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FRONTISPÍCIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Executante Prestador de Serviços RS I0.200.00
0775 GARANTIA SEGURADO

SETOR PÚBLICO

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

Início

25/10/2021

Término

25/10/2022Executante Prestador de Serviços R$ 10.200.00

Demonstrativo de Prémio

Prêmio Líquido Executante Prestador de Serviços.
Adicionalde Fracionamento.
1. 0 .F.

R$
R$

R$

R$

270.00
0.00

0.00

270,00Prêmio Total

Parcela Vencimento
04/11/2021

N' Cama
11471871

Valor(R$)
270,00

F
peca

atendimento a Lci 12,741/12infclmamos que iRCidCI
O(s) \ alorjes) acima descrito(s). é(são) devido(s

as aliquotas de Q.65% de PIS;Pasep e de. 4% de.COXINS sobre os pr
cenário desta contratação de cobertura(s).Podejm) sofrer alteração(

lias de sequms. deduzidos í
aquando contratada(s) isola

]&llt:cêdo êm legislação
!nte ou cm outra composição
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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 Toihador ao Segurado, em razão de inadimplémento na
pt(:!.t99ao dos serviços descritos no objeto do Contrato n' 098/2021, Processo AdrÜinistrativo n'

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 contratação énseja a
nulidade. de. pleno direito da.garantia, não gerando efeitos .jurídicos eiD [azãq.dqg:utoDO.mia dé vontade e boa-fé que regem os'contratos, nos t'ermos do Código Civil
Brasileiro, cabendo ao segurado a fecusã imediata da presente apólice.

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

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

Píigina 2 dt' 16
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CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULOI CONDIÇOES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA SEGURADO: SETOR PUBLICO

1. 0bjeto

1.1. Este contrato de seguro garante o fielcumprimento das obrigações assumidas.pelo tomador
perante o segurado, coRforrriê os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta,.e de
acordo com ã(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em
razão.de .participação em lia'tação. em contrato 'principal pertinente.a obras, serviços incluí.ive
de publicidade, compras, concessões e permissões nó âmbito dos Poderes.da União, Estados
do [)istrito Federaledos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de

processos administrativos

11-- processos judiciais, inclusive execuções flscaisl

11-- parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida atava

IV - regulamentos administrativos

1.2- Encontram-se também garantidos por este..seg.uro os valores.devid(2s ao segurado, tais
como multas e indenizaçõest oriundo! do inadimplemento das obrigações assLitnidas 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 modalidades e/ou coberturas
de um plarío de seguro, qué estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade
e/ou cobert'ura de tim plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições

erais

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma
Gerais e/oú 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 {tómadóres), gm que.'haja um acordo .dp vontades para.a
formação dé vínculo é a estipulação de obrigações fecíprócas, seja qualfor a denominação
tJtiliZada

Pagina 3 dt 16
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2.6,...Endos:o: instrumento formal, .assinado pela seguradora, que in.troduz modificações na
apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anLiência expressa das partes

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

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

2.9. Prémio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro
e que deverá constar da apólice óu endosso

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo quala seguradora constatará ou
não.a procedência da i:éclahação de sinistro, bem como a apuràção dos'prejuízos cobertos pela
apollce

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formalde 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 õaraéterização 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, nos termos da apólice, do cumprimento
das obrigações assumidas pelo tomador

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fielcumprimento das obrigações assumidas pelo
domador perante 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 fe.ita. mediante proposta
assinada pelo proponente, seu representante õu por corretor de seguros habilitado. A proposta
escrita deterá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco

3.2. A seguradora fornecerá
proposta por ela recepcionada

obrigatoriamente. ao proponente, protocolo .q.ue identifique a
com'a indicação da data eda hora de seu recebimento

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

3.3.1. Caso o proponente do seguro 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

Pít.fina 'l dp lb
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poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.. desde que a seguradora
indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou'taxaçãoo risco

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

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa

3.5. A ausência de manifestação, por escrito
caracterizará a aceitação tácita do 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 ho item 3.3. lerá suspenso até due o ressegurador se manifeste
formalmente, comunicando a.segu.radora,. por escrito, ao proponente, taleyentualidade
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, a partir da data de
aceitação da proposta

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 estabelec.idas no contrato principal ou RO
documento que serviu de base 'para à aceitação do risco pela seguradora, o valor.da garantia
deverá acém'panhar tais modificações, devendo a seguradora emitia o respectivo endossa.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principalou no documento que sewiu de
base.para.a aceitação do. risco.pela seguradora. em virtude das quais. se !aça necelssaria a
modificação do valor contratual, o valor: da garantia poderá a.corüpanhar tais. modificagõe.s
desde qúe solicitado e haja o respectivo aêêite 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 o tomador não
houver pagado o prêmlo nas datas convencionadas

5.2.1. Não paga pelo tomadQr, na data fixada, qualquer p.arcela do prêmio devido
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia

poderá a

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

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

Pãqií\a 5 dt' 16
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parcelas coincidir com dia em que. não haja ex.pediente bancário
efetuado no primeiro dia útilem que houver expediente bancário

o pagamento poderá ser

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomados
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 apólice será igualar prazo estabelecido no contrato principal
respeitadas as particularidades previstas nãs Condições Especiais de cada modalidade
contratada

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

6.3. .Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato priQcipalou
no ,documento que serviu de.Q.ase.para.a aceitação do ri,sco pel.a seguradora, a vi.gência da
apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso

6.4. Para alteraçõ.es posteriores efetuadas no .contrato principalou no documento que serviu de
base.para a aceitação.do.risco,pela seguradora.. em virtude das .quais .!ç faça neçeslárij .a
modificação da vigência da apólice. esta poderá acompanhar tais.m(2difi.cações, desde que
solicitada' e haja o respectivo aceite peia 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 .nap 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 pda.presente apólice poderá ser realizada durante o
prazo prescricióhal, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao
segurado, por'escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões
qué embasaram sua conclusão, 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 pares

l 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 recebimento do
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.nici?rido sua contagem a partir do dia útilsubsequente àquele em que
forem completamente atendidas as exigências

8.2.3. No caso de decisão judicialou 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 útilsubsequente 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 contrato prjnclpalserão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da
multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenizaêão no prazo

eviao

8.3.1. Caso o pagamento da Indenização l.á ti.ver o.corrido quando da conclusão da apuraçqo dos
saldos de crédi'Íos do tomador no 'con'trato principal, b segurado obriga-se a devótver 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 indenlzação nos
termos da (:láiisula 8 destas CÕnãiçõeâ Gerais, dentro dÕ prazo para pagamento da respectiva
obrigação, acarretará em

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação
indenização. 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
pt)sterior ao término do prazo fixado

9.2. O índice. utili.zado para atlial.ização monet.ária será o IPCA/IBÇE -. .Índice de Pr?ços ao
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou..tndicp que
vier a substituí-lÓ, sendo calculado com base na variação positiva apurada en.tre 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, ser?o'equivalentes à taxa ãue estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional

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

10. Sub-Rogação
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10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador
a seguradora sub-rogai-se-á nos direitos e privilégios do segürádo contra o tomador, ou contra
terceiros cujos atos dti fatos tenham dado causa aõ 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 atou ou fatos de
responsabilidade do segurador

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

que tenham sido

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equlparávelao dolo praticados pelo segurado
beneficiário ou pelo representante, de úm ou de outro

pelo

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

Vl- Se o segur.ado ou seu re.presentante leg?lazer declarações.ine.xatas. ou omitir qe má-fé
circunstânciâi de seu conhecimento que coãfigurem agravação de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitaçãdda proposta
VI l 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 mesr6o segurado ou beneficiário, a seguradora
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 apólices complementares

14. Extinção da Garantia

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes
gvenlo!:o que ocorrçrprimeira.. sem prejuízo do'prazo para reclamação do sinistro conforme
item 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 pela segurado ou devolução da apólice;

quando o segurado e a seguradora assim o acordarem

lll--.quando o pagamento da Indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da
apoiice

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 demaiscasos: ou

V - 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 ap(5s a execução do contrato, em consonância .com o
disposto no parágrafo 4' do artigo 56 da Lei N' 8.666/1993, e sua extinção se comprovará,.além
das hipóteses previstas no item'14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art
73 da Lei n' 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. alérÜ dos emolumentos, a carte proporcionalao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora. reierá, no
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a segdnte tabela de prazo
curtoL

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

.%-do-
.Prémio

15/365.
30/365.

-45/365.
60/365

.1

,1

-1

-1

-1

.1

.1

-i

-13%
.20%.
-27%
-30%.
.37%

.195/365

.210/365

.225/365
.240/365

73%
.75%
.78%
.80%
-83%
: 85%

48%
.90%
-93%

75/365.
.90/365-
105/365

.40%.
46%.
.50%.
-56%.
-60%.
-66%.

70%.

.255/365

.270/365
.1

-1

-1

-1

120/365

135/365
150/365
165/365

.285/365

-300/365
.315/365

330/365
.345/365

-95%-
-98%
100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2.
percentualcorrlespondenteao 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

por arbitragemlou

11 por medida de caráter judicial

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na.apólice, a cláusula com12romissórja de
arbitragem, que deverá iêr fácultativamente aderido pelo segurado por meio de anuência
expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comi?rometlendo.a
resolvél. todos os seus titíaiog cora a sociedade segúradoh por meio de.J.uízo 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 pelale

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

18. Foro

19. Disposições Finais

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

19.2. As apólices e endossou terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para ta
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 dç?cumento. poderá ser v?rificado se a apólice ou
endosso foi corretamente reglstrado no site da Susep - wwh susep-gav.br.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território
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

Pâqin] 10 dp 16
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPITULO 11- CONDlçOES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

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

PROCESSO SUSEP n.o 15414.900195/2014-17

1. 0bjeto

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixa.do na apólice
pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrig.ações assumidas pelo tomador no
contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores.gag.plJltas e
indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o díbposto na Lei n' 8.666/93

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

2. Definições

Define-se, para efeito desta modalidade
8.666/93 e do art. 2' da Lei n' 8.987/95

além das definições constantes do art. 6' da Lei n

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

11- Prejuízo; Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores origin.árias previstos .para a
execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimpjemento do tomador:.exc.luindo-
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

-- 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 not.iflcqção'escrita da seguradora ao. segurado e .ao tomador, com .antes.edência de, até
noventa dias da data do término de vlgêncià da apólice em vigor, declarando seu explícito
Interesse na manutenção da garantia
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cobertura deste seg u ro
não caracterizará sinistro

4. Expectativa. Reclamação e Caracterização do Sinistro

do Sinistro

'i2 1 Para a Reclamação do Sinistro será necessária g ?prg?e.lotação dos
ocumentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das conaiçoes gerais.

seguintes

tomador:

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador e culminou na
resc são do contrato assegurado;

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

e) Planilha. relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridosl

f) Diário de Obras. quando aplicável
al Comorovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador;

h) Cópia da publicação da rescisão unilateraldo contrato assegurado em Diário Oficial;

i) Cópia do novo. con!.rato.!irmado plelo liegurado com a
escopo contratualinadimplido quando aplicável

empresa sucessora do tomador no

finalde regulação
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5. Disposições Gerais
5:1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das.obrigações
diret.aé do tomador perante o seguradolespecifiêamente désSritas no objeto desta
apólice, de acordo éom a modalidade de seguro-garantia indicada. na mesma, não
assegurando riscos referentes a indenizações'a ter:êeiros,.danos ambientais e lucros
cessantes, despesas de contenção dê sinistro ou despesas de salvamento,
desenvalvjmentó e programação de qual.quer tipo de soft.ware o.u sistema, riscas
referentes às obrigações clue competem ao fabricante dos equipamentos, bem como não
assegura riscos'referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos
trabalhistas e previdenciários, salvo quando contratada a cobertura adicionalprevjsta no
item 1.3 das Cbndíções Especiais, em conformidade com a legislação nacional referente
ao seguro-garantia.

5.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo. de vig.ência 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 indenitário, não estarão cobertos danos e
perdas causados direta ou indiretahehte por ato terrorista, comprovado com doçum.entação
hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a n.atureza .do alentado:
ndependeritemente de seu. propósi.to, qu.e .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 conclusão do objeto desta garan.tia e se, por quaisquer
motixlos, alheios à vontade d'o. tomador, .o(s) órgão'(s) compeiéntq(s) para éon.cede.r a(s}
licença(s) requerida(.s), nàg o fizer(em) é/oii .hegã-la(s), tais ates nãb sério moliyqs) para
execução de'sta .apbllce. ficando a seguradora isehtâ de qualquer responsabilidade de
ndenização securitária.

5.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do
seguradoem relação) a. todos os seus.termos. Ao aceitar este documento b. segur?db concorda
que a seguradora'não terá responsabilidade. de .jndenizar reclamação .quanto à' cobertura desta
garantia :e for constatado que'o sinistro ou inadimpjemento contrátualbe enquadra nos termos
ão incisa 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

l>aitlne+ 14 d
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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
anticorrupção perpetradas com' participação dolosa do Segurado e/ou seus
representantes.

No tocante à alocaçãQ dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergência entre aé disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato
e/qtl afiitlvos. garantidos,' pre+alecerão 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, tal como disposto no
presente documento.
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Devolu③o 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 n' 04-0775-0338080

nciso 1. das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do

Locale Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PlúMA/ES

Nome

RG

Cargo


