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Ofício n° 058/2019
Boa Vista-RR, 25 de Março de 2019.
Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA — TRE/RR.
Gerson de Oliveira
Chefe da Seção —SMP/TRE-RR.
Assunto: SEGURO DO SEGUNDO TERMO ADTIVO.

Prezado Sr (a).
Venho por meio deste informar a Vossa Senhoria, que estamos encaminhando a
APOLICE seguro Garantia, referente ao segundo termo aditivo dos contratos abaixo.
:QeJ r2.:H1:
01

02
03
04

Auxiliar
de
serviços
operacionais e manutenção
Eletricista
Jardineiro
Recepcionista

2/2018

0000132-41.2018.6.23.8000

23/2018

0001327-61.2018.6.23.8000
000271543.2017.6.23.8000
0000183-52.2018.6.23.8000

30/2017

6/2018

Atenciosamente,

Nsc3r
2

3-

O•

EXTREMO NORTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ: 04.451.516/0001-03
AV: Gen Ataide Teive,3304/4 - Bairro BURITIS / CEP: 69.309-187 Boa Vista/RR
Fone: 95 3014-2525 1 e-mail: extremo_norte_terceirizada@hotmali.com
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A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA - TRE

CÁ>rr 1
Você está recebendo urna apólice de Seguro Garantia da Junto Seguros S.A. (antiga JMaIucelIi
Seguradora SÃ.), referência no mercado brasileiro de garantias.
Aqui você encontra todas as Informações sobre a cobertura assegurada, valor, do prêmio; vigência e
a,dados das partes envolvidas.
Atuamos em todo o Brasil e na América Latina e permaneceremos à disposição para analisar suas
demandas.

Conte sempre conosco.
Junto Seguros S.A.

APÓLICE Seguro Garantia N°12-0775-0166247
Documento eletrônico digitalmente assinado

ICP
Brasil

Assinado Stamento por.

Gustavo Henrich

ICE
Brasil

por:

Ass ..digitalmentepøn

Õ)Roque Jr. deH:MQlo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001, que instituiu a infra-estrutura de chaves
Públicas Brasileira - lcp-Brasil por. Signatário (as):
Gustavo Henrlch N° de Série do Certificado: 099Fc06915F5891A
Roque de Holanda Meio N° de Série do certificado: 52AE2099725c9c02

NO Apólice: 12-07764166247
Controle Interno(Código Controle): 860791607
Data de Emissão: 2110312019

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo podará ser verificado sob o n°
05436.2016.0012.0775.0159996.000001 no sito da susep: v.susep.gov.br. Acesso: Serviço ao cidadão -'consulta de
apólice de seguro garantia.
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Seguro Garantia

Controle lnterno(Códlgo Contsqle):850791601
•1
A autenticidade do presente doaanento bem como o arquivo em forma elewõnica,
Endosso: 12-0775-0166247
podem ser verificados no webslte Juntoseguros.com. Após sete dias úteis da
Referência: 12-0775-0159996
emisato deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi
Proposta: 2260510
corretamente registrado no ate da Susop - vnvw.susep.gov.br. As condições
oontsatueãa/regulacnanto deste pcoõso protocoiizades pelas sociedades /erntdade
Jt.ito à Susep poderão ser consuitadas no endereço oçnstente da apõtica/proposta:
Atendimento SUSEP: 0800 021 8464.
Central de Atendimento Junto - 0800 704 osOiIOuwtdoda Junto -08008430301
Frontispicio da Apólice
-.
A Junto Seguros S.A. (antiga J. MALUCELLI SEGURADORA SIA), CNPJ 84.946.157/0001-33, Código do Registro na
SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440- Centro - Curitiba - PR, por meio deste ENDOSSO de Seguro
Garantia, garante ao SEGURADO, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA - TRE , CNPJ 05.955.085/0001-85, AV.
JUSCELINO KUB1TSCH$Ç N.° 589- SÃO PEDRO - BOA VISTA , as obrigações do TOMADOR TREMO NORTE
SERV1COS DE LIMPEZA EiRELI - ME, CNPJ 04.451.516/0001-03, AV GEN ATAIDE TEIVE 330444 BURIS7BOt..,VI$TA RR,
até o valor de R$ 1.747,97 (um mil e setecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centq!o!), na 'podaIidade
abaixo descrita.

Modalidade

Limite Máximo de Garantia (L.M.G.)

Executante Prestador de Serviços

R$ 1.747,97

r, oó-

0775- GARANTIA' (

StOKPÚBCO

Descrição da Garantia

(Coberturas, Valores e prazos previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional

Vigência

Importância Segurada

T

início

Executante Prestador de Serviços

R$ 1.747,97

20/03/201,9

Trabalhista e Providenclária

R$ 1.747,97

20/03/2019

1

• Inc

29YØ32C

USo se aplica franquia a nenhuma dia coberturas contratadas por esta apóltcs.

Objeto da Garantia
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR/SEGURADO,
Teimo Aditivo, firmado' em 12/11/2018, correspondente ao Contrato n° 30/2017 procedemos a e
ENDOSSO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

inteiro
sente

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 29/02/2020.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n,° 12-0775-0159996.
Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
eta.

Corretor.

00002804-1. SPIES & CAMPOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

IcP

Brasil

a'

Assinado digitalmente por.

Gustavo Henrlch

L

Continua

raylna

Icp

Brasil AssS6õ dlgftalmentepor
íTw RoqusiideH.Meto

Coatrote de Segurança

1111111111

Documento eiotrônico assinado digitaimente conforme MP n' 2.200-212001 do 24108/2001, que instituiu e
Infra,strutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-araaii por. Stgnatàlos (as):
Gustavo HeMd, W do Série do certtr,cadu 099Fc08915F5891A
Roque de Holanda Meio W de Série do Cealflcado
Alt. 1' - Fica Instituida a Infra-EstnjtLre de Chaves Públicas Brasileira - lcP-Brasil para garantir a autenticidade, a
lnieldade e a validade uridica do documentos em forma eletrônica, das aplicaç8es de suporte e das aplicações
hebilitadas que utilizem certicados digitais, bem como e reatzaçio de transações eletrônicas eegtxat

Manaus AM 2 03/20 9
-SUSEP Superintendência de seguros privados, Autarquia Federal responsável peia fiscelizaçio, ncqmetizaçío e controle dos mercados de seguro, prevtdtnCla complementar aberta,
captailzaçao, resse iso e corretagem de seguro." Este produto está protocolado na SUSEP através do Nt de Processo SUSEP 15414.90019512014-17.
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Seguro Garantia

Controle Inbrno(Código Controte):550791607
A autenticidade do presente documento, bem como o esquivo em fomna eletrônica,
podem ser verificados no website jixtoseguros .com. Após sete dias úteis da
emissão deste docunento, poderá ser verificado se a sp4lice co endosso foi
corretamente registrado no ake da SUSWJ - www.euaap.gov.br. As condições
contratualslregutamenlo desta produto protocotizadas pelas socIedade/entldade
Junto á Susep poderão ser consultadas no endereço constamo da epôllcslptopoata.
Atendimento SUSEP 0800 021 8484.
Central de Atendimento Junto -0030 704 0301IOtMdoile Junto -4O( 543 0301

Endosso: 12-0775-0166247'
Referência: 12-0775-0159996
Proposta: 2286570

Frontispício de Apólice

Demonstrativo de Prêmio

Importância Segurada
s
200,00

Prêmio Líquido Executante Prestador de Serviços
(:

Prêmio Liquido Trabalhista e Previdenciária
Adicional de Fracionamento
1.0.12

.sdó
opC'
'4
&;

0,00

Prêmio Total

Condições de Pagamento
N° Carnê
6170687

Vencimento

Parcela

28/03/2019

Em atendimento à Lei 12.741/12 lrtfo.mamos que flcldem as allquotas de 0,65% de PIS/Pesep e de 4% de COFINS sobre os
deduzidos do estabelecido em legislação especifica.
O(a) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer aitn$oØes) isotedamente co em outra composição,
São Paulo - SP - 21/0312019

Corretor

000001.0.025024-1 - SPIES & CAMPOS CORRETORA DE SEGUROS LTOA

-SuSEP: - Sterintendênda de seguros privadas, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, ncnnattzaçao e controle dos mamados de segtso, prevldãncla complementar abada,
capitalização, resseguro e corretagem ú seguro. "Este procluloestá protocolado na SUSEP através do N.' de Processo SIJSEP 15414.9001992014-17.
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Endosso: 12-0775-0166247
Referência: 12-0775.0159996

CONDIÇÕES GERAIS
CIRCULAR SUSEP 477/13- PLANO PADRONIZADO
CAPITULO 1- CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0715
SEGURO GARANTIA — SEGURADO: SETOR PÚBLICO
1. Objeto:
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomado,ç,
segurado,
conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo comft(sJ
(s) , e/ou
•
cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em hdtaço.YéniS
nffatotqnclpai
pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões noArnbtto dos rodr$
d a
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
—processos administrativos;
II — processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em divida ativa;
IV — regulamentos administrativos,
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como mui
oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação esp
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
guro,
que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobe
plano
de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Ge
dições
Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pú
particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vinculo e a estipul
ações
reciprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que Introduz modificações na apólice d
rantla,
mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obriga
pelo
seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segu
o do
pagamento de indenização.
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro,
ter da
apólice ou endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora co
nota da
reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
2.11. Proposta de Seguro: Instrumento formal de pedido de emissão de apólice d
os termos da
legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da
caracterização 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 fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tdmador perante o
segurado, conforme 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,
CódO507916o7
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Endosso: 12-0775-0166247
Referência: 12-9775-0159996

seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao
exame e aceitação do risco.
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada,
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 da
data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação
do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa tísica, a solicitação de documentos complementarej,....parp análise e
aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.r/
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares podem ocwF4iitJi&wni vez,
durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do p;dfdorde novqs/elntos,
rna
para avaliação da proposta ou taxação do risco.
f
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação dqnspo
Ia 4i3erqção
proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficam suspenso, voltando a correr a partir.tJ
iuese7der
a entrega da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, «cando os
motivos da recusa.
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará' à 'áitação tácita do
seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o pra ";aludido n' Item
3.3. sairá suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradorbL escrjo, ao
proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurara 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:
4.1.0 valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento q 'serviu d
deve
para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modifi
seguradora emitir o respectivo endosso.
4.3. Pêra alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base' p ra-a-4dceltS
risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o
podem acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceito pela segurad
emissão de endosso.

base
do a
o do
rantia
o da

S. Prémio do Seguro:
5.1.0 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 houve(pag$&. 'rémlo
nas datas convencionadas.
'.-cuçáo
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prémio devido, poderá a seguradora ri
do contrato de contragarantia.
custo
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não sem permitida a cobrança de nenhum valor
ros, a
administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando
?i'róporpon 1 dos
possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a corjseqyentC
juros pactuados.
ãi dia em que
5.4. Se a data limite para o pagamento do prémio a vista ou de qualquer uma de sua4 pareIa,oft)çldi
não haja expediente bancário, o pagamento podem ser efetuado no primeiro dia útil em que houver &xpedieritebandáflã:
5.5. A sociedade seguradora encaminham o documento de cobrança diretamente ao tomador ou teif , 'representante,
observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.
1
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 igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições
Especiais de cada modalidade contratada.
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice sem igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo
com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu
de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a
seguradora emitir o respectivo endosso.
C6d.:630lgIeøl
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Endosso: 124"166247
ReËerêncla: 124775-0159996

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base'-par a aceitação do
risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá
acompnhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, pdr 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 descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser' apreseiitadós'!!j a Çefetfvação
da Reclamação de Sinistro.
'
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documet4atpo ef,ow ini&niação
complementar.
73 A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante
r&zo prekcuclo?lal nos
termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao 'áeg9r.edo .'$6i'. eicrito,
.Ø' forma
sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua pondus
.4.',.
detalhada,
,
8. Indenização:
a da
6.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máxi
mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
tegral
— realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade,
responsabilidade; e/ou
ador,
11 — indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou muitas causados pela inadimp
cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
8.2.1. O pagamento da indenização ou o Inicio da realização do objeto do contrato principal deverá oco r dêiilrodo prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado 'duran -,. ,ØroQeS ode
regulação do sinistro.
enso,
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o Item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) d S1
reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências
e 30
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrei, que suspenda os efeitos de reclamação da apli
(trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de crédit 5 ,do toma or no
JUIZO
contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do si 4ro, sem
do pagamento da Indenização no prazo devido.
$
crèdIos do
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos sal
tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver á seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago
9. Atualização de Valores:
#àd , vCtá. ula 8
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos ,.
destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
data de
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de ibdenitação,
caracterização do sinistro e
o término do
b) Incidência de juros moratõrios calculados pro rata tempons contados a partir do ' 'M iro dia poal
prazo fixado.
9.2. O Indica utilizado para atualização monetária será o IPCNIBGE - índice de Preços ao Consumidor. Amplo da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substitui-lo, sendo calculado com ,base na variação
positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento , e"'âquele 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 equivalentes á taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos á Fazenda
Nacional.
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito Independente de qualquer
Interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.
10. Sub-Rogação:
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora
cõd.:uoyp,eo?
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Endosso: 124715-0166247
Referência: 12-0175-0159996

sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos - atos ou fatos tenham
dado causa ao sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os. direitqft que se refere
este item.
11. Perda de Direitos:
O segurado perderá e direito à Indenização na ocorrência de uma eu mais das seguintes hipóteses:- Casos fortuitos ou de força maior, nos tensos do Código Civil Brasileiro;
II - Doscumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado:
III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acorga,q s4tãrtre.,,.s guiado e
tomador, sem prévia anuência da seguradora;
Cj.,
iv - Atos Ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo
!
representante, de um ou de outro;
V - O segundo não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
seu
Vi - Se o segurado ou sou representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de mã-fá"ETRWIlIA,
conhecimento que configurem agravação de risco de inadimpiáncla do tomador ou que possarh!nftuenctar na
aceitação da proposta;
MI—Se o Segurado agravarintencionaimente o risco;

4't.:

12. Concorrência de Garantias:
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto
beneficio do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao ri
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 -4ççitto, s- o 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 .event4tb:qU. 'correr
primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conformo (tem 7.3. destas Condições Gerais:
- quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante t ; 1 &:te'- ;raçâo
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
11 -quando O segurado e a seguradora assim o acordarem;
III -quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da dpólgrarUnif.. .ntrato
principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.
'a ou
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somcntfjbrtli
restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 40 do artigo 56 dafl$ ti?ë /1993,
o sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no tem 14.1., pelo recebimento do -o.jét&do conhjto nos
termos do art. 73 da Lei n° 6.666/93.
15. Rescisão Contratual:
15.1. No caso do rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativ. dosegdoJ tP';d'seguradora e
com a concordância reciproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos
emolumentos, o prémio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência —j -%-do----I Relação a ser aplicada sobre a vigência - 1
original para obtenção de prazo em dias—I---Prêmio--1 originai para obtenção de prazo em dias— 1—Prêmio--151365
30/365
45/365
CdI5nitO7

1 - - 13% .
1 - -- 20%" - 1
1-- -27%- - - 1
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801365
751365
901365
1051365
1201365
1351365
1501365
-165/365
1801365

1

'30%'

1

37%

1 '40%'
1' '46%'

1
1

1
1

1' '50%' '1
1'''56%' ''1
1 ''60%''' 1
1'•'66%' ''1
1'''70%' '1

2401365
2551385
2701365
2861365
3001365
3151365
3301365
345/365
365/365

:93%.
.95%...

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizadQpti QCrespW
ao prazo imediatamente inferior.
16.
Controvérsias:
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
- por arbitragem; ou
II - por 'medida de caráter judicial.
ovoi
ser
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromlssÔrla do arbItragem"!qI
facultativamente aderida polo segurado por moio de anuência expressa.
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a reso t'Q09t4 seus
litígios com a sociedade seguradora por moio do Juizo Arbitrei, cujas sentenças têm o mesmo efeito
preferidas 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 presczlclonais são aqueles determinados pela lei.
18.
Foro:
Az questões judiciais entra seguradora e segurado serão processadas no foro do domicilio deste.
19. Disposições Finais
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu inicio 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 re
comercialização.
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endos
registrado no site da Susep - w.susep.gov.br.
w.susep.gov.br, por
19.5. A situação cadastrai do corretor de seguros pode ser consultada no site
seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o tem
contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetua
cargo da Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES ESPECIAIS
CAPITULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERViÇOS
NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.900195/201447.
CãdS5OT)I6O1
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1.Objeto:
1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes
do inadimplemento das obrigações 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 das multas e indéni±ações devidas a
Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei ri* 8.666/93.
1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e
Previdenciárias, conforme descrito no Capitulo III deste Mexo.
- .42
2.Definições:
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 &do'art .2>fli?'Lei n°
8.987/95:
1- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertqa'sticüIitária. Ott.,ejd, a
responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.
'.!'
• '-,,,,
li- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a e'xécdb"do'obje36 do
contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente .d&ft%,ramo de
t ii . 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 compr
II - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
3.2. As renovações, a que se refere o Inciso II do Item 3,1,, não se presumem, serão precedidas de n '1 pação e ta da
seguradora ao segurado e ao tomador, corri antecedência de até noventa dias da data do término de
._ da da póiice
em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.
3.2.1. Fica também estabelecido que a não renovação da cobertura deste seguro, independentemente • -'-2 seg md ora
querer ou não renová-la, não caracterizará sinistro passível de recuperação junto a seguradora.
4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível rnadÍmpiênc do
tomador, este deverá ser imediatamente notificado peio segurado, Indicando claramente os Itens
õ',cump os e
concedendo-lho prazo para regularização da lnadimplõncia apontada, remetendo cópia da n'jj46o p ra a
seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.
4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação 'pio soqq do &
seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do
em
iadr4E1
que reatará oficializada a Reclamação do Sinistro,
'.
4.2.1. Para a Rectamaçã,o do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejú o do
disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas peio te dor,.seus nexos
e aditivos se houver, devidamente assinados peio segurado e pelo tomador;
b) cópia do processo administrativo que documentou a Inadimplência do tomador e culmlnbu na
..:Óõd' ontrato
assegurado;
s entre
c) cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, 'incfusiv. 'nait t?o4
o segurado o tomador, relacionados à inadimpiencia do tomador;
d) Planilha, relatório e/eu 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 unilateral do contrato assegurado em Diário Oficial;
i) Cópia do novo contrato firmado polo segurado com a empresa sucessora do tomador no eScopo contratual
inadimplldo, quando aplicável.
4.2.2. Sem prejuizo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a' não -formalização V4 Redamaão do
Sinistro dentro do prazo prescricionai tomará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro;
4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar
comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado,
devendo a seguradora emitir o relatório finai de regulação;

:•4'

S. Disposições Gerais:
Cód.:850791607

Página 08 de 12

-

h

e

•

J unto

APÓliCE-DIGITAL

Sg Gil-POS

Endosso: 12-0775-0166247

Referôcia: 1.0775-0159996

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante -o
segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia
' Indi cada 'na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos-mbibqtals e lucros
cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, desenvolvimento e programação de
qualquer tipo de software ou sistema, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante dos
equipamentos, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro eu riscos
trabalhistas e previdenciários, salvo quando contratada a cobertura adicional prevista no .iteit?
dás Condições
Especiais, em conformldade'com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.
6.2. A inadimpiência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigoncia da apólice. Em caso jte- do 9bservação
deste requisito a seguradora ficará Isenta de qualquer responsabilidade.
t---- -6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e
jdJEisllrsta ou
Indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de ii'do icircuma fl inálit oo\que
caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido" devidamente," reconhGido
como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.
8.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção dasi1ten)sçi)sidsáças à
execução e conclusão do objeto deste garantia o se, por quaisquer motivos, alheios à vontade ó in*dbl', o(s)
órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) alou negá-Ias), ta( atos não serão
motivo(s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabiiidadt de indenização
securitária.
5.6. A vaiidadelcobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segura om raia no a
Vàsponsab lidado
todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não te
ii. inadltnp!. mente
de indenizar reclamação quanto A cobertura deste garantia se for constatado que o sinistro
contratual se enquadra nos termos do inciso Vi, do item 11 — Perda de Direito, das Condições Gerais.
-

•1

CAPITULO lii - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS COBERTURAS ADICIONAIS - RAMO 0776- AÇÕES TRABAL
PREVIDENCIÁRIAS
NOTA TÉCNICA PROCESSO SUSEP n.° 15414.90019512014-17.
-

1. Objeto:
1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite máximo' deC-ideflizM .0, O
e-- prevld clârla
pagamento dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação As obrigações de natureza flbaihis
de responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judiciardo torha. 'r ao
pagamento e o segurado seja condenado subsidiariamente por sentença condenatória transitada'eijyd4''m o
viaanuê •a da
trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com
seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.
1.2. No que diz respeito á subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à rei aç4,ttabaIhis,; e/ou
previdenciárla entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, oriundas do contrato &p4siFob$t6 desta
egord& será
garantia. ocorridas dentro do período de vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade'
relativa ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente .unlcam~nJe-"tdo iaiiõ .-mporai
garantido.
2. Definições:
Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:
securitária. Ou seja,
2.1. Riscos Declarados: itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restiind4—a-cobertu
a responsabilidade da Seguradora está resulta aos riscos expressamente descritos neste documento.
2.2. Autor/Reclamante: aqu'eie que propõe na justiça trabalhista uma redamatória e esta seja oriunda-- dotcontrato principal,
firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em questão.
2.3. Limite Máximo de indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do
pagamento de indenização, por cobertura contratada.
2.4. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis n° 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores
no que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada
categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.
2.5. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação
devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a' remuneração a que
tem direito e todos seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor.
2.6. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é
cõd.:S,clSlel
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insuficiente, ou seja, inadimpiente o real empregador - prestador de serviços, aqui denominado torn6k e ésgotadai as
tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o
segurado tenha participado da relação processual e conste do titulo executivo judicial.
3. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
3.1. Expectativa: quando o segurado receber citaçâo(ões) Judicial(als) para apresentar defesa trabalhista alou
providonclária, cujo autor/reclamante reivindique crédito do natureza remuneratórla ou direito de- respbnsabllidade do
tomador, deverá comunicar à seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) roferida(s,)2içio(ões) e de
-.
todo(s)
.—
- doâumento(s)
- Juntado(s) aos autos tanto polo autor/ reclamante como- pelo rtdtomador.
3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o transito em julgado da sentença, o segyr o erf ieas direitos
preservados até decisão definitiva.
3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.
Øt$.sj --'à
3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante
3.2.
seguradora, quando transitada em julgado a ação.
3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documen(esrseh -nreluie do
disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
a .4
a) certldâo(ôes) de trânsito em julgado das sentenças preferidas e com os valores homologados;
acordo
devidamente
homologado
peio
Poder
Judiciário,
se
houver.
b)
c) guias de recoibimente do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
d) guias do recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados;
e) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o róu!tomador no cdntra".t : cipalT-' . entro
..
do período de vigência da apólice;
f) documente emitido pelo Juizo trabalhista atestando a data da distribuição do feita
3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o praz. prepqidon1l, nos
termos o art. 70, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.
3.4. Sem prejuizo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Re .maço do intstro
dentro do prazo prescilcionai tomará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro.
3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados n.r ítern 3.211., a
-Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de sinistro.

'4s4;

4. Acordos:
4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas açõe- .juaiciis q4bertas
por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples das verbas .píblt - dih 6iautor,
juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado.
4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise da- aituçao -fático.ji)rldica,
enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor propos 0, ou apr.jentará
um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará proposto para audiência, cuja data ser' áevid4mente
comunicada pelo segurado em tempo hábil.
43. Acordes decorrentes das reciamatórias trabalhistas e!ou prevldenciárlas poderão ser mali dos,,- 'ds94 que
cumpridos os requisites dos itens 4.1.04.2.
S. Indenização:
5.1. Caracterizado o sinistro na forma descrita no Item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, por meió de - ág mento,
- '- A
até o limite máximo de indenização estabelecido na apólice.
S. Perda do Direito:
'
6.1. Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, 'b-seguraa 'pe derã o direito à
indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
- não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.
ii - quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interpesiçie de recurso da sf0! considerado
revei nos termos de artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar.
iii - se e segurado firmar acorde sem a prévia anuência da seguradora ou este não for homologado peie Poder
Judiciário.
7. Disposições Gerais:
7.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações do tomador perante e
segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia acima
descrita, não assegurando valores referentes a honorários advecaticios de qualquer espédld, tP-i oxciçáo dos
honorários de sucumbência, danos ambientais e lucros cessantes, bem come riscos referentes a outros ramos ou
cc&1,OyaIeo7
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modalidades de seguro, como também prejuízos decorrentes de decisão condenando o Tomador -alou Segirado no
que se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moral ou sexual decorrentes da responsabilidade civil do
Tomador elou do Segurado e indenizações por acidente de trabalho, em conformidade com a legislação nacional
referente ao Seguro-garantia.
7.2. Em hipótese alguma este Segure Garantia poderá ser usado pelo tomador para garanti-to ênÇ juizo, ou ainda ser
chamado em Juizo, para fazer frente a prejuízos a terceiros ou para compelir a seguradora ao pagamento de qualquer
Valor diretamente ao Reclamante.
1
73. A inadimplência de Tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice.- Em caot4nã.observação
deste requisito a Seguradora ficará Isenta de qualquer responsabilidade.
7.4. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitárie, não estarão cobertos danos e perdas?'causados direta ou
Indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laido plEcu,nstapciado que
caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido ;;dwiqçit':reópipido
. .
como atentatório à ordem pública pois autoridade púbiica competente.
7.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitaçãolnão oposição dosqguradÕ.6 .relaã a
todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que esta èeguradbia ri&- terá
ações
responsabilidade de Indenizar reclamação quanto à cobertura desta apólice se for constado
Trabalhistas e ou Previdenciárias se enquadram nos termos do inciso Vi, do item 11 - Perda de Dirdito, das Condições
Gerais.
1

..

-

8. Ratificação:
8.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que no tenham sido alteradas pela presente
Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES
Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisqu
demais penalidades aplicadas em função da violação de normas anticorrupção dolosamente
Segurado e/ou seus representantes, no Âmbito do contrato garantido. igualmente não estarão qo
e/ou demais penalidades decorrentes da rescisão do contrato ora garantido motivada por -a
verificados em outros contratos entre Tomador e Segurado.

1-
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DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO
No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar pá
Em conformidade com a cláusula 14- inciso 1, das Condições Gerais, estamos procedendo a
do documento no 12-0776-016Q247

Local e Data
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