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FRONTISPÍCIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Executante Prestador de Serviços R$ 12.489,00 0775 - GARANTIA SEGURADO
SElaR PUBLICO

DescHção da Garantia: Coberturas. valores e prazos previstos na Apólice

Inicio

22/10/2021

Término

22/10/2022Executante Prestador de Serviços R$ 12.489,00

Demonstrativo de Prêmlo

Prêmio Líquido Executante Prestador de Serviços
Adicionalde Fracionamento.
lnF

R$

R$

R$

R$

270.00

0,00

0,00

270.00Prêmio Total.

Parcela Vencimento
04/11/2021

N' Cama
11471799

Valor(R$)
270,00

Em atendimento a Lei 12.741/12inforn\arTlos que incidem as aliquolas de 0.65% de PISA'Pascp c dc 4% dc COFINS sobre os prémios de seguros. deduzidos do cslabclecl(to en\ legislação
específica O(s) valoít.es) acirr a (Jescrilo(s). é(são) det«dois) no cenário desta conlrataçào de cobertura(s).Pode(m) sofrer alleraçãojõesjquandn contratada(s) isoladamente ou em oulr a cümposiç.
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FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados. garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos
prejuízos diretos causados pelo Tocador ao Segurado, em razão de inadimplemento na
prestação dos serviços descritos no objeto do Contrato n' 096/2021. Processo Adrüinistrativo n'
9166/2021

A presente apólice não se vincula a contrato de prestação.de serviços com.regime de
dedicação exclusiva de mão de obra. A existência'deste regime de c(5ntratação ãnseja.a
nulidade. de. pleno direito da.garantia, não gerando efeitos .jurídicos eln r.azã<.dR!utonomia de vontade e boa:fé que regem oi contratos, nos termos do Código Civil
Brasileiro, cabendo ao segurado a recusa imediata da presente apólice.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.o 477/13

ESTA APÓLICE NAO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE
APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO
MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.
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CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. 0bjeto

1.1. Este contrato de seguro garante o fielcumpri.mento das obrigações assumidas.pelo tomadpr
perante o segurado conforme os.termos da apólice.e. até .o val(it da garantia fixado !11?p.ta,~e de
acordo cor;íãGÍãb'dãÍidâde(1;)i/oii cobertura(s) a.dic.tonal(is).expressamente contratad?(:).,.çlm
razão de parta;ipação em licitação. em contrato 'principalpertinehte-a obras. jetviços incju:ive
de publicidade, compras, concessõese permissões no âmbito dos P.oderes.da LJríiãot Estados
do E) strito Federale'Üos 'Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de

1- processos administrativosl

11-- processos judiciais, inclusive execuções fiscais

111 parcelamentos administrativos de créditos fiscais nscritos ou não, em dívida atava

IV - regulamentos administrativos

1.2. Encontram-se também garantidos por este. seg.uro os valores.devidas ao segurado. tais
como 'multas e ndenizaçõesLoriundoâ do inadimplemento das obrigações assumidas pelo
tomador, previstos em legislação específica, para cada caso

2. Definições

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de
Seguro Garantia

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas., comuns a todas as mqdalidages e/ou .Sl?beúuras
de um p ano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições especí.figas relativas a,cada !n.odaydqde
e/ou coberüira de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições
Gerais

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma
Gerais e/oÜ Condições Especiais, de acordo com cada segurado

as Condições

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração
Pública (segurado) e particulares jtómadóres). gm que.'haja um acordo .dp von.tades para:?formação dé víncu'lo é a estipulação de obrigações fecípr(idas, seja qualfor a denominação
utilizada
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2.6....Endosso: instrumento formal, .assinado pela seg.uradora, que in.troduz modificações na
apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes

2:7: Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das
obrigações cobertas líbio seguro

2.8. Limite Máxima de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o
segurado em função do pagamento de indenizaçlão.

2.9. Prêmio:.importância deyi.da pelo tomador à seguradora, em função da cobeRura do seguro
e que deverá constar da apólice óu endosso

2:10. Processo de Regulação qe Sinistros procedimento pelo qual a seguradora constatará ou
nãg.a procedência da feclarnação de sinistro, bem como a apuráção dos prejuízos cobertos pela
apollce

2.11. .Proposta de Seguro; instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro
firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12..Relatório Finalde Regulação; documento emitido.pela seguradora no qualse transmite o
posicionamento acerca da (tara(5terização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis
valores a serem indenizados

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente

2.14. .Seguradora: a sociedade de seguros garantidora
das obrigações assumidas pelo tomador

nos termos da apólice, do cumprimento

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fielcumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador il)erante o segurado, cohforõe os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado

3. Aceitação

3.1.. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta
assinada pelo proponente, seu representante õu por corretor de seguros habilitado. A proposta
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitaçãddo risco

3.2. A seguradora fornecerá
proposta por ela recepcionada

obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que Identifique a
com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não
da proposta, contados dà data de seu recebimento, seja.para seguros novos ou renovações
bem como para alterações que impliquem modificação dó risco

3.3.1: Caso o proponenlte do seg.uro.seja pessoa física, a solicitação de documentos
complementares, para análise e aceitação do fisco, ou da alteração proposta, poderá ser feita
apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares
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poderá ocorrer.mais de uma ve4,.durante o prazo previsto no item..3.3., desde que .a seguradora
indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta outaxação

3.3.3. No caso de solicitação de documentos Complementares, para.análise.e acçit?çêo do
risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato
proponente, especificando oé motiv(is dà recusa

por escrito, ao

3.5. A ausência de manifestação, por escrito
caracterizará a aceitação tácita dõ seguro

da seguradora no prazo acima aludido

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até due o ressegufador se maOiüeste
formalmente. comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, taleventualidade
ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias
aceitação da proposta

a partir da data de

4. Valor da Garantia

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominalpor ela garantido

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato princlpalou no
documento que serviu. de ba.qe 'para a aceitação do risco pela se.furadora. o valor.da garantia
deverá acompanhar tais modificações, devendo a segurad(ira emitir o respectivo endossa.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no .contrato principalou no documento que serviu de
base.para.a aceitação do. risco.pela seguradora, em virtude das quais se faça :óecgssárla amodificação do valer contratuall o valor da garantia poderá acompanhar tais: modificações
desde qúe solicitado e haja o respectivo a(imite pela seguradora, por meio da emissão de
enaosso

5. Prêmio do Seguro

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prémio à seguradora por todo o prazo de
vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando a domador não
houver pagado o prêmio nas datas convencionadas

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prémio devido
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia

poderá a

5.3. Em caso de parcelamento do prêmlo, não será permitida a cobrança de nenhum valor
adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador
quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer
uma das parcelas, com a consequente redução proporcionaldos juros pactuados

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas
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parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário
efetuado no primeiro dia útilem qiie houver expediente bancário.

o pagamento poderá ser

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador
ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à
data do respectivo vencimento.

6. Vigência

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um
contrato principal, a vigência da êÜ)ólice será igual.ao prazo estabelecido ho contrato principal
respeitadas as partidíilaridades previstas nãs Condições Especiais de cada modalidade
contratada

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na
mesma. estabelecido de acordo com aã disposições previstas rias Condições Especiais da
respectiva modalidade

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato p.rirlcipalou
no documento que serviu de'base.pára a aceitação do ri.sco pel.a seguradora, a 'üjgência da
apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora omitir o Respectivo endosso

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no .contrato principal.ou no documento que sewiu de
base.para. a aceitação.do.risco,pela seguradora.. em virtude das .quais.Ee.faça rieçesliária a
modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais.mQdifi.cações. desde que
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora. por meio da emissão de endosso

7. Expectativa. Reclamação e Caracterização do Sinistro

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada
modalidade nas Condições Especiais, quando couberem

7.2. A seguradora descrevera nas Condições Especiais os documentos que deverão ser
apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação
e/ou informação complementar

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apójjce poderá ser realizada durante o
prazo prescriciohal, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Geraist

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caractere;ação do sinistro. comtlnicará formalmente ao
segurado, por'escrito, sua negativa de indenização: apresentando. conjuntamente, as razões
qué embasaram sua conclusã(5, de forma detalhada

8. Indenização

8.1 . Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice. até.o limite
máximo de garantia da mesma. segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre
as partesa

1-- realizando, por meio de terceiros, .o..objeto do contrato principal, de forma a Ihe dar
continuidade, sob a sua integralresponsabilidadele/ou
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11- indenizando, mediante pagamento em dinheiro
inadimplência do tomador, cobertos pela apólice

os prejuízos e/ou multas causados pela

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal
deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebiúentodo
último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro

8:2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta)
dias será suspenso.. rei.niciqhdo sua contagem a partir do dia útilsubsequehte àquele eM qué
forem completamente atendidas as exigênchs

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação
da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do
primeiro dia útílsubsequente a revogação da decisão

8.3..Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos .os saldos de
créditos do tomadorno contrato prjricipalsefão utilizados na amortizaçjão do prejuízo e/ou da
multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo
eviao

8.3.1. Caso o pagamento da indenização l.á ti.ver o.corrido quando da conclusão da apyração dossaldos de créditos do tomador no 'contrato principal. o segurado obriga-se a devolver à
seguradora qualquer excesso que Ihe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos
termos da Cláiisula 8 destas Condições Gerais, dentro dõ prazo para pagamento da respectiva
obrigação, acarretará em

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação
irídenizaçãó, a data de caracterização do sinistrole'

sendo, no caso de

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia
posterior ao térrúino do prazo fixado

9.2. O índice. utili.zado para atyal.ização monetária será o IPCA/IBÇE -.Índice de Preços ao
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou índice que
vier a substituí-1(5, sendo calct,nado com base na variação positiva apurada entre o último índice
publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior
à data de sua efetiva liquidação'

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado
para pagamento da obrigação, serão equivajehtes à taxa blue estiver em vigor para a mora do
bagahehto de impostos ãeü'idos à Fazenda Nacional

9.4. O pagamento de valores relativos à atualizaçáo monetária e juros de mora será feito
indeperidehte de qualquer interpelação judicialou extrajudicial, de umà só vez, juntamente com
os demais valores devidos no contrato

10. Sub Rogação
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10.1. Paga a indenlzação ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador
a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segürádo contra o tomador, ou contra
tercdros cujos fitos (iii fatos tenham dado causa ao sinistro

l0.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere este item

11. Perda de Direitos

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses

Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código CiviIBrasileiro

11 - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de fitos ou fatos de
responsabilidade do segurador

111 - Alteração das obrigações contratuais. garantidas por esta apólice
acordadas entre segurado e'tomador, sem prévia anuênciada seguradora

que tenham sido

IV - Ates ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparávelao dolo praticados pelo segurado
beneficiário ou pelo representante, de üm ou de outro

pelo

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de
seguro

Vl- Se o segurado ou seu representante legplfizer declarações.ine.xatas. ou oq tir ge má-fé
circunstânciài de seu conhecimento que coãfigurem agravarão de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da propostas
VI Se o Segurado agravar intencionalmente o risco

12. Concorrência de Garantias

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o
objeto deste seguro, em benefício do mesn=ío segurado ou beneficiário. a sggurad.ora
responderá, de'forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes
relativamente ao prejuízo comum

13. Concorrência de Apólices

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o
objeto deste contrato, salvo no caso de apdices complementares.

14. Extinção da Garantia

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um .dos seguintes
evenlog:o que ocorrer.primeiro,. sem Êtejuízo do' prazo para reclamação do sinistro conforme
tem 7.3. destas Condições Gerais
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1- quando o objeto. do contrato principalgarantido.pela apóli.ce .for .definitivamente realizado
mediante termo õu declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólices

quando o segurado e a seguradora assim o acordarem

111-- quando o pagamento da indenlzação ao segurado atingir o limite máximo de garantia da
apolice

IV quando o contrato principalfor extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da
apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta,'para os demais
casos: ou

y - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas
Condições Especiais

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato. esta garantia
somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o
disposto no parágrafo 4o do artigo 56 da Lei N' 8.666/1993, e sua extinção se comprovará..além
daÉ hlpótesés previstas no Item'14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art
73 da Lei no 8.666/93

15. Rescisão Contratua

15.1. No caso de rescisão totalou parcialdo contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do
segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as
seguintes disposições

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora,.esta reterá do prêmio
recebido, alén\ dos emolumentos, a parte proporcionalao tem15t) decorridos

15.1..2. Na .hipótese de rescisão a pedi.do d.o segurado, a sociedade segu.radora. reterá, no
máximo, além dos emolumentos. o prémio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo
curtoU

Relação a ser aplicada sobre a vigência --j--%-do--jRelação a ser aplicada sobre a vigência -- j=-%-do.
originalpara obtenção de prazo em dias--j--Prêmio--joriginalpara obtenção de prazo em dias-- j--Prémio

15/365
.30/365.
45/365

-1

-1

.1

.1

.1

.1

,1

-1

.1

-1

.13%.
.20%.
.27%.

,195/365
.210/365 -1

.1

.1

-1

-73%
75%
.78%
40%
43%
45%
48%

75/365.
.90/365-

105/365
120/365
135/365
150/365

.60/365 -30i
.37%.
40%

46%.
-50%.
-56%
-60%-

-66%
.70%

.225/365

.240/365

,270/365

.285/365

.255/365

.300/365
.315/365
.330/365
-345/365
.365/365

.90%

.93%
-95%

.98%
100%180/365

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2.
percentualcorréspondenteao prazo imediatamente inferior

deverá ser utilizado
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16. Controvérsias

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser
resolvidas

1- por arbitragemlou

11- por medida de caráter judicial

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na.apólice, a cláusula compromissórja de
arbitragem, que deverá gêr fácultativamente aderido pelosegurado por meio de anuência
expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a
resolver todos os seus litíaioé cora a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas
sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n' 9307. de 23 de setembro de 1996

17. Prescrição

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei

18. Foro

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio
este

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal
fim neles indicadas

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação à sua comercialização

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou
endossa) foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada .nq.site
www.susep gov'.br, por meio do número de seu regislro na Susep, nome completo, CNPJ ou

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o ter.ritório
nacional. salvo disposição em contrario has Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPITULO ll CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES RAMO 0775

SEGURO.GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO SUSEP n.' 15414.900195/2014-17

1. 0bjeto

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado. na apólice
pelos prejuízos decorreiÍtes ão inadimplemento' das obrig?ções assumidas pelo tomador no
contrato lú"incipal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de se.curo os valores dag.pyjlas e
indenizações devidas à Administração Pública. tendo em vista o disposto na Lei n' 8.666/93

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente: a Cobertura Adicionalde
Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo llldeste Anexo.

2. Definições

[)efine-se, para efeito desta moda]idqde. acém das definições constantes do art. 6' da Lei n
8.666/93 e do art. 2' da Lei n' 8.987/95:

1- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos np apólice, aos.quais. se restringe a
cobertura securitária. Ou seja,' a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos
expressamente descritos neste documento.l

11- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos Vala.res origin.ári.os previstos .para a
execução do objeto do contrato principal, causada pelo Inadimpjementõ do tomados:.qxc.ruindo:
se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo dê seguro, tais como responsabilidade civil
lucros cessantes.

3. Vigência

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras

1- coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de
obras, serviços e/ou comprasl
11 por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público

3.2. As renovações, a que se refere o inciso lido item 3.1., não se presumem, serão precedidas
de notificação .escrita 'da s.eguradora ao. segurado e .ao tomador, com .antecedência de, até
noventa dias da data do término de vigênci% da apólice em vigor, declarando seu explícito
interesse na manutenção da garantia
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3.2.1. Fica também estabelecido que a não renovação da
independentemente de a seguradora.querer ou não renova-la
passívelde recuperação junto ã seguradora

cobertura deste seguro
não cara cterizará sinistro

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo .administrativo.para.apurar
possível inadjmplênciã do tomados, este deverá ser imediatamente notificado pelo
segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo:jhe p.razo para
regularização da inadimplência apontada, remetendo.cópia.da notificação para a
seguradora, com o fito de éomunicare registrar a Expectativa de Sinistro.
4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação,. mediante
comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos ãdTinistrativgs
que compf;oveh o inaãimplemento'do tomador, data erü que restará oficializada a Reclamação

In astro0

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos. sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais

a) Cópia do contrato principalou do documento em que constam as obrigações assum.idas pejo
tómador, seus anexas e aditivos se houver, devidamente assinados'pelo segurado e pelo
tomaaor

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do domador e culminou na
rescisão do contrato assegurados

c) Cópias de atam. notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e
rúailsjtrocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;

d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos

f) Diário de Obras. quando aplicável

g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador

h) Cópia da publicação da rescisão unilateraldo contrato assegurado em Diário Oficia

l Cópia do. novo con!.rato. firmado pelo ?egurado com a empresa sucessora do tomador no
escopo contratualinadimplido, quando aplicável.

4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não
form.alizaçêo d? Reclamação do .SilJjstro dentro do prazo prescricionaltornará seM efeito a
prévia notificação de Expeáativa do Sinistros

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item
4.2.1. e, ap(5s ariálisejficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório
finalde regulação
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5. Disposições Gerais

5.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações
diret.as do tomador perante o segurador especificamente descritas no objeto destaapólice, de acordo éom a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não
assegurando riscos referentes a indenizaçõeg a terceiros, danos ambientais e lucros
cessantes, despesas de contenção dê sinistro ou despesas de salvam.ento
desenvolvjmentó e programação de qualquer tipo de software o.u sistema, riscas
referentes às obrigaçõeshue competem ao fabricante dos equipamentos, bem como não
assegura riscos'referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos
trabahistas e previdenciários, salvo quando contratada a cobertura adiciõnalprevjsta no
item 1.3 das Condições Especiais, erú conformidade com a legislação nacionàlreferente
ao seguro-garantia.
5.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da. apólice. Em
caso de nãó observação deste requisito a seguradora ficará'isenta de qualquer
responsabilidade

5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenltário, não estarão cobertos danos.e
perdas causados direta ou indiretahente por ato terrorista, comprovado com docum.entação
hábil acompanhada de laudo circunstahclado que caracterize a natureza .do alentado
independerltemente de seu. propósi.to, que.tenha sido devidamente reconhecido como
atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente

5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das
licenças necessárias à execução e cohcíusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer
motivos, alheios à vontade db tomador, .o(s) órgão(s) compeiéntq(s) para con.cede.r a(s)
icençaGs) requerida(.s), nãg o fizer(em) e/oil .hegã-la(s}, tais atos não sério mgliyg41?l. pala
exectiçã(ã desta .apólice, ficando a séguradorã isenta de qualquer responsabilidade de
indenização securitária

5.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do
segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento b. segurado).concorda
qué a seguradora'não terá responsabilidade. de .jndenizar reclamação .quanto àcobertura desta
garantia :e for constatado que o sinistro ou inadimpjemento contratualse enquadra nos termos
ão inciso VI, do item ll -- Parda de Direito, das Condições Gerais

6. Ratificação

6:1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido
alteradas pela presente Condição Especial
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CONDIÇÕES PARTICUURES

Fica. estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá
quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas
anticorrupçãó perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus
representantes.

No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
djvergênci.a entre aé disposições lirevistas na premente apólice/endosso e no contrato
e/qu'agitlvos qarantiilos,'preÜalecerão sempre as' disposições da presenteapólice/endosso."

Cabe.ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso
estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tàlcomo disposto no
presente documento.
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Devolu②o de Documento

No caso de devolução deste documento antes do finalde vigência nele expresso preencher os campos abaixo e
enviar para a Seguradora

Em conformidade com a cláusula 14
documento Ro 04-0775-0338079

incisa 1. das Condições Gerais. estamos procedendo a devolução do

Locale Data

PREFE[TURA hlUNICIPAL DE pluMA/ES

Nome

RG

Cargo


