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G,ARANTIA

A PREFEITURA IVIUNICIPAL DE I'I AITUBA/PA

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice Cigital da JMalucelli Seguradora S/4, um documento com a

mesma veracidade de uma apólice impressâ, sendo que a única diferença é que a apólice agora íaz
parte de um processo de certiÍlcaçio digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e

valor jurídico às transações eletrôn cas. Esta apólice substitui, de lorma deflnitiva, o modelo anterior, e

acompanha as inovaçóes tecnológi:âs já Éresenles no mercado, como nota fiscal digital. recibos de
pagamentos via internet, emissão de b )letos, et(:. 

JMâlucelli SeguradoÍa

IGP
Brasilr> tu3ioádô digitâlmêr tê por

Gustavo Hen 'ich
dlqltâlmêntê pôr,h Roque Jr. de H. Melo

tusociada a ÍRÂVELERSJ

Documenlo eletrônico assinado digltalmerte cohfonne MP n' 2.2A0-212001, que instiluiu a lnirâ-eslrulura de châves

Públicas Bras le ra ' ICP-Erasil por: Signâtá o as)i

Gustavo Henrich N'de série do Certificêdo: 0 19 FC0891 Ii F58914

Roque de Holanda Melo No dê Sárie do Certif cado'. 524Í12099725C9CD2

O PRESIDENTE OA REPÚBLICA, no uso da alribu(áo que lhe oferece o art. 62da ConslituiÇáo, adota a seguinle Àredidâ

Provisória, com foÍçã de lei:

Art 1. - Fica instituida a lnfra,estrutuÍâ de Chav,)s Públicâs Brâsilera - lCP Brasil, pera gaÍantir a aulenticidâde, a
integÍidade e a validade jurídica de d( cumentos em íoÍma eletrônica, das aplicaçóes de suporte e das aplicaçóes
habrliladas que ulilzem certiíicêdos digitais, b€n como a nlalizaÉo de transaçóes eletrónicas segurâs,

No Atrólico: 04-0775-0253,122

Cor trole lntorno(Códlgo Controlo): 037032847

Oatâ de Embsão: 17108/2017

a autentlcldado do pre3ente documenl o, bem r:omo o ârquivo em foÍma olêtrônicâ, podêm rer verificados no
web3lte wvw-imalucôllbeguradorô.com.br.

Âpós ssto diâs út6l8 dâ emissã, doBte

05.436.2017.0004.0775.0253422.000000no,;ite da

Cons!ltâ dê âpóticê dê s6guío gaíantia.

documento, o mesmo
susop: www.BUBsp.gov.br

podêÍá 30í vêriícado
Ace3ss: Serviço ao Cidadão
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Seguro Garantirt Control6 lnterno(Código Coítrol6):037032847

a altenricdadê dô prêsênls documênlo. b6m comô o ãrquivo €m ioma ê6trôni@,
podôm s6. veriíicados no w.bsitê ww jmalucêllisêgursdora com br. Após s6le diâs

útêis da êmissào desle documênlo, o m6smo poderá seí vsrificâdo sob o n'
05a36 2017.0004 0775 0253422 0O0O0O ôo sle dá SUSEP wwsusêpgovbr As

condrçóes contaluaistêgulam6nlo d6sl6 produlo protocolizádás pê â

soc edade/ênridad. junro à Susêp pod6ráo s€Í consultadás no sndêíêço s ÊlrÔnico

ww.susep gov.br, de acordo com o númêío dê PÍocâsso @n«êntê dê

âpóicê/píoposre arêndimenro susEP: 0800 021 8484

Cê.tral ds Alê.d m6nro JM - 0800 704 0301/Ouvdorla JM - 0800 643 0301

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/4, CNFJ 84.948 157i0001-33, Códrgo de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua
vrsconde de Nácar, '1440- CentÍo - Curitib, - PR, por meio desta APÔLICE de Seguro Garantia, garanle ao SEGURADO
PRÉFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA,/F A, CNP.I 05,138,730/0001.77, AVENIDA I\4ARANHAO, S/NR BELA VISTA -
|TAITUBA pA, as obrigações do TotvADoft G R OE OL|VE|RA CHAVTER SERVICOS EIRELI ME, CNPJ 16.417.557/0001-62,
R UL|SS|S GUI\4ARAES S/N BELA vtSÍA ] RAIRAO PA, até o valor de R$ 11.785,31 (onze mil e setecenlos e oitenta e ciÍ1co

rears e trinta e um centavos). na modalidade aba ixo descri:a.

Frontispicio de Apólice

Executante ConstrutoÍ

L imite Mâximo de Garantia (L.M.G.)

lm portância Segurada

RS 11.785 31

RS 11.785,31

Não se .plic. ííá nqul. e nonhumr d.3 cobertuE. contat.d . Po. $la al,óllco.

Obieto da Garantia

Esta apôlice, de .iscos declarados, ga.aLrte indenização, até o valor
Tomador ao Segurado, em razão de nadimpleÍnenlo na éxecução
20170473 a ser assinado, reÍerente âo Edital T( mada de Í)reços no 0022A17'ÍP

flxado
dos

na âpólice, dos
serviços descritos

prejuízos causados pelo
no objeto do Contralo

ESTA APÓLICE NÃo PooERÁ SER UTI .IzAoA coMo coMPLEMÉNTo oU ENOOSSO DE APÓLICE ANTÉRIORMENÍE

FORNECIOA POR ESTA SEGURADORA REFEIIENÍE AC MESMO EOITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Ramo

0775 - GARANT|A SEGURADo - sEToR púBLtco

Vigência
Términolníc io
2511A1201726t07t2417

Corretor; 000001.0.00715t.8. SÍAÍUS NACIONÀLC )RREÍORA l)E SEGUROS LTOA Continua na próxima página
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Â!3lnr,o dlgilà1mêôlê por:

D Guslavo Henrich
dlgitàlmênle por:

Roque Jr. de H. Melo
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Oocumenlo ê16rrô.r@ êssnado drcrtahenlo coníome MP n" 22oa-212C'O1de 2410&2001 q!6 nsliluiu a

lnlr6€srrulu á do Cheves Públ@s 8râslàira - lCP-BtEs'lpor. Sig.àlá,,os Íâs)
Gustavo Há rict N'dé Snri€ do C6í1iÍicádo: 099FC08915F58914
Roque d€ H,,rándâ Mêlo llo de sáÍi6 do cad Íicádo: 524E2099725C9C D2

Ad. 1'- Fcâ instiluída a lnÍa-Estrulurâ ds Chavos Públicas Bíasl6iÉ ' lCP_BÉsll' Pârâ gaÍánln â 6utênlicidado ã
,.ià".aaae ã a ;alLóád6 rurid.â d€ docum€nros êm Íoma 6l€úÔnicê das apLc€Ées de supoiê s das apli@çóês
hab'irradás( 16 ul,lEom q,núca6os d 9la s Dêm como e reâlzaÉooe lÍansçoes €l€r'ón.cas segJâs

,

Rio de Janeiro - RJ. í7108/20í7
'susEP: - Suoerinlêndência d6 sêsuros privados. aulàrqu â Fêd íal Íespons ável pê a liscalização normâlização € @nlíols

@pital zação .o§s6guro 6 coÍêtagom de segurc. " Esle produlo 6í á pÍotoco ado na SUSE P âtÉvés do N o dê PrÔ'ésso S

,áginâ 0í dê 09

dos mercados dê ssguro, Prôvrdência complômenlâr abêía,

usEPlí14 900195/2014-17

Desr:ricão da Garantia
(Coteíuras, Vrlorás e prazos píevrslos no contÍalo)

Esta apólice é emitida de acordo com as condiç1es da Cir:ulaÍda Susep n."477i 13.

Modalidade e cobertura Adicional

Executante Construtor

Modalidadê
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CIR:ULAR SUSEP 477113 . PLANO PADRONIZADO

cl,piÍuLo t. coNDrÇoEs GERÂts - RAMo 0775

SEGIIRO GAR,TNTIA - SEGURAOO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o Íel qrí pnmento das obrigaçÕes assumidas pelo tomador peranle o segurado,

coníorme os lermos da apólice e até o valoí da garantia Íixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou

cobertura(s) adicional(is) expressamente )ontratada(s), em rczáo de participação em licitaÉo, em contralo principal

pertinente a obras, seÍviços, inclusive d ) publiciclade, compras, concessÔes e permissõês no âmbilo dos Poderês da

União, Eslados, do Distrito Federal e dos Munic pios, oú, ainda as obrigaÉes assumidas em funçáo de:

I - processos adminislrativos;

ll - processos judiciais, inclúsíve execuções fiscaisi

lll - parcelamentos administrativos de caédilos Í scais. ins(ritos ou nã0, em dívida ativa;

lV - regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este sesuro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizaÇÕes,

oriundos do inadimplemento das obriga( óes ass]midas pelo tomador, previslos em legislaÉo especíÍlca, para cada

caso.

2. DeÍinições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes deÍiniçõ )s:

2.1. Apóllce: documento, assinado pela seguraa ora, que nrpÍesenta formalmente o contra-to de Seguro Garantia.

2.2. CondiçÕes Gerais: conjunlo das cláu!ulas, conluns a todas as modalidades. e/ou coberturas de um plâno de seguro,

que eslâbelecem as obrigações e os direitos da i parles contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das c sposições. especiÍcas relalivas a cada modalidade e/oú coberlurâ dê um plano

de seguro, que alteram as disposições estabele idas nas rlondiçôes Gerais.

2-4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alleram, de alguma forma, as Condiçôes Gerais e/ou Condições

Especiais, de âcordo com cada segurado.

2.5. Contralo Principâl: todo e qualquer ajusle enlre órgãos ou entidades da Adminislração Pública (segurado) e
particulares (tomadoÍes), em que haja um acordo rle vontades para a ÍoÍmaçáo de vínculo e a estipulaçáo de obrigaçÕes

recíprocas, seja qual for a denominação utilizad l.

2.6. Endosso: inslrumento íormal, assinaco pela reguradora, que introduz modiÍicações na apólice de SeguÍo Garantia,

mediante solicitaÉo e anuência expÍessa das p rrles.
2.7. tndenizaÉo: pagamento dos prejuíios e/ou multas resultanles do inadimplemento das obÍigações cobertas pelo

segur0.
2.8. Limite l\4áximo de Garantiâ: valor miximo que â seguradora se responsabilizará perante o segurado em íunçáo do

pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomalor à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá conslar da

apólice ou endosso.
2.10. Processo de Regulação de Siniskr : procedimento pelo qual a seguradora constalará ou não a procedência da

reclamaçáo de sinisko, bem como a apuraÉo d 3s prejuizr)s cobertos pela apólicê.

2.11. Proposta de Seguro: instrumenlo l)rmal de pedido de emissão de apólice de seguro, ílrmado nos termos da

legislação em vigor.

2.12. Relâtório Finat de Regulação: docunlento emtido pela seguíadora no qúal se transmite o posicionâmento acerca da

câracteÍizaçáo ou náo do sinistÍo reclâmado, be n como or; possíveis valores ê serem indenizados

2.13. Seguíadoi a Administrâção Pública ou o P )der Concedentê.

2.14. Seguradora: a sociedade de se!turos garanlidora, nos termos da apólice, do cumprimenlo das obrigações

assumidas pelo lomador.

2.15. Seguro Gâranlia: seguro que gaírnte o Ílel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perânte o

segurado, conÍorme os lermos da apóIce.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigaçóes do tomad,)r cobertas pelo seguro

2.17. Tomador: devedordas obrigaçóes porele lssumida:iperante o segurado.

3. Aceitaçáo:

3.1. A contratação/alteração do contrato d] seguro somente poderá ser íeita mediante proposta assinada pelo proponente,

seu representanle ou por conetor de s( guros habilitado. A proposla escrita deverá conler os elementos essenciâis ao

-.xame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora íornecerá, obrigatoriam( nte, ao proponente, protocolo que identilique a proposta por ela recepcionada,

com a indicação da dala e da hora de seu recetlmento.
ra se maniíestar sobre a aceitaçâo ou não

I

I

3.3. A seguradora terá o pÍazo de 15 (quinze) dirs pa

,áginâ 02 de 09
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Apólice: 04-0775-0253422

Seguradora

data de seu Íecebimenlo. seja para segLÍos novori ou renovações, bem como para alteraçÕes que impliquem modiÍicaçáo

do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro s€ ia pessoa ílsica, a solicitação de documentos complementares, pera análise e

aceitação do Íisco, ou da alteração proposla, p( derá ser í(:itâ apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o píoponenle for pessoa jurídici, a solicitação de documentos complementaÍes poderá oconer mais de uma vez,

durante o prazo previsto no item 3.3., drsde que a seguradora indique os íundamentos do pedido de novos elementos,

paÍa avaliaÉo da proposta ou taxaÉo do risco

3.3.3. No caso de soticitação de docurentos complemenlares, pâra análise e aceitaÉo do risco, ou da alteraÉo

proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previ,;to no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da dala em que se der

a entÍêga da documentação.

3.4 No caso de não aceitaçáo da pÍopo:rta, a seguÍadora comunicãrá o Íato, por escrito, ao proponenle, especiÍcando os

molivos da íecusa.

3.5. A auséncia de maniÍeslação, por esxito, da seguradoG, no prazo acjma aludido, caracterizará a aceitação tácita do

seguÍ0.

3.6. Caso a aceitação da proposta depenja de ccntÍataçáo ou alteração de resseguro íacultativo, o prazo aludido no item

3.3. será suspenso alé que o ressegrrrador se mânifesle íormalmente, comunicando a seguradora, por ' escaito, ao

pÍoponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissào da apólice ou do endosso será Í, lita êm até, 15 (quinze) dias. a partir da data de aceitação da proposla.

4. Valor da Garantiâl
4.1. O valorda garanlia desta apólice é o valor liáximo nominál por ela garantid0.

4.2. Ouando efeluadas alteraçôes previanente eslabelecidas no conkalo principal'lou no documento que ' serviu de base

para a aceitação do risco pela segurí dora, o valor da garanlia deverá acompanhar tais modiÍicações, devendo a

segJÍadora emrt'r o Íespecl:vo endosso.

4.3 Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de basê para a aceitação do

risco pela seguradora, em virtude das q tais se 'açá necessária a modiÍcaÉo do valor contrâtual, o valor da garanlia

poderá acompanhâr tais modiflcações, de jde que solicitado e haja o respeclivo aceile pela seguradora, por melo da

err ssão de endosso.

5. Prêmio do Seguroi

5.1. O tomador é rêsponsável pelo pâgamento ( o prêmio il seguradora po. todo o prazo de vigência da apólice

5.2. Fica entendido e acordado que o se!turo continuará em vigor mesmo quando o tomador nâo houver pagado o prêmio

nas datas convencionâdas.

5.2.i. Não paga peto tomador, na data Í tda, qualquer paÍcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução

lo contrato de conlragârântia.

5.3 Em caso de parcelamento do prêmir,, não s,:rá permilida a cobrança de nenhum valor adicional, a tÍtulo de cuslo

admlnistrativo de íracionamênto, devend{, ser garanlido ao tomador, quando houver paÍcelamento com juros, a

possibilldade de anlecipar o pagamento le qualquer uma das parcelas, com a conseqLtente reduçáo proporcionâl dos

uros pacluados.

5.4. Se â data limte para o pagamenlo d) prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que

não haja expediente bancário, o pagamento poc erá ser eÍduado no primeiro dia úlil em que houver expediente bancário

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o do,rumento de cobrançâ direlamenle ao lomâdor ou seu represenlante,

observada a antecedência mínima de 5 (cinco) (Lias Úteis, em relaÉo à dala do respectivo vencimento.

â. Vigência:

5.1. para as modalidades do Seguro Gara||tia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato pÍincipal, a vigênciâ da

apótice será igual ao prazo estabetecido no coítrato principâ1, respeitadas as parlicularidades previslas nas Condições

Especiais de cêda modalidade conlÍatada.

S.Z. paÂ as demais modalidades, a vigêÍcia da apôlice será igual ao prazo iníonnado na mesma, estabelecido de acordo

com as disposições previstâs nas Condiçõês Esreciais dâ respectiva modalidade.

S.3. euando efetuadas aneíações de pra.:o previanente estabelecidâs no conkato principal ou no documenlo que serviu

le base para a aceitaçáo do risco pel. seguradora, a vigência da apólice acompanhaÍá tais modificaçóes, devendo a

seguíadora emitir o respectivo endosso.

i.4. para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do

.isco pela seguradora, em virtude das luais se façâ necessária a modiíicação da vigênciâ da apólic€, esla poderá

acompanhar tais modiÍlcaçôes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, poí meio da emissão de

:ndosso.

Associada a TRÁVELER! J

i/, JMalucelli

f:

I
7. Expectativa, Reclamaçáo e Caracterização d( Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamâção e Carac erização do Sinistro serão e§peciílcada§ para

:speciais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condi(ões Espociais os documentos que deverão ser

cáda modalidade nas Condiçóes

eíetivação

la ReclamaÉo de Sinistro
,ágina 03 ds 09
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das obrigações inadimplidas pelo tomador, a segu.adora

o tomador, ou contra lerceiíos cujos atos ou fatos lenham

7-2-1- Coín base em dúvida fundada e juslificével, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informaçáo

complementar,
7.3. A Reclamaçáo de Sinistros ampaíad( s pela presente apólice podeíá ser realizada durante o píazo prescricional, nos

têrmos da Cláusula 17 deslas Condiçôes Gerai!;
7.4. Caso a seguradora conclua pela nio caraclerização do sinislÍo, comunicará formalmente ao segurado, por escrito,

suâ negativa de indenização, apresentiLndo, conjuntamente, as razÕes que embasaram sua conclusào, de forma

detalhada.

9. Atualização de Valores:
g.1. O náo pagamento das obrigaçôes t)ecuniária:l da seguradora, inclusive da indenização nos termos dâ Cláusula 8

destas Condições Gerais, dentro do prazo para cagament) da respecliva obrigaçá0, acarretará emi

a) atualização monetária, a partir da d. ta de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de

caraclerizaÉo do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculad( s "pro r ta temporis', conlados a partir do primeiro dia posterior aô lérrrino do

prazo Ilxado.

9.2. O indice utitizado para atualização mcnetária srlrá o lPCtulEGE - Indice de PÍeços ao Consumidor Amplo da FundaÇão

lnstituto Brasiteiro de Geogrâfiâ e Estatisl ca - ou Índice que vier a substitui-lo, sendo câlculado com base na variação

positivâ apurada enlre o último índice publicadD anles da data de obíigação de pagamenlo e aquele publicado

imediatamente anterior à data de sua efeliva liqllidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a pE rtir do primeiro dia posterior ao término do prazo Íxado para pagamento da

obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver ,!m vigor para a rnora do pagamenlo de impostos devidos à Fazendâ

Nâcionel.

9.4. O pagamento de valores relativos I atualiz.Lção monelária e juros de mora seÍá feito independenle de qualquer

interpelaçâo judicial ou extrâjudicial, de uma só /ez, juntarlente com os demais valores devidos no conkato.

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

sub-rogar-se-á nos direitos e

Cado causa ao sinistro.

10.2. É ineÍcaz qualquer alo

3ste ilem.

ou iniciado o cunlprimento
privilégios d) seguÍaJo conka

do segurado que dininua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere

11. Perda de Oir.ltos:
O segurado p€rderá o dirolto à lndenlzação na ocorrôncia do uma ou mais das s6guinles hlpótesêsi

I - Gasos íortuitos ou de íorça maioÍ, no§ tornros do Có,rigo Civil Brasiloiro;

ll - Oêscumprimônto das obrlgaçõos do lomar lor dêcorrgnto dê atos ou fatos de rosponsabitidade do segurado;

l - Altêração das obrlgeçôos contratu lls gaíantldas por osta apóllce, que tgnham sldo acordadas snlro segurado e

lomado., sêm próvia anuâncla da gsgurâdora;

lV - Atos llicltos dolosos ou por culpt grave €quipaÉvel ao dolo praticâdos polo sêgurado, polo bonêílclário ou polo

repíesentante, do um ou dq outro;

V - O segurado nào cumpÍlÍ lntêgralmentê qu rlsquêr ot gaçõgs prevlstas no contrato ds sêguro:

Vl- Sa o segurado ou s€u roprgsgntantê legal fiz€rdêcltraçõ€s inoxâtas ou omitlr de má-té circunstânclas do 96u .

'áginâ 04 ds og

B. lndenizaÇão:

8.1. Cârâclerizado o sinisko, a segurador:r cumprir,i a obrigaÇâo descritâ na apólice, até o limite máximo de garantia dá

mesma, sêgundo uma das formas abaixo, confc rme for acordado entre as partes:

l- reatizando, por meio de lerceiros, o )bjeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral l

responsabilidade; e/ou

ll - indenizando, mediante pagamento en dinheiro, os prejuizos e/ou mullas causados pela inadimplência do tomadoÍ, 
I

cobertos pela apólice. .i
8.2. Do prazo para o cumprimento dâ obrigação I

8.2.1. O pagamento da indenizaçáo ou o nício da realização do objeto do contralo principal deverá ocorrer denlro do prazo

máximo de 30 (lrinta) diâs, contados da data d() recebimenlo do último documento solicitado durante o processo de 1

regulação do sinistro. !

8.2.2. Nâ hipôtese de solicilâção de doormentos le que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trintâ) dias será suspenso,

relniciaôdo sua conlagem a partir do dia útil sub lequente iiquele em que íorem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou de(isáo arbilral, que suspenda os efeitos de reclamaçà-o, da apólice, o pÍazo.de 30 l

(trinta) dias sêrá suspenso, reiniciando sua conl igem a pêrtir do primeiro diâ útil subsequente a revogaçáo da decisão.

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

contrato principal serão utilizados na amorizâção do prejuizo e/ou da multa objeto da reclamação do sinislro, sem prêiuizo

do pagamento da indênização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da âpuraÇão dos saldos de cíédrtos do'
lornador no coôkato principal, o segurado obrig:tsse a devDlver â seguradoÍa qualquer excesso que lhe tenha sido pago.
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conhecim€nto quo configurom agíavaçã ) do riBco dê lnedimpláncla do tomedor ou quo possam lnÍtúencleÍ na

aceitação da proposla;

Vll - Se o Sogurado agravar intênclonalmonte o rlsco;

$ JMalucel li

12. Concorrência de GaÍanlias:
No caso de existirem duas ou mais fonnas de ,laÍantia distintas, cobrindo cada uma delas o

benefício do mesmo segurado ou benefi,iário, a seguÍadora responderá, de íorma propoíclonal

o§ demais participantes, relativamente ao píejui.o comum.

15 Rescisáo Conkaluali
15.1. No caso de rescisão total ou parciil do cortrato, a quâlquer lempo, por inicialiva

com a concordáncia recíproca, deverão ser obs )rvadas asi§êguintes disposições:

151.1. Na hipótese de rescisão a p( dido da sociedade seguradoÍa, esta relerá

emolumenlos, â parte proporcionâl ao lempo delorido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a p,)dido do segurado, a sociedade seguradora

emolumentos, o prêmio calculado de acordo corn a seguinle tabela de prazo q]rlo:

objelo deste seguro,

ao risco assumido,

em
com

13. Concorréncia de Apólices:

É vedada a utitização de mais de um Seluro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contÍato, salvo no

caso de apólices complemenlares.

14. Exlinçáo da Garantia:

14.1. A garantia expressa por esle seglro extinluir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer

primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamaÉ l do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

l- quando o objeto do conlrato pÍincipal garantido pela apôlice for dellnitivamente realizado medianle termo ou declaÍação

assinadâ pelo segurado ou devolução da apólic );

ll -quandoo segurado e a seguradora assim o acordâreíl;
lll - quando o pagamento da indenizaçào ao se luÍado atirtgir o limite máximo de garantia da apólice;

lv - quando o contrato principal for exl nto. pare as modalidades nas quai§ haja vinculaÇão da apólice â um conlrato

principal, ou quando a obrigação garantida for e dinta, parü os demais casos; ou

V - quando do término de vigência píevisto na i pólice, salvo se eslabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólíce recai sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou

restiluída após a execução do conkato, eír consonllncia com o disposlo no parágraío 40 do artigo 56da Lei N' 8.666/1993,

e sua extinÇáo se comprovará. além das hipóteses píevistas no ilem 14.'1., ôelo recebimenlo do objelo do contrato nos

termos do an 73 da Ler n" 8.666/93.

do segurado ou da seguradora e

do pÍêmio recebido, além dos

reterá, no máximo, além dos

Rêlação a sêr apllcada eobrê a vl têncla -l --%-do--l Relação a sêr apllcada sobro a vigêncla -- l --%'do--
oÍiglnal pare obt.nção de prazo ( m dias-l --Prômio_-l origlnal pera obtsnção de prazo em dias_- l-Prômio-_

.15i 365.

.30/365..

.,15i 365 '

.60/365. .

.75/365.

.90/365..

105/365.
,t201365 .

135/355 .

150/365 .

165/365.

180/365 .

...13%...1

...201...1

..27%...l

...30%...1

...37%...1

.,.40%. .1

.-.46%...1

...s0%...1

...56%...1

...60%...1

...66%...1

...70%...1

.195/365..

.2í01365..

.22st365 . .

.240/365 . .

.255/365 . .

.270/365 . .

.285/365.

.300/365 . .

.315/365 . .

.330/365 , .

.345/365 . .

.365/365 . .

'I

'I

'I
.l

'I
.l

,..73.h...
..,750/o.,.
...78Y....
...80%...
...83%...
...85%...
...88%...
...90%...
...93%...
...95% ..
...98%...
..100%..

15.1.2.1. Parc prazos não previstos na tabeta conrÍante do subitem 15.1.2., de'leÍá ser utilizâdo percentual corespondente

,o prazo imediatamenle inferior.

16. Controvêrsias:
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação de ;tas Condições Contraluais poderão ser resolvidas:

l- por aóilragem; ou

l- por medida de carálerjudicial.
16.2. No caso de arbltragsm, doverá ct,n§tar, nn apólica, a cláuaula compromissórla

Íacultativamontê adeílda pelo aogurado-poÍrl io do anuincla exprêssa'___=.=------
'áSlna 05 do 09

l
do arbitragom, qus dêverá 3êÍ:

I

I

,
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16.2.1. Ao concordar com a apllcação a93te clátlsula, o sêguêdo ostará 3e compromotondo a

litígios com a soclodâdê soglradora por meio d6 Juízo ArbitÉ|, cuias sontençaB têm o mesmo
proforidas polo Pod6r JudiciáÍlo.
16.2.2. A cláusulâ de arbitragêm é 169lda pêlâ Lel no 9307, de 23 d€ setombro d€ í996.

1. Objeto:
1.1. Este contrato de seguro garante a irdenizaçáo, até o valor da garantia fixado na

do inadimplemento das obrigações asstmidas prlo lomador no contrato principal,

prestaÇão de seÍviÇos.

1.2. Encontram-se também garantidos pc. este oontrato de seguro os valoíes das

AdministraÉo Pública, tendo em vista o disposll na Lei n" 8.666/93.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba eripecííca independente, a Cobertura

Previdenciárias, confoÍme descrito no Capitulo ll deste Anexo.

rgaolver todos o3 sgug
gíoilo quê as sontençag

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles detêrmin, dos pela lri

18. Foro:

As questões judiciais enlre seguradora e seguri do serão processadas no íoro do domicilio deste

capiÍuLo [ .,:oNorÇôr:s EspÊcrars oas MoDALIoA0ES - RÁMo 077s

SEGURO GARANTIA PARA COI. STRUÇÃ(), CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NorA ÍÊcNtcA - pRocESSo susEp n.' 154 14.900195/2014-17

apólice, pelos prejuizos deconentes
para construÉo, fomecimento ou

m0llas e indenizaçÕes devidas à

Adicional de Ações Trabalhistas e

3. Vigêncja:

3.1. A vigência da apólice será ílxada de acordc com as soguintes regrasl

| - coincidindo com o prazo de vigência do cont ato adminislÍativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compÍas;

ll - por períodos renováveis, no caso de conces;ões e permissões do serviço público

3.2. As Íenovações, a que se refeÍe o in jso ll dc item 3.1., não se presumem, serão precedidas de nolincação escrita da

seguradora ao segurado e ao tomador. com ant )cedência de alé noventa dias da data do término de vigência da apólice

,áginâ 06 dê 09
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19. D sposições Finais

19.1. A aceitaÉo do seguro estará sujeila à ani lise do ris:o.

19.2. As apôlices e endossos terão seu inÍcio e érmino d€ vigência às 24hs dâs dalas para lal Ílm neles indicádas.

19.3. O regístro deste plano na Sus(p não implica, por pârte da Autarquia, inc€ntivo ou recomendação à sua 
i

comeÍciâlizaçá0.
19.4. Após sete dias úleis da emissão d3ste documenlo, poderá ser veriÍcádo se a apólice ou endosso íoi corretamenle

registrado no site da Susep - www.susêp.gov.bt ,

19.5. A siluação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site w!vw.susep.gov.br, poí meio do nÚmero de i

seu.egistro na Susep, nome completo, CNPJ o r CPF.

19 6. Esle seguro é contratâdo a primeiro risco rbsolulo.

19 7. Considera-se como ámbito geográfi(o das ÍnodaLidades contratadas todo o terrilório nacional, salvo disposiçáo em

contrário nas Condições Especiais e/ou Particulires da AF,ólice.

19.8. Os eventuais encargos de lradução referenter ao reembolso de despesas efetuâdas no exteíor Ílcarão totalmente a

câÍqo da Sociedade SegurâdoÍ4.

coNr)rÇoES ESPECIAIS

2. DeÍiniÉes:
Dellne-se, para efeito desta modalidade, ailm das deíinições conslanles do art.6'dâ Lei n" 8.666/93 e do art.2" da Lêi n"

8.987/95:
l- Riscos Declarados: ltens expíessamenle descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitáÍia. Ou seia, a

responsabilidade da Seguradora está restrjta a( s riscos expressamenle descritos nesle documento.;

ll, Píejuízo: Perda pecuniária comprovad:r, excêd(:nte aos valores originários previstos para a execução do obieto do

contrato principal, causada pelo inadimple nento dc tomador, excluindGse qualqueí pÍejulzo decorrente de oulÍo râmo de

seguro, lais como responsabilidade civil, lucíos )essantes

I
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,
em vigor, declarando seu explicito interessê na nanutençilo da garantia

3.2.1. Fica lâmbém eslabelecido que a não Íenovação da coberlura deste seguro, independentemenle de a seguradora

querer ou não renová-la. não caracterizará sinis:ro passív(, de recuperação junto a seguradoía-

4. Expectativa, Reclamação e Caracterizaçáo d ) Sinislro:

4.1. Expectativa: táo logo realizada a abêÉura do procêsso administratlvo para apurar po§sivêl lnadlmplôncia do

tomadoÍ, oste dovorá soÍ imqdlatamonta notilicedo pelo soguíado, indicando claramentê os lions não cumpridos o

concodendo-lhe prazo para rqgulaÍlzaç io da lnadimplência epontada, aemgtondo cópla da notiÍlcação para â

sêguradora, com o íito de comunicar e reglstri Lr a Expectaiiva dg Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectâtiva do Sinirtro s€rá convertida €m Rêclamação, mêdiante comunlcaçâo p€lo soguíado à

sêguradora, da íinalização dos procodim,ntos admlnistrâtivos que comprovom o Inadimplemonto do tomador, data êm

que rostará oÍicializada a Reclamação do Sini! tro.

4.2.1, paÂ a Rêclamação do Slnistro sêrá necossáÍia a aprosontação dos sogulntes documentos, sem proluízo do

disposto no ltem 7.2.'1. das Condiçõês Gerals:

a) Cópia do contrâto principal ou do d )cumonto em qug constam âs obrigaçóes assumidas pelo tomadoí, 30us anexos

€ aditivos se houvêr, devldamente asslnados l,olo sogurado I pelo tomador;

b) Cópia do proc€sso administrativo que docum6ntou a inadimplôncia do tomador o culminou na resclsão do contrato

assegurado:

c) Cópias de atas, notiticações, contÉ notiÍica(ióos, documontos, correspondôncias, inclusivo o-mails, trôcedos entro

o ssguredo Ê o tomador, relacionados à lnâdir lplância do tomador;

d) Planilha, relatório 6/0u corrospondêncie3 k Íormando da existôncla de valoros rotid03;

e) Planilhâ, rêlatório e/ou corrêspondênclas ln'oÍmando os valorês dos prejuízos sofíidos;

Í) Diário dê Obías, quando apllcávol;
g) Comprovantos dos pagâmentos roallzadoa )glo s€gutado ao tomador;

h) Cópia da publicação da roscisão unitatoreli o contrat,) assegurado om 0iário Oficlal;

i) Cópia do novo contrato íirmado prlo segu ado com a empÍesa sucessora do tomador no escopo contratuâl

inadimplido, quando âplicávol.
4.2.2. Sem prejuizo do disposto no a... 771do Oódlgo Civil, ílca acordado que a não íormallzação da Reclâmação do

Sinisko dentro do prazo prescricional lornará s€ m efeito a prévia notiÍcação de Éxpectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a seguradora liver recebido todos os documentos listâdos no item 4.2.1. e, após análise, ficar

comprovada a inadimplência do tomador em relaÇáo às obrigações cobeías' pela apólice, o sinislÍo flcará caracterizado,

devendo a seguradora emitir o relatório Ínal de egulaçáoi

5. Disposlções Gerais:

S.1. A presente apóllcê, de riscos docl,rados, alraogura o cumprimonto das obrlgaçõss dirotas do tomador porantg o I

segurado, ospecificamonte dêscritâg no obleto desta apólice, do acordo com a modalidado dê sêguro'garantia t

indicadâ na mesma, não assogurando riscos roíorsntês a lndonizaçóês a tercoiros, danos amblentals o lucros :

cossantos, dêsposas de contenção dê slnlstro ou desposas de salvamento, dEsenvolvlmonto e programação de i

qualquor tipo do software ou aistorna, íiscos rêferontes às obÍigaçóes quê compotôm ao fabrlcant€ do§

equipamontos, bem como não essêguriL ri9cog roferontos a outros ramog ou modalidâdos d6 sgguro ou riscos I

trabalhistas s prcvldonciários, salvo q!ando contratada a cobortura adlclonal prêvista no ltem ,|.3 das Condiçôes

Especiais, em coníormldâdê com a lsglslação nacional reíeronto ao soguro-garântlâ'

S.2. A Inadimplência do lomador dovorá ocoíÍor 'lentÍo do prazo do vigência da apólicê. Em caso de não obsêrvaÇão

dest6 requisito a soguradora ÍicaÍá lsentâ dê q ualquor rasponsabilidado.

S.3. Fica entendido o conco.dado qu€, plÉ eíeitc lndenitário, náo ostarão cobortos danos o pêrdas causâdos direta ou

indiretemente poÍ ato terrorista, compÍ(,vado cc,m documenteçâô hábil acompanhada do laudo circunstenclâdo qu€

caractoÍize a natuÍeza do atentado, ln( gpondontEmonte de seu propóslto, quo lonhâ sldo d6vldamont6 reconhêcido

como atêntatórlo à ordem pública Pola autorid idê pública competentg.

5.4. Uma vez cumpridas todas a3 obri!taçóês agsumldas pglo tomador para a obtenção dâs licênçâs necossárias à

execuçâo ê conclusão do objeto desta garantia o se, por quâisquer motivos, alheios à vontáde do tomador' o(s)

óígão(s)compgtonto(s)paraconcodora(!)licenç.(3)reqUorida(s),nãooÍiz€(em)o/ounegá.la(s},taisâtosnâoserão
motivo(s) para oxocução desta apólics, ,icando a sêguradora lsenta do qualquor responsabilidade do lndênizaqão

securitária.

5.5. A vâlidede/coborturâ deste documê to sstá condicionada à acêltação/não oposiçáo do 6egurado em rêlaçáo a

todos os sêus tgrmos. Ao acoitar oste documento o segurado concorda que a seguradora não teíá rogponsabilidadê

ds indenizar reclâmaçáo quanto à cob rrtura dosta garantie so íor constatado que o slnlgtro ou inadlmplomento

contratual se ênquadra nos termos do lnclso \ I, do itêm 11 - Pêrda do Dir€ito, das Condiçó€s Gêrais'

6. RatificaÉo:

6. RalificâÉo: I

6.1. RatiÍicam-se inlegralmente as disposiçôes ( as Condições Gerais que náo tenham sido alteradas pela presente 
I_tcondiÉo Es,ecial 

,,rr,"_, ," ,a
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CI )NDIÇÕES PARTICULARES

Apóli ce i 0447 7 5-0253422

pela presgnte apóllce de seguro
contrato garantido pola presonto
fatoa vloladores de nomas do
o coligadas, sous rêapectivos

Fica êstabelecido que, êspeciíicamento lrara Íins lndenltárlos, não êstarão cobêrtos
garantia, quaisqúor preiuízos ê/ou domt is ponal dadês docorrcntsa do rcsclsão dg
apólice de soguÍo, causados por oú a o qualqtlor Íorma rêlaclonadoa a atos dou
anticorrupção, pgrpotÉdos pqlo segura lo, tomitdor ou controladas, controladoras
sócios/aclonlstas, ropresentantos, tllulare3 ou Íuncionállo5
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DEVOLUÇÃO DO DI)CU]I,IENTO
No caso de devoluçáo desle documento antes lo llnâl de vigênclâ nele expresso, preencher os cámpos abâixo e ênviar para a SêgurâdoÍa.

Em conformidade com a cláusula '14 . inciso l, das Condições Gerais, estamos procedendo a devoluçáo

do documenlo no 04-077 54253422

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUB/ JPA

Nome:

RG:

Cargo:

.ar
açsoc,ada a IRÁVELER! J

rl, JMalucelli
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