contractweb.com.br/). Os documentos solicitados
serão:
- Apólice dos seguros obrigatórios, previstos no contrato firmado entre a
Rumo e o Fornecedor.
- Comprovante de pagamento dos prêmios dos seguros solicitados.
ATENÇÃO: A NÃO APRESENTAÇÃO DOS SEGUROS SOLICITADOS ACARRETARÁ
NA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO

Passo a Passo
1º - Fornecedor carrega os documentos
(https://newcontract.contractweb.com.br).

no

portal

New

Contract

2º - No prazo de 3 dias úteis, a Bernhoeft analisa os documentos enviados e, caso
existam não conformidades, emite o relatório.
3º - Fornecedor recebe o relatório por e-mail e regulariza os documentos no portal.
4º - No prazo de 3 dias úteis, a Bernhoeft reanalisa os documentos enviados e, na
apresentação de todos os documentos conformes, o input de novos documentos
será necessário mediante o vencimento.
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1.

RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

O Seguro de Responsabilidade Civil Geral garante ao Segurado o reembolso das indenizações
que for obrigado a pagar quando responsabilizado por danos causados a terceiros, mediante
título de reparação, seja por sentença judicial transitada em julgado ou por acordo com os
terceiros prejudicados, com a anuência da seguradora, desde que atendidas as disposições
do contrato.
·Coberturas solicitadas:
- Danos materiais, corporais e morais a terceiros;
- RC Empregador;
- Prestação de Serviços em Locais de Terceiros;
- Poluição Súbita;
- RC Produto;
(Obs.: As coberturas necessárias e solicitadas pela RUMO para o seguro de Responsabilidade
Civil Geral estarão presentes no contrato.)
Pontos de Atenção
- O seguro deverá possuir vigência igual ao prazo do contrato ou ser renovado até o fim do
mesmo.
- O seguro deverá possuir as coberturas solicitadas no contrato.
- O(s) comprovante(s) de pagamento do prêmio do seguro também deverão ser
apresentados.
- O Limite Máximo Garantido (LMG) do seguro deverá estar conforme a tabela abaixo:
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2. Responsabilidade Civil Profissional

O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional visa proteger o patrimônio e amparar a
empresa pelas reclamações relativas a danos decorrentes da prestação de serviços
profissionais a terceiros, em geral por erros na execução do trabalho.
·Pontos de Atenção
- O seguro deverá possuir vigência igual ao prazo do contrato ou ser renovado até o fim do
mesmo.
- O(s) comprovante(s) de pagamento do prêmio integral do seguro também deverão ser
apresentados.

3. Responsabilidade Civil de Obras
O Seguro de Responsabilidade Civil de Obras abrange os sinistros referentes a acidentes
ocorridos na execução da obra ou falhas ligadas ao planejamento de segurança da obra e
que podem resultar em danos a terceiros.
·Coberturas solicitadas:
- RC Empregador;
- Poluição Súbita;
- RC Cruzada;
- Transporte de Funcionários;
- Proprietário da Obra Equiparado a Terceiros;
(Obs.: As coberturas necessárias e solicitadas pela RUMO para o seguro de
Responsabilidade Civil de Obras estarão presentes no contrato.)
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Pontos de Atenção
- O seguro deverá possuir vigência de, no mínimo, 90 dias após entrega final da obra.
- O seguro deverá possuir as coberturas solicitadas no contrato.
- O(s) comprovante(s) de pagamento do prêmio do seguro também deverão ser
apresentados.

4. Responsabilidade Civil do Transportador
Rodoviário De Cargas
O seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas visa a
reparação do prejuízo até o valor da importância segurada, em virtude de danos
materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros e que lhe tenham
sido entregues para transporte, por rodovia, no território nacional. Para o transporte
rodoviário de cargas, poderão ser solicitados os seguros:
- RCTR-C: Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário de Cargas
- RCF-DC: Responsabilidade Civil Facultativa - Desaparecimento de Carga
- RCF: Responsabilidade Civil Facultativa Veículos
Coberturas Mínimas / Básicas:
RCTR-C:
I - Colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo
transportador;
II - Incêndio ou explosão no veículo transportador
Inclusive: Os riscos de incêndio ou explosão, durante a permanência dos bens ou
mercadorias nos depósitos, armazéns ou pátios usados pelo Segurado, têm um prazo de
cobertura de 15 (quinze) dias, contados da data de entrada naqueles depósitos,
armazéns ou pátios.
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RCF-DC:
a) desaparecimento total da carga, concomitantemente com o do veículo, durante o
transporte, em decorrência de:
a.1) apropriação indébita e/ou estelionato;
a.2) furto simples ou qualificado;
a.3) extorsão simples ou mediante sequestro;
b) roubo durante o trânsito, entendendo-se como tal, para a caracterização da cobertura, o
desaparecimento total ou parcial da carga, desde que o autor do delito tenha assumido o
controle do veículo transportador, mediante grave ameaça ou emprego de violência contra o
motorista.
c) roubo de bens ou mercadorias carregadas nos veículos transportadores, enquanto
estacionados no interior de depósitos ou da área do terreno onde estiverem localizados os
depósitos do Segurado, ou sob seu controle e/ou administração, desde que tais depósitos
tenham sido, previamente, relacionados na apólice e que sejam observadas,
cumulativamente, as seguintes condições:
c.1) os bens ou mercadorias carregadas estejam acompanhados do respectivo
conhecimento de transporte rodoviário de carga e/ou de outro documento hábil; e
c.2) os referidos bens ou mercadorias não tenham permanecido, no depósito, por mais de
15 (quinze) dias corridos.
d) roubo praticado durante viagem fluvial complementar à viagem rodoviária,
exclusivamente na Região Amazônica, desde que haja abertura de inquérito policial, e que
ocorra o desaparecimento total ou parcial da carga, concomitantemente ou não com o do
veículo embarcado.
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RCF-V:
Cobertura Responsabilidade Civil Facultativa Veículos
•Compreende Danos Materiais e Danos Corporais causados a terceiros pelo veículo segurado.
•Entende-se como garantia de Danos Materiais, a obrigação de reembolso assumida pelo
Segurador, no tocante a reclamações de terceiros decorrentes de danos a propriedade
material.
•Entende-se como garantia de Danos Corporais, a obrigação de reembolso assumida pelo
Segurador, no tocante a reclamações de terceiros decorrentes de danos corporais.
•Estarão cobertos por esta garantia os prejuízos causados, até o valor do limite máximo de
indenização expresso na apólice.
Cobertura Danos Morais
•Fica entendido como Dano Moral, todo aquele Dano Corporal que traz como consequência
ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao
bem estar e à vida, sem necessidade de ocorrência de prejuízo econômico.
•Esta cobertura possui limites de contratação diferenciados entre as Seguradoras
•Extensão da garantia de Danos Corporais aos “sócios, dirigentes, empregados e prepostos”
aplicável a todos os veículos com garantia de danos corporais, desde que o acidente se
verifique fora dos locais de propriedade ou ocupados pelo segurado.

Pontos de Atenção:
1.Solicitar a Declaração ou Certificado de Seguro da Seguradora, contendo informações
importantes como:
a.Período de Vigência / Cobertura – que seja válido para o período de serviço prestado;
b.Declaração de quitação de prêmios.
c.Limite Máximo de Garantia - adequado aos valores de embarques das operações / viagens;
d.Coberturas Básicas citadas acima e se possível com cobertura adicional de Avarias;
e.Cobertura para mercadorias nos Depósitos e ou Armazéns dos Transportadores seja
carregada nos veículos e ou descarregadas até o limite da apólice, por até 15 dias.
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2.Se possível, Solicitando a Cópia da Apólice de Seguro do Prestador, seria possível e
importante checar de forma adicional:
a.Se há exclusão para alguma mercadoria transportada pela RUMO e ou da própria RUMO
enquanto embarcador / contratante do serviço - frete;
b.No Gerenciamento de Riscos e ou o Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) da
Transportadora, para análise das políticas de gestão e prevenção de risco de Roubo e
Acidente;
c.Sobre as Franquias e ou nas Participações Obrigatórias do Segurado, se os percentuais e
ou valores praticados são elevados frente ao valor dos bens em risco, pois podem impactar
no ressarcimento / liquidez dos prejuízos sofridos, por conta de possível parte deste valor a
ser reparado / indenizado para a RUMO, sair de recursos próprios dos prestadores e não do
mercado de seguros / seguradora;

5. Risco de Engenharia

O seguro de Riscos de Engenharia tem por objetivo garantir ao segurado, a indenização dos
prejuízos causados por acidentes durante o período de execução de obras civis e/ou
instalação e montagem de máquinas e equipamentos. Os bens cobertos são a obra em si e
seus materiais, o objeto de montagem/instalação e equipamento.
Pontos de Atenção
- O seguro deverá possuir vigência igual ao cronograma da obra + o período de manutenção (6
meses após a finalização da obra).
- O(s) comprovante(s) de pagamento do prêmio do seguro também deverão ser apresentados.
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6. Seguro de Vida
O seguro de vida é um contrato que prevê o pagamento de uma quantia, por parte da
seguradora, ao(s) beneficiário(s) do contratante, em caso de morte ou invalidez do mesmo.
·Coberturas solicitadas:
- Morte natural ou acidental e invalidez parcial e/ou total por acidente dos funcionários
envolvidos no cumprimento do contrato.
·Pontos de Atenção
- O seguro deverá estar vigente durante toda a vigência do contrato.
- O(s) comprovante(s) de pagamento do prêmio do seguro também deverão ser
apresentados.

7.Garantia de Performance
O Seguro Garantia de Performance tem por objetivo garantir que, se o contratado para uma
obra, fornecimento ou serviço não completar/executar ou atrasar uma obra ou o
fornecimento de bens e serviços, de acordo com o que foi firmado no contrato, a seguradora
será a responsável por contratar terceiros para dar continuidade ao objeto da contratação, ou
efetuar o pagamento de indenização em dinheiro, de acordo com os prejuízos e no limite
máximo da garantia, à instituição contratante.
·Coberturas solicitadas:
- Verbas Trabalhistas E Previdenciárias
Pontos de Atenção
- O seguro deverá possuir vigência igual ao prazo do contrato.
- O Limite Máximo Garantido (LMG) deve ser de, no mínimo, 10% do valor anual do contrato.
- O(s) comprovante(s) de pagamento do prêmio do seguro também deverão ser
apresentados.
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8. Garantia de Adiantamento
O Seguro Garantia de Adiantamento visa garantir ao contratante que antecipou pagamentos
ao contratado de que, se o valor não tiver sido liquidado e/ou empregado na forma prevista
no contrato principal, o contratante será indenizado pela seguradora. O mesmo deverá ser
apresentado quando houver adiantamento de pagamentos previstos no contrato.
Pontos de Atenção
- O seguro deverá possuir vigência igual ao prazo do contrato.
- O Limite Máximo Garantido (LMG) deve ser igual ao valor adiantado.

9.Seguro de Equipamentos (Riscos Diversos)
O Seguro deve cobrir os equipamentos da contratada ou sob responsabilidade da contratada
durante a execução do serviço.
• Pontos de Atenção
- O seguro deverá possuir vigência igual ao prazo do contrato ou ser renovado até o fim do
mesmo.
- O(s) comprovante(s) de pagamento do prêmio do seguro também deverão ser
apresentados.
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10.Seguro de Acidentes Pessoais
O seguro de pessoas tem por objetivo garantir, mediante o recebimento do prêmio, o
pagamento do capital segurado ao próprio segurado ou seu(s) beneficiário(s), conforme
o caso, respeitadas as condições contratuais em vigor na data de ocorrência do evento
coberto, as coberturas contratadas e os limites dos capitais segurados contratados,
observados os riscos expressamente excluídos.
Definições:
Acidente Pessoal: o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo,
súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de
toda e qualquer outra causa, tenha como consequência DIRETA a morte ou a invalidez
permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico,
observando-se que: a) incluem-se nesse conceito:
a.1) o suicídio, ou a sua tentativa, desde que não ocorrido nos primeiros dois anos de
contratação (ou sua recondução depois de suspenso), que será equiparado, para fins de
indenização, a acidente pessoal, observada legislação em vigor;
a.2) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência
atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto;
a.3) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;
a.4) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros; e
a.5) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna
vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações,
radiologicamente comprovadas
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Coberturas solicitadas
3.1. Morte Acidental (MA): Garante ao beneficiário o pagamento de 100% (cem por cento) do
capital segurado contratado no caso morte do segurado em decorrência de acidente pessoal
coberto, observadas as condições contratuais, desde que não se trate de riscos
expressamente excluídos.
3.1.1. Esta cobertura poderá ser contratada isoladamente, conforme definido no Contrato.
3.2. Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA): Garante o pagamento de
indenização ao próprio segurado referente à perda, à redução ou à impotência funcional
definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por
acidente pessoal coberto, calculada conforme TABELA PARA O CÁLCULO DE INVALIDEZ
PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, constante no item 3.2.3, destas
condições gerais, limitado ao valor correspondente a 100% (cem por cento) do capital
segurado contratado para esta cobertura, observadas as condições contratuais e os riscos
expressamente excluídos. 3.2.1. Para fim deste seguro, considera-se Invalidez Permanente
Total ou Parcial por Acidente aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou
reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis na oportunidade e determine a perda
total ou parcial do uso de um membro ou órgão.
3.2.2. Após a conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos para
recuperação e verificada a existência de Invalidez Permanente, decorrente de Acidente
Pessoal coberto, AVALIADA QUANDO DA ALTA MÉDICA DEFINITIVA, a Seguradora pagará ao
próprio segurado, de uma só vez, uma indenização, de acordo com a TABELA PARA O
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR
ACIDENTE, descrita no item 3.2.3 destas condições gerais.
a) Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização
por perda parcial será calculada pela aplicação, à porcentagem prevista na tabela para a sua
perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da porcentagem
de redução e, sendo informado apenas o grau de redução (máximo, médio ou mínimo), a
indenização proporcional será calculada, respectivamente, na base das porcentagens de 75%
(SETENTA E CINCO POR CENTO), 50% (CINQUENTA POR CENTO) e 25% (VINTE E CINCO POR
CENTO);
b) Em todos os casos de Invalidez Permanente Parcial não especificados na citada tabela, a
indenização será estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade
física do segurado, independentemente da sua profissão;
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b) Em todos os casos de Invalidez Permanente Parcial não especificados na citada tabela, a
indenização será estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade
física do segurado, independentemente da sua profissão;
c) Quando de um mesmo acidente resultar a invalidez de mais de um membro ou órgão, a
indenização será calculada somando-se as porcentagens respectivas, cujo total não pode
exceder a 100% (cem por cento) do capital segurado para esta cobertura. Da mesma forma,
havendo duas ou mais lesões em um mesmo membro ou órgão, a soma das porcentagens
correspondentes não pode exceder à da indenização prevista para sua perda total;
d) A perda ou maior redução funcional de membro ou órgão já defeituoso antes do acidente
será indenizada, deduzindo-se do grau de invalidez definitiva o grau de invalidez preexistente;
e) A perda de dentes e os danos estéticos não dão direito à indenização por invalidez
permanente.
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