Manaus/AM, 05 de Dezembro de 2017.
AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Avenida Juscelino Kubitschek, 543 São Pedro Boa Vista /RR

Att.: Sra Andréa Fernandes da Cruz - Diretor - Geral
Att.: Sr Gerson de Oliveira - Fiscal do Contrato

Assunto: Entrega da Apólice de Seguro Garantia do Contrato n°26/2017

HIGILIMP)
Q
ERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 05.281.48410001-08, sito a Av João
Liberato 2(1262
ii ±Cauamé
sta 1*, Vem através deste, fazer entrega da
Apólice /Sd9uro
C j[TL1, 'tr-'IiLj
t?Ar ria da Garantia
ContratLpdp Co

Atenciosamente,

HIGILIMP SERVICOS LTDA-ME, Av. João Liberato,1262 sala 02, Cauame - CEP: 69.311-107, Boa Vista/RR. Fone:
(95) 3626-9639 (92) 3085-6097 - E-mail: higiIimp(live.com

A

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA - TRE

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMaíucefli Seguradora SIA, um documento com a
mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz
parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e
valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e
acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de
pagamentos via interne[, emissão de boletos, etc.
JMalucelll Seguradora

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia N° 12-0775-0158470
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Brasil

Assinado clgltabneata pot

Gustavo Henrich

Brasil

,oainouu cflg Wairnent. 11or.

Roque Jr. de H. Meio

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2f2001, que instituiu a infra-estrutura de chaves
Públicas Brasileira - ICP-BrasU por. SignatMo (as):
Gustavo Henilch P41de Série do CcrVcado: 099FC08915F5891A
Roque de Holanda Meio N° de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o at 62 da Constituição, adota a seguinte Medda
Provisória, com força de lei:
Ai-t 1° - Fica instituida a inta-estirtira de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, poro garantir a autenticidade, o
Integridade e a validade Jurldica, de doaimentos em, forma eletrônica, das aplicações de suporta e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de fransaçées elefrónicas seguros.

N Apólice: 12-0775-0158470
Controle lnterno(Código Controle): 050879483
Data de Emissão: 29/11/2017

A autenticidade do presente documento, bem como e arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no
bsl6 wv.Jmarucelirs.guradora.com.br.
Após seta dias úteis da emissão desta documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nw.susep.gov.br. Acesso: serviço ao cidadão .>
05436.2017.0012.0775.0168470.000000 no oito da susep:
Consulta de apólice de seguro garantia
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Controle lntanio(CódIqo Corib'ole):050879453

Seguro Garantia

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica,
podem ser verificados no webalt. w,wjniaIucellaeguradora.com.&. Após sete dias
úteis da emissão dat documento, o mesmo poderá ser vertflcado sob o n--.
~2017.0012.0775.01554701t00000
05436.2017.0012.0775.0158470.000000 no sito da SUSEP v.v,w.ausep.gov.br. As
condições conuatualslregwamanto deste produto protocolizadas pala
sociedade/entidade junto à Susep podarão ser consultadas no endereço eletrônico
vn.w.ausep.gov.br, de acordo com o número de processo constante de
apdflce/p.oposta. fl.ndlm.nto SUSER 0800 021 8484.
Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/OtMdorIs JM -08006430301

Ap6lIce: 12-0775-0158470
Proposta: 1980026

Frontispício de Apólice

A ,i. MALUCEW SEGURADORA SIA, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua
Visconde de Nácar, 1440- Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÕUCE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO.
0.
6
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA - TRE, CNPJ 05.955.085/000t-85, AV. JtJSCEtJNO- KUBtTSCHEK, N 5.
- SÃO PEDRO - BOA ViSTA RR, as obrigações do TOMADOR HIGILIMP SERVICOS LTDA - ME, CNPJ 05.281.4841000f-08,
AV JOAO LIBERATO 1262 SL 02 CAUAME BOA VISTA RR, até o valor de R$ 2821000 (vinte e oito mli e duzentos e dez
reais), na modalidade abaixo descrita.

Modalidade

Limite Máximo de Garantia (LM.G.)

Ramo

Executante Prestador de Serviços

R$ 28.210,00

0775ARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

te

"

1111.,1

(Coberturas, Valores e prazos previstos no contito3\

Modalidade e CoberturaAdlclonal
Executante Prestador de Serviços

R$28.210,00

Trabdhistae Previdonolárla

\\

importância Segurada
R$ 28.210,00

Inicio
'%¼.

VjdgiicIa

f/

oiiitÇ/
01/1212017

/

TímIno
,26/0t2019

/

E

28/02/2019

Não "aplica franquia a nenhuma das coberta-se contatadas por esta apóllc.

Objeto da Garantia
/1

MODALIDADE EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS:
Esta apôflce, de riscos declarados, garante indenização, até ojÇpf'or tlxad1g na apó
Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento na prestuçgd dos serviças descilt
Realização do Pregão Eletrônico
N° 00020/2017-EDITAL DE LICITAÇÃO N°20/2017 -PREGÃO ELETRÔNICO /
(0002167-0&.2017.6.23:8O00)

dos ,p(ejúízos ca,psados pqb
o6ie(o do 9Pntrato Ata d

'nç1

1

11

COBERTURA ADICIONAL AÇÕES TRABALHISTAS E PREV1DENCIARIAS:
Em complemento à garantia descrita acima, esta apólice contempla também cobertura adicional de Ações
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS, garantindo o pagamento dos prejuízos comprovadamente soMdos em relação às
obrigações de natureza trabalhista e Prevldenctárla de responsabilidade do tÕMAOOR orfundas do Contrato Principal
nas quais haja condenação judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado subsldlariamente por
corretor.

000001.0.064065-6 - SOUMOES ADMR E CORRETORA DE SEGUROS LA

IcP

Brasil

Asslnadsdlgltalrn4ortte por

Gustavo Hénridi

Continua na próxima página
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Brasil

Ass

dlgltMmehte por

Roque Jr. de H. Meio

ntroia eSeg rança

111111111111111

Documento eletrônico assinado diglialrnente conforma MP n' 2.200-2/2001 de 24itt'2001, que Instituiu a
de CM9n PDbtn E M9MIÁN - lCS*gt Par &gnnvfn (alt
Gustavo H.nrldt N- de Séria do Certificado: 099Ft0801 5F5891A
Roque de Holanda Meio N- de Série do Certificado: 52AE2099725C0CO2
Nt. ? - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasll, para garantir e autenticIdade, a
Integridade e a validade juridica de documentos em tom. eletrônica, das apllcaçôea de suporta e das aplicações
habilitadas que utilizem certlkados digitais, bem comas reslaçào de transações eletrônica segura

Manaus -AM. 29/11/2017
'SIJSEP- - Suporint ndêncla de .eguroa prtvadoa. Autarquia Federal respona ável pela fiscalizaçilo, norrnatlzaçlo e controle doa mercados de seguro, previd&ncl. conçiemontar aberta,
cspltallzaçio, resseguro e corretagem de segure," Esto produto esti protocolado na SUSEP através do M de Processo SUSEP 1541 4,900195/2014-17.
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Seguradora

Controle lnterno(Códlgo Conflie):050879483

Seguro Garantia
Apólice: 12-0775-0158470
Proposta: 1980026

Frontispiclo de Apólice

Á autenticidade do present, documento, bem corno o arquivo em forais eleõnlca,
podem ser verificados no wtfts %ww.jma!uc.ilseguradora.com.br. Após sete dias
úteis da emiasSo deste documento, o ranino poderá ser veuncado sob o n.
05436.2017.0012.0775.0156470.000000 no alt. da SUSEP v.w.v.sosep.govj,q. As
corsdiõ.s conftatu&sirsgulam.nto deste produto protocoUzadas pela
sociedade/entidade Junto á Sua.p pod.ráo ser consultadas no endereço eletrônico
w,ms.nepgov.br, de acordo com o número de processo constemo, da
apóflce(proposta. Mendlmnto SUSEP 0800021 8484.
Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouvidoria JM -08008430301

Objeto da Garantia
(Continuação do objete)
sentença condenatóda transitada em julgado, com o trânsito em Julgado dos cálculos homologados ou aindâ nas
hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da SEGURADORA e consequente homologação do Poder
Judiciário.
A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS
ADICIONAIS descritas abaixo.
Limito máximo de Indenização para a cobertura de Executante Prestadç\de Serlçs: aé 100% do valor 'da
Importância Segurada indicada na Descrição da Garantia.
Limito máximo de indenização para a cobertura adicional Trabalhista e Práv?Llenclãria: até , 100%
' do vMor da
Importância Segurada indicada na Descrição da Garantia.
Não obstante a previsão de Limite Máximo de indenização por cobertura con4tjda, em càs'o de sinistro, fica certo e
ajustado que a soma de todas as indenizações não poderá ultrapassar o Limltè Máximo de Garantia, que para os fins
desta apólice coincide com a IMPORTÂNCIA SEGURADA descrita no frontispício da apólice.
A presente cobertura adicional garante o prazo pt'escddonal nos termos d(iqft 7°, XXIX 'da Constituição da República,
conforme cláusula 3.3 das Condições Especiais - Ações Trabalhistas e PrevkJeiáiIas da C(rcular SUSEP)77/1 3.
Esta apólice é en'itlda de acordo com as condições da Circular da Susep n.°411/13.
ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPÉMENTO 'OU ENDOSSO Dk /4PÓL10E ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL.E/OU 6ONTRATb OBJETO DETE SEGURO.

/

corretor:

000001.0.0840884 - 5OUMÕES ADIAR E CORRETORA DE SEGUROS 1.70*

Continua na próxima página

SUSEP - Superfritend~ de seguro. prtvedos. Mtarq,A. Federal responsável pela rlscalkeçlo, norn.tk.çio e controle dos mercados de seguro, previdência conwlem.ntar aberta,
capltaçlo, iungwv e contagem de seguro. Este ploduto está Protti~ na SUSEPaIraVS do N'de ocosso SUSEP 1541t9C0195/2014t1.
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Seguradora

conhecimento que configurem agravação de risco de Inadlmplência do tomador ou que possam Influenciar na
aceitação da proposta;
VII— Se o Segurado agravar Intencionalmente o risco;
12.Concorrência de Garantias:
No caso de existiram duas cv mais fonnas de garantia distintas coNtado cada uma delas o objeto deste seguro, em
beneficio do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com
os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.
13.Concorrência de Apólices:
vedada a utilização de meis 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 eventos, o que ocorrer
primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:
- quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II - quando o segurado e a seguradora assim o eco ntamm
111 - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garanti Ma apól;
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais\haja vinóulaçãojlâ apólicea um contrato
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 naÇordlç6es Especiais, ,
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, õst,garanta sptiehte será,4berada ou
restituida após a execução do contrato, em consonância cora o disposto no paç, afo 4" 'io artigo56da Lei .N° 6.666/1993,
e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no Item 14.1., 'pelo recebneno' d6 objeto do' contrato nos
termos do art. 73 da Lei n° 8.666/83.
15.Rescisão Contratual:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer t~,,4& iniciativa do segurado ou da seguradorú e
com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
/
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguraõça esta reterá doprémio ,-PebIdo. aj& dos
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
'
C
/7
', máxlnz além ,dos
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, y,s6dedade, seguão' reterá,, 'no
emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela deyrdzo curto:

Relação a ser aplicada sota a vigência -4 —%-do---$ RS,,aó a~ apliu Ja saaçp vigência
orIginal para obtenção de prazo em dias—j--Prêmio—1 original para obtenção de prazo em dlii— 1—Prêmio--15/385'
30/365
451365'
60/365'
75/365'
901365'
105/365
120/365
135/365
1501365
165/365
180/365

l ... 13%»'l
1'''20%'''1
1'»27%"'I
1'. '30%»j
1 '37%»'!
a.' '40%'-' 1
I'''46%'' '1
l'»SO%'''I
I''-56%-"I
1 «60%' ' - 1
I'-'66%"'I
l'''TO%'''l

1951365
210/365
225/365
240/365
255/365
270/365
285/365
300/365
315/365
330/365
345/365
365/365

I"' 3%"

1» 80%»

1 ...
i «85%»

1• -95%-I'--98%'"
1-100%.''l00%"

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15,12., deverá ser utilizado percentual correspondente
15.1.2.1.
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.
18-2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula comprorniss&ia de arbít,a9om, que deverá ser

Iacultativamentn.nJda p.in ,Ag,urartn pnr mpin tia qnuánrla aYpTP*SA
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Apólice: 12-0775-0158470

1. Objeto:
1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o Imite ~mo de indenização, o
pagamento dos prejuízos corrprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária
de responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao
pagamento e o segurado seja condenado subsidlariamente por sentença condenatória transitada em julgado, com o
trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da
seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.
1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à relação trabalhista elou
previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, ojiundas do contrato principal objeto desta
garanta, ocorridas dentro do período de vigência da apólice. Consequenteffierite, a responsabilidade da segumdora será
relativa ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal
garantido.
2. Definições:
Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:
2.1. Riscos Declarados: itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitáda. Ou seja,
a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.
2.2. Autor/Reclamante: aquele que propõe na ftrsltça trutalttsta uma rectarriatdita e çta seja oriunda ,do corffit, princIpal,
firmado entre ton'ndor e segurado, o qual é objeto da apólice em questão.
* /
2.3. Unte Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se respotjs$,liizará ),erante /segurar4pM.pÇn funçâo'do
pagamento de Indenização, por cobertura contratada.
2.4. Obrigações Previdendárlas: são aquelas especificadas pelas Leis no 8.212191..?\todas as suas 4ltóções ,pósteriores
no que couber bem como em leIs esparsas, as quais dispõem sobre o recolhmntijb das contrjtçp
devidas a cada
1 1
categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.
,
2.5. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes dbÇQaóJmento d/ doQtraprestação
devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como desetj\encargot sndo a Ámuneração 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 soment. sko exigid9s,quando a principal é
Insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de seMçd ,aqui dènt41adVNrTndor. ,e' esgotadas 'es
tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento, /ys'\ obrigações '4o 'réu/tomadpC esaç que 6
segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo j9ll'al.

/7

-,
'e

Ir

3. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
Si(lsta &ot'
3.1. Expectativa: quando o segurado receber cltação(õep) )udiclal(9jsÇ"ra aPreP /Jdefesa tía"
previdenclária, cujo autor/reclamante reivindique crédito
rfatureza ,iftnuneralótla ou %Ii6 de rehonsablTlde do'
tomador, deverá comunicar à seguradora, tão logo seja ditado, ,nt'lando cóPla(eL da(s) referidap( cltação(ões)' e de
todo(s) documento(s)Juntado(s) aos autos tanta pelo autort re..la,,a,íte como pata r&i/kn,.adu,.
3.1.1. Caso ocorra o Item 3.1. acima e reste pendente o trânsIto em julgado da senterta o ,Segurado terá seus direitos
"
preservados até decisão definitiva.
3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.
3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação do segurado à
seguradora, quando transitada em julgado a ação.
3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do
disposto no ltem 7.2.1. das Condições Gerais:
a) certldâo(ões) de trênsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;
b) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.
c) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
d) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados;
e) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réuftomador no contrato principal dentro
do período de vigência da apólice;
1) documento emitido pelo Juizo trabalhista atestando a data da distribuição do feito.
3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos
termos o art. 70, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.
3.4. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formaUzação da Reclamação do Sinistro
dentro do prazo prescilcional tomará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro.
3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidasnente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1., a
Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de sinistro.
4. Acordos:
4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordo, nas ações judiciais cobertas
por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples dás verbas pleiteadas pelo autor,
..4untamentP mm "m ,qtimntiva .ln valnr nC4F amrrlMn
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Seguradora

4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no Item 4.1. e fizer sua análise da situação fático-juridica,
enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará
um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar.se-.á se enviará proposto para audiência, cuja data será devidamente
comunicada pelo segurado em tempo hábil.
4.3. Acordos decorrentes das reclamatórlas trabalhistas e/ou previdenciárlas poderão ser realizados, desde que
cumpridos os tequisltos doe Jtens 4.1. e4.2.
S. indenização:

5.1. Caracterizado o sinistro na forma descrita no Item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, por meio de pagamento,
até o limite máximo de indenização estabelecido na apólice.
C. Perda de Direito:
6.1. Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado perderá o direitoà
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 interposição de recurso ou for c6nsiderado
revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar.
iii - se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for homologado pelo Iodez
Judiciário.
É,

1. Disposições Gerais:

1

1

7.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimenfq\das oigações/do tonpj'perar'
segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo coitiu modallttpj( de sqgüjo.garantia/acima
descrita, não assegurando valores referentes a honorários advocaticios d.' .qualquer esPêc_%/ à exc,Çto dos
honorários de sucumbência, danos ambientais e lucros cessantes, bem como liq~
referent~,a outroy' ramos ou
eiotsag.uwsn no
mn~q de seguro, como também prejuízos decorrentes de decisão çondønnrQ\o t
que se refere a dano morai e/ou dano material, assédio morai ou sexual '4ecorreuhe'\44espons9S,Jidae civil do
formldaaa/com a", 1slaçb\ nacional
referente ao Seguro-garantia.
1.2. Em hipótese alguma este Seguro Garantia poderá ser usado pelo tomados pra1 aranti-lo,4p( juízo, ou ainda ser
chamado em juízo, para fazer frente a prejuízos a terceiros ou para comØi a setj'
dVpagameçtC 4e qualquer
valor diretamente ao Reclamante.
.
7.3. A inadimpiõncia do Tomador deverá ocorrer dentro do prazo dy'ylGéncia 1
4tppó11ce. Em casoil não oP4o
a
deste requisito a Seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.
7.4. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitárlo, r4'starão
bertosfls
cau
dire'tãOu
Indiretamente por ato terrorista, comprovado com documepo hábi a
panhad
'tddo clrc
iado\
caracterize a natureza do atentado, independentemente de' seu pro 'sito, qie tenha
devia 'ente
nhecldo'\
11150
7
como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competetíte.
7.5. A validade/cobertura deste documento estôr condicionada à aceiLp.,&./g,ãp
do segurada em reIaçàb a
todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda qu esfi seguradora não ta
responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta apólice se f&4onstatado que às ações
Trabalhistas e ou Previdenciárias se enquadram nos termos do Inciso Vi, do item 11 - Perda de Direito, das Condições
Gerais.
8. Ratificação:

SI. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas peia presente
Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES
Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro
garantia, quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido pela presente
apólice de seguro, causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de norma de
anttcorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos

sdclosJacicnistas, repre3entantes titulares ou tuncIonárlcs
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Apólice: 12-0775-0158470

Seguradora

DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO
No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.
Em confornidade com a cláusula 14- inciso 1, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução
do documento n°12-0715-0158470
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