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2.200-212001, que inst[uiu a lnÍa'estrutura de càaves

Art 1" - Fica instiluída a lníra-estíutura de Chav':s Públicás Erasieía - ICP Brasil, para gaíanliÍ a aulentrcrdade, a

inlegíidade e a vâlidade juíidica de d( cumentos em íorme eleÍônicá, das aplicaÉes de sLrporle e das aplicâçôes
habrliladas que ulillzem ce íicêdos dlgitais, b€ n como a ÍtÉlizaÉo de tÍansações eletÍônicas seguras.

N' Alrólice: 04-0775-0253420
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Data de Emlssãor 17108/2017

Roque de Holanda lvlelo No dê Sárie do Cedif cado: 52AI:209S725C9C02

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso dâ atÍibu(áo que lhe oÍerece o art. 62da ConstituiÉo, âdotâ a seguinte lúedidâ
PÍovisóriâ, com íoÍçâ de lei:

ãrquivo em forme eletrônice, podom sor veriíicado! no

Apó3 §êtê diâs útâls da êmi6sã ) dêsto
05436.2017.0004.0775.0253420.000000no'rit€ da
Consulta de apólice de sêguro garântia.

documênto, o mesmo poclorá BeÍ vêriíicado
Bu8ep: www.susop.gov.br. Acssss: Sorylço ao CIdadão

lil

ilt
!ll
iil ll rllllllllrl ,1, Seg u radora

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice Cigital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a
mesma veracidade de uma apólice impress|, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz
parte de um processo de certificaçio digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e
valor jurÍdico às transaçôes eletrôn cas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e
acompanha as inovaçóes tecnológi:as já tresentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de
pagamentos via internet, emissáo de b )letos, etc;. 
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Seguro Garantiit
a aurenricidad6 do pr6s6nrê doclm€nlo bÊm como o arqúivo am íoma 6l6líónrca,
podêm sêr vÍmcados no wôbsilê ww rmãluc6llis69uíado.a.@h br. Após s€lê das
út6is da omissáo d6stô d@6ento o mesmo podsrá s€r vê.úedo sob o n "
05436.2017.0004.0775.0253420 000000 no s[ê da §USEP ww sús6pgov b. As

condiçóas conlraluaisk€9ulàhonio d6ste produto prolocolzadas pela

sociêdade/ê.lidads junlo à S!s6p podê.áo ssr @nsulâdas no.ndêrêço e etÔnico
M sussp gov.br, d€ 6@rdo c6 o núm€ro dê Pocêsso 6nslanlê da

âpóricê/proposra ar§ndimenro susEP: 0a0o 021 8484.

cêntrâtd6 Alêôdimênlo Jlú - 0800 704 0301/ouvido. ã JM ' 0800 643 0301

A J. MALUCELLI SEGURAOORA S/A. CNFJ 84.948 157/0001-33, Código de Regisko na SUSEP 05436, com sede na Rua
Visconde de Nácar, 1440- Centro - Curilibl - PR, poí meio desla APÓLICE de Seguro Garantia, gaíanle êo SEGURADO,
PREFEIÍURA MUNICIPAL OE ITAITUBA,/TA, CNP.I 05.138,730/0001.77, AVENIDA I'ARANHAO, S/NR BELA VISTA -
ITAITUBA PA, as obrigaçôes do TO[,4AOO[l c R DE OLIVEIRA CHAVIER SERVIoOS EIRELI ME, CNPJ 16.417.557/0001-62,
R ULISSIS GU|IúARAES S/N BELA VISTÁ ÍRAIRAC PA, até o valor de RS 14.100,03 (quâlo.ze mil e cem reais e três
centavos). nâ modâlidade abaixo descrila.

Frontispicio de Apólice

Modâlidadê

Executânte ConskutoÍ

Modalidâde e Cobertura Adicional

ExecLrtante ConstruloÍ

Desr:ricão da Garantia
(Cotenuras, VtloÍe's e pÍazos p'ev,stos ro contÍato)

lmportância Segurada

RS 14.'t00.03

R$ 14.100,03

Náo 6êâpll.. íÍanqur.. n.nhuma d.. cob.rluE!conlÍ.i.d .Poí..1att'óllcô.

Obieto da Garantia

Esla apólice, de riscos decÍarados, gâra te indenização, até o valor llxado na apólice, dos
'fornador âo SegLrrado, em razão de nadimpleínenlo nâ execução 'dos serviços descrilos
20170474 a ser assinado, reíerente ao Edilâl T( mada de l)reços no 00112017-ÍP.

prejuizos cáusados pelo
no objeto do Conlrato

Estâ âpólice é emitida de acordo com as condiç ies da Cir.ular da Susep n.o 477113.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UÍtI.IZAOA COMO COITPLEMEN'O O' 
'NOO"O 

DE APÓLICE ANTERIORMENÍE

FORNECIOA POR ESÍA SEGURÂOORÁ REFEIIENTE AC MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESÍE SEGURO.

CoÍ61o.: 000001.0.007359-3 - SÍAÍlJS NACIONALC )RREIORA l)E SEGUROS LTOA Conlinua na próxima página
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Oocuõênto êistíÔnco êssinado dlqrtamenlê conÍoho MP n' 22AO-Z2AO1dê 24l0a/2001 quê i.sliluiu á
l.íÍ€{srtutL ãde Châvês P.;blcas Brasilã6 - lcP.8Ías,lpoÍ S,gnatános (âs).

Guslâvo He, icn Nc dê S6.iê do C6nilicado: 099FC08915F54914
Roqu€ d6 H,,land6 Mâlo tlo d€ SérÉdo Cedúedo: 524E2099725C9C02
An. 1o - Fcá insllLrid. a lníra-Esiruturâ d6 Chavss Públicâs BBsibna _ ICP'8íâsil. pâÍa ga.anlr â âulênlicidad€ a
nlêôíded€ ê s !ãroãde 

'uí;orca 
de oocJm6nlos êm lormê êlel.ón€. das aplrcaÉos dê s-pone € des apleçóês

hâoil radas (.e Ltr z6- q,rt Ícâdos d'grais, b€_ @mo a realrzâçlo de lrãnsaçó€s 6'etrÓnrcas s€gurâs.

Rio de Janêiro - RJ. 17108/2017

captâlização, r6ssegurc 6 corêlãgêm ós lsgurc. - Esl6 produto êstá p.olo@ ãdo na SUSEP âlrâvés do N " de Pr@sso SIJSEP 1í14 9001952014_17.

Ramo

0775. GARANTIA SEGURAoo . SETOR PÚBLICO

Vigência
lníc io Término

2AtA8l2A172610712417

l,ágina 01 dê 09

,-.
Associada a TRÁVELERI J

lL imite Mérximo de Garantia (L.M.G.)l

.\

$ .f/

tiir,ii.irir...r

Coãt.olo lntorno(Código Contíolê):282294138



,{,
JMalucelli
Segu radora

Apólice: 04-0775-0253420

colrotçÕes cERAts

CIR:ULAR SIJSEP 477í3 - PLANO PÂORONIZAOO

c/,pÍTULo I - coNDtÇÕEs cERAts - RAMo o77s

SEGIJRO GAfu\NTIA - SEGURAOO: SETOR PÚBLICO

1. Objelo:
1.1. Este contrato de seguro garante o llel cuÍrprimento das obrigaçÕes assúmidas pelo tomador perante o segurado,

conforme os termos da apólice e alé o valor da garantia Íixado nesta, e de acordo com a(§) modalidade(s) e/ou

coberturâ(s) adicional(is) expressamenle )ontratada(s), em razáo de participação em licitação, em conlrato principal

pertinenle a obras, serviços, inclusive d ! publiciclade, compras, concessôes e permissõês no âmbito dos Poderes da

Uniã0, Estados, do Distrito Fêderâl e dos Munic pios, ou, ainda as obrigaÉes assumidas em função de:

| - processos adminislrativos;
ll - processos judiciais, inclusive execuções fis(ais;
lll - parcelamentos administralivos de cÍéditos I scais, ins(:ritos ou não, em divida aliva;

lV - regulamentos adminislrativos.
1.2. Enconkâm-se também garantidos por este selturo os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizaçóes,

oriundos do inadimplemento das obriga(ões assumidas pelo lomador, previstos em legislação .especiÍcr, pârâ cada

câso.

2. DefiniÇões:

Aplicam-se a este seguro, as seguinles deíniÉ rs:

2.1. Apólicer documento, assinado pela segurâc ora, que n)presenta Íormalmente o conlrato de Seguro Gârantia.

2.2. Condiçóes Gerais: conjunlo das cláu!ulas, conruns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro,
qUeestabelecemasobrigaçõeseosdiÍeitosdajpartescontralânles
2.3. Condiçõês Especiais: conjunto das d sposições especíÍicas relalivas a cada môdalidade e/ou coberlura de um plano

de seguro, que alteram as disposições estabele idas nas 1:ondiÉes Gerais.
2.4. Condições Pârticulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma íorma. as Condiçóes GeÍais e/ou Condições

Especiais. oe acordo com cada segurado.
2.5. Contralo Principal: todo e qualqu€. ajuste entre órgãos ou entidade§'.'da Adminislração Pública (sàgurado) e
pâdiculâres (lomadores), em que haja um acordo de vonlades para a formação de vinculo e a estipulaçáo de obrigações

reciprocas, seja qual íor a denominação utilizad l.
2.6. Endosso: inslrumenlo formal, assinaao pela leguradora, que inlroduz modiÍcações na apólice de Seguro Garantia,,
mediante solicitaÉo e anuência expressa dês p lrtes.
2.7. lndenização: pagamenlo dos prejuír os e/ou multas resullantes do inadimplemento das obrigaçÕes cobertas pelo

§êgur0.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor miximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em íunção do

pâgâmento de indenização.
2.9. Prêmio: impo,1ância devida pelo toma jor à seguradora, em funçáo da coberturâ do seguÍo, e que devêrá conslar dâ

apólice ou endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistn,: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da

ÍeclamaÇão de sinislro, bem como a apuraÉo dos prejuízr)s cobertos pela âpólicê.

2.11. Proposta de Seguror instrumento llrmal de pedido de êmissáo de apólice de seguro, ílrmado nos termos da

egislaçáo em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: docunÉnlo emtido pela seguradora no qual se transmile o posicionamenlo acerca da

caracterização ou náo do sinastro reclamado, be r como ori possiveis valores a serem indenizâdos.

2.13. SeguÍado: a Administração Pública ou o P )der Concedenle.

2.14. Segurado.a: a sociedade de se,turos garantidora, nos lermos da apólice, do cumprimenlo das obrjgações

assumidâs pelo lomador.
2.15. Seguro Gârânlia: seguro que gar rnle o Íiel cumprimento dâs obrigações assumidas pelo tomador perante o

iegurado conÍorme os teímos da apólic€.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomad)rcobedas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigaÇôes por ele lssumidari perânle o segurado.

3. Aceitação: 
{

3.1. A contÍatação/alteração do contrato d: seguro somenle poderá ser íeila mediante proposta assinada pelo pÍoponenle, 
I

seu representante ou por conetoÍ de s( guros hêbilitado. A proposta escrita devêrá conter os elementos essenciais ao 
I

:xame e aceilação do Íisco. 
I

3.2. A seguradora foíneceÍá, obÍigatoíiam( nte, ao proponente, protocolo que identiÍque a proposta por ela recepcionada, 
I

com a indicação da data e da hora de seu recebrmento. I

3.3. A seguÍadora terá o prazo de 15 (quanze) di rs para se manifestar sobre a aceitagão ou não da proposta, contados da .---l
ltáglna 02 de 09
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5. Prêmio do SeguÍo:
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento co prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência daãpólice.

5.2. Fica entendido e acoÍdado que o setturo continuará em vigor mesmo'quando o lomador náo houver pagado o prêmio

nas dalas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo tomador, nâ dala íirtda. qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução

!o conlÍalo de conlragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmir,, nào s,trá permitida a cobran{a de nenhum valor adiclonal. a título de custo

administrativo de íracionamento, devend(, ser garantido ao tomador, quando houver parcelamenlo com juros, a

cossibitidade de ânlecipar o pagamento le qualquer uma das parcelas, com a consequente reduçào proporcional dos

uros pâctuâdos-

5.4. Se a dalâ limite para o pagamento d) prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelâs coincidir com dia em que

náo haja expediente bancário, o pagamento poc erá seÍ ef(Íuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o do:umenlo de cobrança direlamente ao lomador ou seu representante,

observada a antecedência mínimâ de 5 (cinco) I ias úteis, em relaÉo à dala do respectivo vencimento.

â. Vigência:

5.1. Para as modalidades do Seguro GaÍa lia nas (luais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da

apólice seÍá igual ao prazo estabelecidc no cortÍato principal, respeitadas as particularidades previstas nas CondiçÕes

Especiais de cada modaldade contralada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigêrciâ da apólice será igual ao prazo iníormado na mesma, estabelecido de acordo

com âs disposições previstas nas Condiçóes Es )eciais da respectiva modalidade.

5.3. Quando efetuadas alterações de pra.:o previarente eslabelecidas no contralo principal ou no documento que serviu

le base parâ â aceitação do risco pek seguradora, a vigência da apólice acompanhará lais modiíicações, devendo a

ieguíadora emitir o respeclivo endosso.
5.4. Para âlterações posteriores efeluêdas no contÍato pÍincipal ou no documento que serviu de base pârâ â ac€itaçáo do
-isco pela seguradora, em virtude das luais se íaçá necessária a modiÍcação da vigência da apôlice, esta poderá

3companhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de

3ndosso.

tf, JMalucel li

7. Expeclativa, ReclamaÉo e CaracterizaÉo d( Sinistro:
/.1. A Expectativa, Reclamação e Carac erizaçáo do
-speciais, quando couberem.
7.2 A seguradora descreverá nas Condi( ôes Esp(iciais

Sinistro serão especiíicadas para

os documentos que deverão ser

cada modalidade nas Condições

efetivação

la ReclamaÉo de Sinistro.
l'ágina 03 ds 09

apresentados para a

data de seu recebimenlo, sejâ paÍa segLros novol ou renovações, bem como parâ âlleraçÔes que impliquem modiÍcâçáo 
I

do Íisco. I

3.3.1. Caso o proponênte do seguro s€ja pessoa Íisica, a solicitaçáo de documenlos complemenlarês, para análise e

aceilâção do risco, ou da alteração propostâ, pc deíá ser f{)ita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponentê for pessoa juridici, a solicilação de documentos complementaÍes poderá ocorreÍ mais dê uma vez,

durante o prazo previsto no ilem 3.3., dlsde que a seguradoÍa indique os íundamenlos do pedido de novos elementos, 
:

parà avaliaÉo da proposta ou taxaÉo do risco

3.3.3. No caso de solicitação de docuÍrentos oomplementares, para análise e aceilaçáo do risco, ou da alteração

proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previ,rto no item 3.3. Íjcará suspenso, vollando a correÍ a partir da data em que se der 
,

a enlrega da documentação. ,

3.4. No caso de náo aceitaçáo da píopo:,la, a seguradora comunicará o falo, por escrito, ao proponenle, especiflcando os

motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestaçá0, por es,:rilo, da seguradora, no prâzo acima aludido, caracterizará a aceiiação tácita do

segur0.
3.6. Caso a acêitâção da pÍoposta depenia de ccntratação ou alteração dê resseguro facultativo, o prazo aludido no item 

,
3.3. será suspenso até que o ressegrrradoÍ se manifeste formalmenle, comunicando a seguradora, por escrito, âo :

proponenle, lal evenlualidade, ressaltando a co rsequenle inexistência de coberlura enquanto perdurar a suspensáo.

3.7. A emissão dâ âpólice ou do endosso será í )ita em at(r 15 (quinze) dias, a partir da data de aceilação da píoposta.

I

4. Valor da Garanlia:
4.1. O valor da garanlia desta apólice é o valor rnáximo nominal por ela garantido. 

i
4.2. Quando efetuadas alterações previanenle estíbelecidas no contrato principal .ou no documento que sêrvirr de base i

para a aceilação do risco pêla segura dora, o valor da gârântia deverá acompanhar iais modiícaçóes, devendo a

segJÍadorâ emitir o respectivo endosso.
4.3. Pâra alteraçóes posteriores efeluâdas no contralo principal ou no documento que serviu de base para € aceitação do l

risco pela seguradora, em virtude das q rais sê laça necessária a modificaÉo do valor contratual, o valor da garantia

podeÍá acompanhar tais modificações, de rde que solicilado e haja o respeclivo aceite pela seguradora, por meio da

emissão de endosso. -r
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7.2.1. Coín base em dúvida fundada e justiÍicável, a seguradora poderá solicilar documentaçào e/ou infoímação
complementâr.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparad(s pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos
lermos da Cláusulâ 17 destas Condições Gerair I

7.4. Caso a seguradora conclua pela n io caraclerizaçáo do sinistro, comunicará íormalmente ao segurado, poÍ escrito,
sua negaliva de indenização, apresentiindo, conjunlamenle, as razões que embasaram sua conclusáo, de íormâ

detalhada.

Seguradora

'10. Sub-Rogação:
10.1. Paga a andenizaÉo

slb-rogar-se-á nos direitos e
lado causa ao sinisko.
10.2. É ineÍicaz qualquer ato

-.ste ilem.

das obrigaçóes inadimplidas pelo tomador, a seguradora

o tomador, ou contÍa lercehos cujos atos ou Íatos lenham

I

8. lndenizaÉo:
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradorir cumprir,i a obrigação descrila na apólice, até o limite máximo de garantia da

mesrna, sêgundo uma das formas abaixo, confc rme íor acordado entre as partes:

| - realizando, por meio de terceiros, o )bjeto do contrato principal, de foÍma a lhe daí continuidade, sob a sua inlêgral

responsabilidade; ê/ou
ll - indenizando, mediante pâgamento en dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplênciâ do tomador,

cobertos pela apólice.
8.2. Do prâzo para o cumprimento da obrigação

8.2.1. O pagamento dâ indenização ou o nicio da realização do obleto do contrato principal deverá ocorrer deotro do prazo

máximo de 30 (tÍinla) dias, contados da data d(! recebimenlo do último documenlo solicitado duranlê o processo de

regulaçáo do sinislro. ./
8.2.2. Na hipótese de solicitação de doormentos 'le que trata o ilem 7.2.1., o prazo de 30 (kinta) dias será suspenso.
reinic ando sua conlagem a parlir do dia útil sub iequente ilquele em que forem completâmente alendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisáo judicial ou de(isão arbilral, que suspenda os eíêilos de reclamaçáo da apólice, o prazo de 30

(trinta) dias será suspenso, reiniciando sua conl lgem a p.rtir do primeiro dia úlil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no

contralo principal serão utilizados nâ amor ização dr) píejuizo e/ou da multa objelo da reclamação do sinistro. sem pÍejuizo

do pagamento da indenização no prazo devido.
8.3.1. Caso o pâgâmenlo da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do

tomador no conkalo principal, o segurado obrigir-se a devDlver â seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

i
!r g. Atualizaçáo de Valores:

9.1. O não pagâmento das obrigações ,ecuniáriari da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula I
destas Condiçóes Gerais, dentro do prâzo para lagamenl) da respectivâ obrigaçã0, acarretará em:

a) atualizaçáo monetária, a partir da dê ta de exigibilidade da obÍjgâçáo, sendo, no caso de indenizâção, a data de

câraclerizaçâo do sinisko; e

b) incidência de juros moratôrios calculâd( s "pro rdta temporis", contados a partir do primeiro dia posteíior ao lérmino do

prazo Íxado.
9.2. O índicê utilizado para atualizaÉo mc netária srlrá o IPCAJIBGE - Índice de Píeços ao Consumidor Amplo da Fundação

lnstituto Brasileiro de Geograía e Eslatísl ca - ou lndicê que vier a substilui-lo, sendo calculado com base nâ variação
positiva apurada entre o úllimo índice publicad,) antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado

mediatameôte anterior à datâ de sua efetiva liqLridaÇão.

9.3. Os juros moratórios, conlados a partir do primeiro diâ posterior ao lérmino do prazo íixado para pagamenlo da

obrigaÇão, serão equivalentes à tâxa que estivêr ,:m vigoÍ pâra a mora do pagamenlo de impostos devidos à Fazenda

Nacional.
'l S.+ O pagamenlo de valores relativos .r alúaliz.çáo monetária e juros de mora será feito independenle de qualquer
j nterpelâçáo judicjal ou exlrajudicial, de uma só /ez, junlarlenle com os demais valores devidos no conkato.

ou iniciado o cunrpÍimento
privilégios d) seguralo conka

do segurado que dininua ou exlinga, em prejuízo do seguradoí, os direilos a que se refere

ocorÍência do !ma ou mais das seguintes hipótoses:
os do Có,rigo Civil Brasiloiro;
lor dêcorí9nte de atos ou íatos de responsabilidado do ssgurado;
ris garentldas por esta apólice, quo tonham sido âcordadas êntre segurado e

gravg equlpaftivet ao dolo pratlcados pêlo sêgurado, pelo beneÍiciário ou pêlo

1,. Perdâ de Direitos:
O sêguÉdo peÍdêrá o diroito à lndonização n,
l- Casos Íortuitos ou dê Íorça maior, noa torn
ll- Ooscumprimento das obrigaçôês do tomal
lll - Alteração das obrigaçóes contralu

tomador, som prévla anuêncla da soguradoÍa;
lV - Atos ilícitog dolosos ou por culp,

reprêsentante, de um ou de outro;
V - O soguÍado hão cumpíir lntêgralmênte qu

Vl - Ss o segurado ou sou Íeprosentantg legal

rlsqueí ob rlgaçõês prevlstas no contreto de seguro;
tizsrdêclrraçôos insxatas ou omitir do má-Íá clrcunstânclas dg sêu
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12. Concorrência de Garantias:
No caso de exislirem duas ou mais íoflnas de larantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desle sequro,
beneficio do mesmo segurado ou benefi,iário, a seguradorâ responderá, de forma proporcional ao risco assumido,

i os demais participanles, relalivamente ao prejuiao comum.

em
com

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um

'i caso de apólices complemenlares.

Seluro Garantia na mesma modalidade para cobÍiÍ o objeto deste contrato, salvo no

i 14. Extinçáo da carantia:
14.1. A garantia expressa por este segrro extinluir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer
primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamaçã ) do sinisl'o coníorme item 7.3. destas CondiçÕes Gerâis:
l- quando o objeto do contralo principal garantido pela apólice for deÍinltivamenle realizado medianle teÍmo ou declâÍaçáo

assinâdâ pelo segurado ou devolução da apólic ];
ll - quando o segurado e a seguradora assim o acordareÍr;
lil - quándo o pagamento da indenização ao se ]urado alir)glr o limite máximo de garanlia da apólice;
lV - quando o contralo principal íor exl nto, para as modalidades nas quais haja vinculaçáo da apólice a um conlrato
principal, ou quando â obrigaçâo garantida for e<tinta, parit os demais casos; ou

V - quando do término de vigênciâ pÍevisto na i pólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condiçóes Especiais.

14.2. Ouando a garantia da apólice recai' sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou

Íestiluida após a execução do contralo, err consoô/lncia com o disposto no parágrafo 40 do artigo 56da Lei N" 8.666i1993,

e sua e)dlnção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.í., pelo recebimento do objeto do contrâlo nos

lermos do art.73 da Lei no 8.666/93.

1 5. Rescisáo Contralual:
151. No caso de rescisão lolal ou parcii I do cortralo, a quâlquer tempo,

com a concordância recíproca, deverão ser obs )rvadas as, seguintes disposiçõesl

15.1.1. Na hipótese de rescisáo a p(dido da sociedade seguradora,

emolumentos, a parte proporcional ao tempo de:orrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a p,)dido do segurado, a sociedade

por iniciativa

esla reterá

seguradora

do segurado ou da seguradora e

do prêmio recebldo, além dos

rêlerá no máximo, alem dos

emolumentos, o prêmlo calculado de acordo corn a seguinte labela de píazo curto:

15.1.2.1. Parc prazos não previstos na t€bela conrÍante do subitem 15-1-2., devetá ser utilizado percentual conespondente

3o prâzo imediatamente infeÍior.

16. ContÍovérsiasl
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação de Ías Condições Contraluais poderão ser resolvidasl

- por arbilragem; ou

l- por medida de caráter judicial.

,6.2. No caso de arbltÉgêm, doverá c(,nstâr, nú apóllce, a cláusula compÍoml3sórle do arbltraggm, quê devoÍá 39r

lacultativamentê aderida pelo s6gurado por mr io dê anu Sncia êxprÊssa.
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conhêcimenlo que conÍigurem agravaçã ) de rhco do Inadimplência do tomador ou quo posgem inÍlugnclar na

aceitação da proposta;
Vll - So o SeguÍado agÉvaí lntonclonalmênt€ o Íisco;

Rêlação a sor aplicada sobre a vl lência -l --%-do--l Relação a ser apllcada sobro a vlgêncla -:- | --%-do..."
origlnal paía obtonção d6 pÉzo ( m dias-l--Prêmlo--l original para obtonção do prazo om dias-- l--Prêmlo-.

. .. ...... . ...í5/365... ... ... ..... .'.1 .'.í3%.. . 
| 

. ... ... .. ... ....195/365.. . ... . ... .. . ..1 . .73% "
. . . . . . . . . . . . . .30/365. . . . . . . . . . . . . . . . .l ...2O%...1................210/36s............'1."75oh"'
..............45/365...............'.1...27%...1.....-..........225t385..............1...78%"'
. . . . . . . . . . . . .60/365. . . . . . . . . . . . . . . . .l . . .30%. . . | . . . . . . . . . . . . . . . .240/365 . . . . . . . . . . . . . . .l . . .80%. . .

. . . ' . . . . . . . . . .75/365. . . . . . . . . . . . . ' . . I 
. . .37%. . . 

| 
. . . . . . . . . . . . . . . .2s5l365 . . . . . . . . . . . . . .l . . 83% '

. . . . . . . . . . . . . .90/365. . . . . . . . . . . . . . . . .l . . .40%. . . | . . . . . . . . . . . . . . - .2701365 . . . . . ' ' ' ' 'l '85% "

.... ...... . ..10s/36s. . .. . . . ' . . . . . 1 . . .46%. . . 
1 

. . . . ..... .....285/36s ..... " 1 "88% "
. .. . . . . . . . .12Ot365 . . . . . . . . . . . . . . . .1 . ' .50%. . . | . . . . . . . . . . . . . . .300/365 . . . . . . . . . . . ' I "90%"'
... ...... . ...135i365. .... ... ......'1 ...56%. ..1 . .. ... ..... ... . '315/365 " " .'" 1" 93% '
. . . . . . . . . ' . . í 5Oi 365 . . . . . . . . . ' . . . . . .l . . .60%. . . | . . . . . . . . . . . . . . 330/365 ' '' ' 'I 95%''
.. '... '.. . ... í65/365... ..... .. . ' . .1 . . .65%. . . 

1 
. . . . . . . . . . . ....345/365. .............l ...98%...

.............180/365.........'......1...70%...1...-..-.........365/365.." " "" 'l í00%"
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í6.2.1. Ao concordar com a aplicação costa clállsula, o sêgurado êstará so compromotêndo a

litígios com a sociedãdo seguÍadora por melo do Juízo ArbitÍal, cujas sontonças tám o me3mo
proíeridas pelo Podêr Judiclário.
16.2.2. A cláusula do arbltragom á Ísgida pela Lel no 9307, de 23 do sotêmbío de í996.

rgSolvgr lodos os seus
eíelto que as sEntenças

17. Prescriçáo:
Os prazos prescricionais são aqueles delermin€ dos pela Ír)i

18. Foro:

As questões judiciâis enlre seguÍadora e segurí do serão processadas no foro do domicílio deste

'19. Oisposições Finais

19.1. A aceitaÉo do seguro estará sujeila â ani lise do ris,:o.
'19.2. As apólices e endossos terão seu inicio e :érmino d€ vigência às 24hs das datas para tal Ílm neles indicadas.
19.3. O regisko deste plano na Sus( p não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua

comerciâlizaçã0.
19.4. Após sete dias úteis da emissào d:ste doq,mento, poderá ser veriÍicado se a apólice ou endosso. íoi corretamenle
registrado no site da Susep - www.susep.gov.br
'19.5. A situação câdâstral do corretor de sêguros pode ser consultada no site !t/ww-susep.gov.br, por meio do númeÍo de

seu Íegistro na Susep, nome comp eto, CNPJ o r CPF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco,rbsolulo.
19.7. Considera-se como âmbito geográíi(o das Ínodalidades contratadas lodo o terfltóíro nacional, salvo disposiçãc em

conlrá.io nas CondiÉes Especiais e/ou Particul:res da Apólice.
19.8. Os eventuais encaígos de tradução refercnle! ao reembolso de despesas efetuadas no exle.ior ficarão totalmente a

cargo da Sociedade Seguradora.

caPiTULO - r)ONDtçÔt:S ESPECtAtS DAS MODALTDAOES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA PARA COI. STRUÇÃo, CONCESSÃO, FORNECIMÉNTO OU PRESTAÇÁO DE SERVIçOS

NorA TÉcNlcA - pRocEsso susEp n.o 1s4t4.9ooi95t2o14-17

I

1. Objeto:
1.1. Este contrato de seguro garante a irrdenização, até o valoÍ da garantia ílxado na

do inadimplemento das obrigações assL midas p,-.lo tomador no contralo principal,

preslaÉo de serviços.
1.2. Encontram-se lambém garanlidos pcr este (:ontralo de seguro os valores das
AdministraÉo Pública, tendo em vista o disposi) na Lei n" 8.666/93.
1.3. Poderá aindâ ser conkatâda, com verba elipecííca independente, â Cobertura
Previdenciárias, conforme descíito no Capítulo ll deste Anexo.

apólice, pelos prejuízos decorrentes
para construção, fomecimenlo ou

multas ê indenizações devidas à

Adicional de Ações Trabalhistas e

2. Deínições:
DeÍine-se, para efeito desta modalidade, al,m dâs deíinições constantes do art.6' da Lei n' 8.666/93e do art.2' da Lei

8.987/95i
l- Riscos Decla.âdos: ltens expressamente descritos na apólice, aos quais se .estringe a cobertura securitária. Ou seja,
responsabilidade da Seguradora está restrita a( s riscos expressamenle descritos nesle documento.;
ll- Prejuizoi Perda pecuniária comprovadir, excedcnte aos valores originários previslos para a execução do objeto
contrato prancipal, causada pelo inadimple nento dc tomadoí, excluindo-se qualquer prejuÍzo decorÍente de ouko ramo
seguro, tais como responsabilidade civil, lucros )essantes

n

2

do
de

3. Vigêncial

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordc com as soguintes regras:
| - coincidindo com o prazo de vígência do cont, alo administrativo perlinente à execuçáo de obras, serviços e/ou comprasi
ll - por períodos renováveis, no câso de conces rões e permissões do serviço público.

3.2. As Íeôovações, a que se refeÍe o in:iso ll dc item 3.1., nâo se presumem, serão precedidas de notiÍlcaÉo escrila da

seguradora ao segurado e ao tomador, com anl )c€dência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice
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em vigor, declarando seu explícito interesse na nânutençllo da garantia.

3.2.1. Fic,a tambêm êstabelecido que a não rencvação da coberluÍa deste seguro, independentemenle de a sêguradora
querer ou náo renová-la, não caracterizará sinis:ro passivr, de Íecuperação junlo a seguradora.

4. Expectativa, Reclâmâçáo e Câraclerização d ) Sinistro:
4.1. Expectativa: tão logo realizeda a abêÉurã do procosso administrativo pârâ âpurar possível Inadlmplêncla do

tomador, este deverá aor imediatamgnta notificado pelo segurado, lndicando clâraments os itons não cumpÍidos o

concedêndo-lho pÂzo para regularizaç io da lnadimplônclá apontada, remgtsndo cópla de notiílcação para a

seguradora, com o íito de comunicaÍ g Íegistftrr a Expectativa de SInistro.
4.2. Rêclamação: a Expectátlva de Slnlitro sêrá conveítida om Rêclamação, mediante comunicação polo gogurado à

seguíâdore, da Íinalização dos procodim )ntos administrativos que comprovgm o inadimpl€monto do tomador, date om
quê rosterá oficializada a ReclamaÇão do Sini! tro.

4.2.1. Pa'a a Rêclamação do Sinistro será ne(ossárla a aprgs€ntaçáo dos sogulntês documentos, 3em prajuízo do

disposto no ltêm 7.2.1. das Condições Geíais:
a) Cópiã do contrato principal ou do d )cumonto om quo constâm as obrigaçõos assumidas pêlo tomador, Sgus anoxos

e aditivos so houvor, dovidamêntê âssinâdos | êlo ssgurado e polo tomador;
b) Cópia do píoc6sso administrativo que documentou a inadimplência do tomador s culminou na rcsclsão do contrato

âssegurado;
c) Cópias do atas, notiíicaçôês, contra notiÍica(iõos, documêntos, corÍêspondências, inclusive e-mails, trocados entro

o segurâdo e o tomador, relacionados à inadir rplência do tomadoí:
dlPlânilha, rolatório e/ou corrcspondências lr formando da gxistênclâ do valoros rêtidosi

e) Planilha, rolatório e/ou corrospondências in'ormando os valoÍos dos prêjuizos soíridos;
Í) Diáíio dg ObÍas, quando aplicávêl;
g) Comprovantos dos pagamentos rêalizados )elo segurãdo ao tomado.;
h)Cópiâ da publicaçâo da rgscisão unilaterâlr o contIat,) ass6gurado 6m Diário Oíicial;
i) Cópia do novo contrato Ílrmado pílo sêgu?do com a emprêsa sucessora do tomador no €scopo contrâtuel
inedimplido, quando aplicáv€1.

4.2.2. Sem prejuÍzo do disposto no aíl- 771do Oódigo Civil, ílca acordado que a não formalização da Reclamação do

Sinislro denlro do prazo prescricionaltornará s€m efeito a prévia notiílcação de Éxpectaliva do Sinistro;

4.3 CaÍacleÍização: quando â segurâdora tiver rêc(rbido todos os documentos lislâdos no itêm 4.2.1. e, após análise, íicar

comprovadâ a inadimplência do tomador em relaçáo às obrigâçóes cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado,

devendo a seguradora em tir o relalório Ínal de egulaÇáo;

5. Disposições Gerais:

5.1. A prêsonto apólice, de scos dôclarados, arisêgliía o cumprimonto das obrlgações dirgtas do tomador poranlg o

seguredo, €sp€cificamêntê dêscÍitas no objeto dosta apólics, d6 acordo com a modalidade ds seguro-garântia

indicâdâ na mosma, não assêgurando Íiscos reíorontes a lndenizaçôê3 a torceitos, danos ambiontalg o lucros

cessantos, dêspeses do contenção dê sinistro ou dgspeses de sâlvamento, dêsenvolvimento e programação do

quátquer tipo d6 softwaro ou sistsrne, riscos rofor6nte3 às obrigâçó6s quê compotem ao íabrlcanto dos

êquipamentos, bom como náo assêguri rlscos roíerontog â outros ramos ou modâlldados dE soguro ou riscos

trabalhistas o providenciários, galvo qu ândo contÍatada a cobortura adlclonal provigta no itom í.3 daa Condlçóes

Especlals, êm conÍormldade com a leglslação íâclonal roíoronto ao sogtlÍo-gâÍantia.
5.2. A lnâdimplância do tomador dovorá ocorroÍ ,rentro do prazo de vigôncla da apólics. Em caso dg não obs€rvação

desto roqulslto a soguÍadoÍa Ílcará lsenta de q ualqusr responsabllidâdo.
5.3. Fica êntêndido o concordado quê, p!Ía êÍolto lndênltárlo, náo ostaÍâo cobertos danos s perdas causados diÍeta ou

indiretamênto por ato terÍoíista, compí'vado cam documêntâ9ão hábil acompanhadâ do laudo ciícunstanclado quê

caracteÍlze a naturoza do atêntado, ln( opsndsntàmonte do sou propósito, quê tênha sido dovidamentg r€conh€cldo

como atentatórlo à ordem pública pela aulorid ldê públiaa competontg.

5.4. Uma voz cumpridas todas a3 obriltaçõos â3sumldas polo tomador para a obtgnção dâs llcençâg noc€ssárlas à

execução 6 conclusão do objeto desta garantia o so, por quâisquor motlvos, alhêlos à vontadô do tomador, o(s)

órgão(s) competsnte(s) para concodêr a(! ) licenç.(s) rsquorlda(s), não o ílzeÍ(em) o/ou nsgá-la(s), tâis atos náo sêíão

motivo{s) pâra êxêcução desta apólico, ficando a seguÍadora lsenta de quâlquêr rcsponsabilldado do Indonlzação

socuíitária.
5.5. A valldadê/cobertura dostg documer rto êstá condlclonada à acêitação/não oposiçáo do segu.ado om relação a

todos os sels tormos. Ao aceitaí êste documonto o sogurado concorda quê â seguradora não terá rgsponsabilidâdo

dê indênizar reclamação quanto à cob rrturâ dosta gaÍantia so íor constalado quê o sinistro ou lnadlmplomonto

contratual so enquadra nos lermos do inciso \ l, do itom í'l - Perda de Diroito, das Condiçôe3 Gêrais.

5. Ratlficação:

ô. RâtiíicâÉo:
6.1. Ratificam-se integralmente as disposições ( as Condiçóes Gerais que não tenham sido alteradas peta presenle

Coôdição Especial.

I
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CI )NDIçOES PARTICULARES

Fica estabelecldo que, especiÍicamento Iara fins indenltárlos, não ostárão cobertos pola prosontê apóllco dê sêguro
garantla, quaisquêÍ prêjuizos e/ou dema b penal dados decorrentês de ro3clsão de contrato garantldo pola prêsento
apóllco do seguro, causados poÍ ou ( e qualquor forma relacionados a etos €y'ou fatos violadorê8 do noímas do
anticorÍupção, pêrpotrados pelo segura ro, tomirdor ou controladas, controladoÉs ê collgadas, seua roapgctivog
sócios/aclonistas, rêpresôntântes, titularês ou Íunclonárlos,

/l'l

I
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DEVOLUÇÃO DO D()CU]t,tENTO

Apólice: 044775'0253420

No caso dê devolução deste documento antes

Em conformidade com ã cláusulâ 14

do documenlo no 04{7754253420

Locale Dala

PREFEITURA IVUNlCIPAL DE IÍAITUBI JPA

Nome:

RG:

Cargo:

1: T:l :: :,nn""" "r" 1pÍesso, lreencher 
o: campos 

:b: ]o 
êêlvialpêÍ: a sesuradore

. inciso l, das Condições Gerais, estamos procedendo â devolução
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