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SEGUROS
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coNDrçoES GERATS

CIRCULAR SUSEP 477N3 - PLANO PAORONIZADO

capÍTuLo r - coNDtÇôEs GERÁts - RAMo o77s
SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PUBLICO

1. Objeto:
1.1. Esle conlralo de seguro garante o íiel cumprimento das obrigaçÕes assumadas pelo tomadoí peranle o segurado,
conforme os lermos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de âcordo com a(s) modalidade(s) e/ou
cobeÍtura(s) adicional(is) expressamentê contratada(s), em razâo de participaçáo em licitaÉo, em contrato principal
pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da
União, Estados, do Dislrilo Federale dos Municipios, ou, ainda as obrigaÉes âssumidas em função de:
| - processos administrativos;
ll- processos judiciais, inclusive execuçôes frscâis;

lll- parcelamentos administrativos de creditos fiscais, inscritos ou náo, em dívida atrva,
lV - regulamentos administrativos.
'1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações,
oriundos do inadimplemento das obrigaÉes assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada
caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definiçÕesi
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa íormalmente o contralo de Seguro Garantia.
2.2. CondiçÕes Geraisi conjunto das c.láusulas, comuns a todas as modalidades e/ou cobeíuras de um plano de seguro,
que eslabelecem as obrigaçoes e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições especíÍicás relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano

de seguro, que alteram as disposiçôes estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Paíiculares: conjunto de cláusulas que alterâm, de alguma Íoíma, âs CondiçÕes Geíais e/ou Condiçôes
Especiaas, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrâto Princ.ipal: todo e qualquer ajuste entre órgáos ou entidades da Administração Pública (segurado) e
particulares (tomadores), em que haja um acordo de vonlades para a íormaçâo de vinculo ê a eslipulaÉo de obrigaçôes
reciprocâs, seja qualfor a denominaÉo utilazada.

2.6. Endossoi inslrumento íoÍmal, assinado pela seguradora, que inkoduz modificaçôes na apólice de Seguro Garantia,
mediante solicitaçâo e anuência expressa das partes.

2.7. lndenizaçáo, pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigaçóes cobertas pelo

seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará peíante o segurado em funÉo do

pagamento de indenização.
2.9. Prêmio: importâncja devida pelo tomador à seguradora, em funÉo da cobeíura do seguro, e que d

apólice ou endosso.
2.10. Processo de RegulaÉo de Sinistror procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a

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 de seguro, firmado

legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de RegulaÉo: documento emitido pela seguradora no qual se kansmite o posicionamento aceÍcâ d
caracterizaÉo ou não do sanistro reclamado, bem como os possiveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a AdministraÉo Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradorai a sociedade de seguros gârantidora, nos termos da apólice, do cumprimenlo das obrigaçôes

assumidas pelo lomador.
2.15. Seguro Garantiar seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o

seguraclo. conlorme os lermos da apó[ce.
2.16. Sanistro: o inadimplemênto das obrigaçôes do lomador cobertas pelo seguro

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

3. Aceitaçáo:

3.1. A contratação/alteraÉo do contrato de seguro somente poderá ser íeita mediante proposla assinada pelo proponente,

everá constar
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seu represenlanle ou por corelor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao
exame e aceitaÉo do risco.

3.2. A seguradora fomecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identiÍique a proposta por ela recepcionada,
com a indicâÉo dâ data e da hora de seu recebimento-
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quanze) dias para se manifestar sobre a aceataÉo ou não da proposta. contados da
data de §eu recebimenlo, seja paía seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificâÉo
do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa íisica, a solicitaÉo de documentos complemenlares, para análise e
aceitaÉo do risco, ou da alleraÉo proposta, poderá ser feita apênas uma vez, durânte o prazo previslo no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa jlridica, a solicitaçáo de documentos complementares poderá oconer 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 avaliaÉo dâ proposta ou taxaÉo do risco
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitaÉo do risco, ou da alteraçáo
propostâ, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. Ílcará suspenso, voltando a coner a paniÍ da data em que se der
a entrega da documentaçáo.
3.4. No caso dê não aceitaçáo da proposta, a seguradora comunicará o íato, por escíito, ao proponente, especiíicando os
motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestaÉo, por escrito, da seguradora, no prazo acama aludido, cãractêrizará a aceitaçáo tácita do
seguro.
3.6. Caso a aceitaçáo da proposta dependa de contrataÉo ou alteraÉo de resseguro fâcultativo, o prazo aludido no item
3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifesle formalmente, comunicando a seguradora, por escÍito, ao
proponente, tal eventualidade, ressaltando a consêquênte inexislência de cobertura enquanto perdurar a suspensá0.
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será Íeita em até 15 (quinze) dias, a paÍtir da data de aceitaÉo da proposla.

4. Valor da Garantia:
4.1. O valor da garanlia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando eíetuadas alteraçôes previamente estabelecidas no contralo principal ou no documento que serviu de base
parâ a aceitação do risco pela seguradora, o valor da gaÍantia deverá acompanhaÍ tais modifrcações, devendo a

seguradora emitir o respectivo endosso.
4.3. Para alteraçóes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitaçáo do

risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modifrcaÉo do valor conkalual, o valor da garantia

podeíá acompanhar tais modificaçôes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da

êmissão dê endosso

5. Prêmio do Seguro:
5.í. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apôlice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado

nas datas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, podêrá a seguradora reconer à

do contrato de contragarantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicjonal, a tltulo
administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao lomador, quando houver parcelamento com
possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a cons€quente reduÉo p
juros pactuados.

o prêmio

execuçáo

de custo
a

-l
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidiÍ com
não haja expediente bancário, o pagamenlo poderá ser efetuado no primêiro dia útil em que houver expedienle bancário.

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

rêpresenlanle

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculaÉo da apólice a um contrato principal, a vigência da

apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as pârticularidades previstas nas CondiÉes
Especiais de cada modalidade conlíalada.
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecjdo de acordo
com as disposições previstâs nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
6.3. Quando efeluadas âlteraçóes de prazo previamenle estabêlecidâs no conlrato principal ou no documenlo que serviu
de base para a aceitaÉo do riscô pela seguradora, â vigência dâ âpólice âcompanhârá tais modiÍicações, devendo a
seguradora emitir o respectivo endosso.
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7. Expectativa, ReclamaÉo e CaracterizaÉo do Sinistro:
7.1. A Expectêtiva, ReclamaÉo e CaracterizaÉo do Sinistro seráo especiÍcadas paÍa cada modaladade nas Condições
Especiaas, quando couberem.
7.2. A seguradora desqeverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a eÍetivaÉo
da Rec.lamação de Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida tundada e juslificável, a seguradora poderá solicjlar documentaÉo e/ou informaÉo
complementar.
7.3. A ReclamaÉo de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos
termos da Cláusula 17 destas Condiçôes Gerais;
7.4. Caso a seguradora conclua pela não cáracterizaÉo do sinistro, comunicârá íormalmente ao segurado, por escrito,
sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusáo, de Íorma
detelhedâ

8. lndenizaÉo:
8.1. Caraclerizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigâÉo descrita na apólice, até o limite máxirno de garantia da
mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as parles:

l- realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato princjpal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral
responsabilidade; e/ou
ll - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuÍzos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador,
cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para o cumpnmento da obrigaÉo.
8.2.1. O pagamênto da indenizaÉo ou o inicio da Íealiza.Ão do objeto do contrato principal deverá oconer dentro do prazo

máximo de 30 (trinta) dias, mntados da data dê recebimento do último documento solicitado durante o processo de

regulaÉo do sinislro.
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (lrinla) dias será suspenso,
reiniciando sua conlagem a partir do dia útil subsequentê àquele em que íorem completamente atendidas as exigências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de Íec.lamaÉo da apólice, o prazo de 30
(trinta) dias será suspenso, reiniciando suâ contagem a partir do primeiro dia útilsubsequente a revogaÉo da decisáo.
8.3. Nos casos em que haja vinculaÉo da apôlice a um contrato principal, todos os saldos de cJéditos do tomador no

contrato principal serão utilizados na amortização do prejuizo e/ou da mulla objeto da reclamaÉo do sinistro, sem prejuizo

do pagamento da indenizaÉo no prâzo dêvido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenizaÉo iá tiver ocorÍido quando da conclusáo da apuraÉo dos saldos de créditos do
tomador no contrato píincipal, o seguíado obriga-se a devolver à segúradorâ qualquer excesso que lhe tenhâ sido pago.

9. AlualizaÉo de Valorês:
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenizaÉo nos termos da Cláusúla I
destas Condiçôes Gerais, dentro do prazo para pagamento dâ respectiva obrigaÉo, acanetará em:

a) atualizâÉo monetária, a partir da dala de exigibilidade da obrigaÉo, sendo, no câso de indenizaçâo, a d

c€racteázaçáo do sinistro; e

b) ancidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis', contados a paÍtir do primeiro dia posteÍioÍ ao
prazo fixado.
9.2. O índice utilizado para atualizaÉo monetária será o IPCÀIBGE - lndice de Preçôs ao Consumidor Amplo da FundaÉo
lnstaluto Brasileiro de Geogíafia e Estatistica - ou índace que vier a substituí-lo, sendo calculado com bâse na variação
positiva apurada entre o último indice publicado antes da dala de obrigaÉo de pagamenlo e aquele publicado

imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidaçã0.

9-3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia poslerior ao término do pÍazo Íixado para pagamento da

obrigaÉo, serão equivalenles à taxa que esliver em vigor para a mora do pagamento de ampostos devidos à Fazenda
Nacional.
9.4. O pagamento dê valores relativos à atualizaçáo monetária e juros de mora será feito indêpendênte de qualqúer

inlerpelação iudicial ou exlraiudicial, de uma só vez, juntamente com os dêmâis valores devidos no contrato

10. Sub-Rogaçáo:
'10.1. Paga a iídenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomadoí, a seguÉdora

VISTO:

6-4. Para alterações posteriores efetuadas no conlrato principal ou no documenlo quê seNiu de base para a ac€itaçáo do
risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificáçáo da vigêncaa da apólice, esta poderá
acompanhar tais modaficações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de
endosso.
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sub-rogar-se.á nos diÍeitos ê priülégios do segurado contra o tomador,
dado causa ao sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em
este item.

Apólice: l(H)775{231572

terceiros cujos atos ou íatos tenham

segurador, os direitos a quê se Íefere

ou contrâ

prejuizo do

11. Perda dê Oireitos:
O 3egurado pêderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipótesês:
l- Casos Íortuitos ou dê íorça maior, nos têrmos do Código Civll Brasllêaro;
ll- OeBcumpíimento dâ5 obrlgaçôês do tomadoÍ decorrêntê dê atos ou ratos de ,esponsabilidade do segurado;
lll - Alteração das obrigaçóes contntuâis garantidas po. esta apólicê, que tenham sido acordadas êntÍe segurado e

tomador, sêm pÍévia anuência dâ sêguradoÍa;
lV - Ato§ illcito3 dolosos ou por culpa gravê êquipaÉvêl âo dolo praticados pelo sêguredo, pelo beneficiário ou pelo

reprêsenlantê, dê um ou de outro:
V- O segurado não cumpÍh integÍalmenle qúaisquêÍ obÍigaçõês previstâs no conlaato de seguÍo;
Vl - Sê o Segurado ou sêu ÍêpÍeaentante legal fizer dêclaaaçóês inêxâtas ou omitiÍ de má-fé ciacuhstâícias dê sêu

conheclmento quê conligurem agravação dê íisco dê inâdimplência do lomador ou que possâm inlluenciar na
âceltação da pÍopo3ta;
Vll- Se o Segurado agÍavar intêncionelmente o ri3co;

12. Conconência de Garantaas:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o
beneficio do mesmo segurâdo ou beneíiciáíio, a seguradora responderá, de forma proporcional

os demais participânlês, relâlivamenle ao prejuizo comum.

objeto deste seguro,
ao risco assumido,

em
com

13. ConcoÍrência de Apólices:
É vedada a utilização de mais de um
caso de apólices complementares.

Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no

14. Extinçào da Garantia:
14.1. A garantia expressa por esle seguro eíinguir-se-á na oconência de um dos seguintes eventos, o que ocoÍÍer
píimeiro, sem prejuizo do prazo para reclamaÉo do sinistro coníorme item 7.3. destas Condições Gerais:
| - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólicê for definitivamente realizado mediante leÍmo ou dedaraÉo
assinada pelo segurado ou devoluÉo da apólice;
ll - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
lll - quando o pagamênto da indenizaÉo ao segurado atingir o limite máximo de garanlia da apôlice:
lV - quando o contrato principal Íor eíinto, para as modalidades nas quais haia vinculaÉo da apólice a um contÍato
principal, ou quando a obrigaÉo garantida for extinta, para os demais casos; ou

V- quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrárjo nas Condições Especiais.

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

restituida apôs a execuÉo do contíato, em consonância com o disposto no parágrafo 40 do a(igo 56da Lei No 8.666i1993,

e sua extinÉo 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 Contratuali
15.1. No câso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, poí iniciativa

com a concordãnciâ reciprocâ, deverão sêr obseNadas as seguinles disposiçóes:
'15.1.1. Na hipótese de rescjsão a pedido da sociedade seguíadora, esta reterá

emolumentos, a parte proporcional ao tempo deconido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora
êmolumentos, o prêmio câlculado dê acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

do segurado ou da

do prêmio recebido

retêrá. no máximo

"fu

Pti .FOI.HA 
NO

ilODALI

VISTO;

Rêlação â ser apllcada sobrê a vigência -l -%1do-l 
Relação a sêr aplicada sobrê â vigênciâ - I -%-do-o ginal parâ obtênção dê pÍâzo êm dias-l-Prêmio-l original paía obtenção de prazo êm dias- l-Píêmio-

{73Yc '
75!c'
78lc .

.í5/365............

.30/365............
1...13o/o.

1...2o%.
l. . -27./d

. . ..195/365. .

....210/365..

. . .225i 365. .



APOLICE'ICITAI
MoDAUoADE

VISTO:

SEGU os

Apólice: l0{775{231572

.l'..80%".

.1...83%...

.1..'85%...

.1...88%...

.1...90%...

1...93%...
.1...9s%...
.l ...98%...

1..í00yc..

....60/365.....

....75/365....

....90/365.....

...105/365....

...í201365....

1...30%...
1...37V....
l " '101c "
1...46%...
l.'.50%...
1...56%...
1..'60%...
1...66%...
1...70v....

.............135/365....

.............í50,365....

.. ..........165'365....

............. í80/365....

.240/365.

.255/365.

.270/365.

.285/365.

.300/365.
....3151365..
....330'365..
' " '3,15/365 "
..'.365/365..

15.1.2.1. PaÍa prazos náo píevistos na tabela conslante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual corÍespondenle

ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:
16.1. As conlrovêrsias surgidas na aplicaçáo destas Condiçóes Contratuais poderão sêr resolvidâs:

| - por arbitragem; ou

ll - poÍ medida de caÍáter jud icial.

16.2. l{o caso do arbilEgêm, dêvêrá conslar, na apólice, a cláusula compromissória dê arbitrâgêm, que devêÍá ser
íacultativamente âderida pelo seguíado por meio de anuência êxpÍêssa.

16.2.'t. Ao concoÍdar com a aplicáção dêstâ cláusula, o BeguÍado êEtará se compÍomêtêndo a rêsolver todo! os seus

litigios com a sociedade 3eguÍadora poÍ Íneio de Julzo Arbitral, cujas sêntenqas têm o mesmo eíêito qúo as ssntenças
prolêÍidas pêlo PodêÍ Judiciáíio.
16.2.2. A cláusula de a.bitragem é regida pela Lel no 9307, dê 23 de sêtêmbÍo dê 1996.

17. PrescÍiçâo:

Os prazos prescíicionais sáo aquêles determinados pela lei

18. Foro:

As questões judiciais entre seguÍadora e segurado seráo processadas no foro do domicilio desle

19. Disposiçôês Finais

19.1. A aceilação do seguro eslará sujeita à análise do risco.

19.2- As apólices e endossos teÍáo seu inicio e término de vigência às 24hs das datas para tal Íim neles indicadas.

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

comercializaçáo.
19.4. Após sete dias úleis da emissão deste documento, poderá ser veriíicado se a apólice ou endosso íoi corÍetamênte

aegistrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. A situaçáo cadastral do corÍetor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de

seu registÍo na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a pÍimeiro risco absoluto.

19-7. Considera-se como ámbito geográfco das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em

contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encaÍgos de tradução referentes ao reembolso dê despesas eíetuâdas no eíerior Íicâráo

cargo da Sociedade Seguradora.

coNDrÇoES ESPECTATS

CAPiTULO II . CONDIÇÔES ESPECIAIS DAS MODALIDADES. RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE
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APOLICEDICITAI

1. Objeto:
'1.1 Este contrato de seguro garante a indenizaçáo, até o
recusa do tomador adjudacâtário em assinar o contralo
prazo estabelecjdo.
1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato
AdminiskâÉo Pública em deconência do sanislro.

PM . FOLHA NO .'.,4

MOD LIOADE

VIS

SEGUR

Apólice: íG0775{231572

valor da garantia íxado na apólice, pelos prejuízos decorentes
principal nas condições propostas no edatal de licitaçáo, dentro

de seguÍo os valores das multas e indenizaçôes devidos à

da

do

2. Deíinições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definiçóes constantes do êrl. 6" da Lei n'8.666i93.
l- Riscos Declarados: ltens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura
a responsabilidade da Seguradora está reslrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;
ll - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatáíio em
principal nas condições propostas ê dentro do prazo eslabelecido no Editalde Licjtação.

securitária. Ou sejâ,

assinar o contrato

4. Rec.lamaÉo e CaracterizaÉo do Sinistro:
4.1. Reclamação: o segurado comunicaÍá a sêgurudoÉ da rêcusa do tomador adjudicatáÍio em asainar o contralo
priícipal nas condiçóes propostas, dentro do pÍezo sstabelecido no edital de licitação, data êm quê ÍestaÉ oíiclallzada
a Reclamaçáo do Sinistro.
{.1.1. Pa.a a ReclamaÇáo do Sinistro será necessáÍie a ap.êsentação dos seguintês documenlos, sem prelulzo do
disposto no itêm 7.2.í. das CondiçÕes Ge,ais:
a) Cópia do edltalde licitação;
b) Cópia do termo do adjudicaÇâo;

c) Planilha, Íelatório e/ou corrêspondências informando os vâloíês dos prêjuizos soÍridos ê/ou dêcisão quê aplicou as

multas contÉtuais na foÍmã do edital dê licltaçáo, acompanhada doa documentos compÍobalóÍios;
d) comprovante de intimação do Íomador para âssinatuía do contralo, acompanhado do demonrtEtivo de §ua
íêcusa/inérciâ ê dâS devidas justificativas, sê houver.
4.2. CaracterizaÉo: quando a seguradora tiver recebido todos os documenlos listados no itêm 4.1.1. e, após ânálise, Ícar
comprovada a inadimplência do tomadoÍ em relação às obrigaçõês cobertas pela apólice, o sinistro Ícará caracterizado,

devendo a seguradora emitir o relatório ílnal de regulaÉo.

5. Rescisáo do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice íor caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional

6. Disposaçóes Geraisl

6.1. A p,êsêntê apólice, dê riscos dêcla.ados, assêguE o cumprimento dâs obÍigaçóes diretas do tomadoÍ pêÍante o

BeguÍado, especificamente descÍitas no objêto desta apólicê, de acoÍdo com a modâlidade dê sêguÍo-gaÍantia

indicâda na mêsma, não asseguÍando riscos reÍerentes a obÍigações trebalhistas e previdenciáÍiâ§, de soguridadê

soclal, indênizaçóês a terceiros, danos ambiêntais e lucaos ce§santês, bêm como riscos reíerêntês a outros ramo§ ou

modalidadês de seguÍo, em conformidade com a lêgislação nacionâl rêíêrênte ao seguro{aÍântia.
6.2. A inedlmplênciâ do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apóllce. Em caso de não

dêstê rcquislto a sêguradoÍa Íicará isente dê quâlquêí tesponsebllidade.
6.3. Fica entêídido ê concoÍdado que, para êÍêito indenitáÍio, não êstârão coberto§ danos o

indiÍêtâmênte poÍ ato terrorlsta, comptovado com documêntação hábil acompaíhada de
Peldas causa

caÍacteÍize â íaturêza do atêntado, indopêndêntêmênte dê sêu pÍopósilo, que tenha §ido devidamêntê Íecon

como alentatório à oÍdem pública pola autoÍidade públlca compêtêntê.

6.4. A validâdê/cobenura deste documento está condicionada à aceitâçâo/não opo§ição do seguíado em relação â

todos os sêus têrmos. Ao aceitãr ostê documenlo o sêgü6do concorda quê a seguÍado.a íão teíâ responsãbilldadê

de indênizaÍ rêclâmação qurnto à cobêrtuÍa dêsta gârantia se íor constalado que o sinistro ou inadlmplêmênto

contratual se ênquadra noB te.mos do lnclso Vl, do item 11 - PeÍda de Oireito, das Condições Gêrais.

7. RatiÍicação:
Ratificam-se integíalmentê as dasposiçôes das Condiçóes Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição

Especial.

leudo circúnstânciado que

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo píevisto no edital para a assinatura do contrato principal.

)
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coNDrÇÕES PARTTCULARES

Ficâ estabêlecido que, especificamente paÍa íins indênltádos, esla
demals penalid.dês âpllcadas em função da violação dê noíma§
Segurado ê/ou seu3 aeprêsêntánles, no âmbito do contrato garantido.
ê/ou demais penâlidâdes decoÍÍêntês da rescisão do conlrâto ora
veriÍicados êm outros contratos êntre Tomador ê SêguÍâdo.

SEGUR

Apólice: 10-0775-0231572

apólicê não cobrirá quaisquêr píêjuizos e/ou
anticoÍaupçáo dolosamente perpetradas pêlo

lgualmêntê não estado cobêÍtos os pÍêjuizos
gerantido motivada por atos de corrupção

"(
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TOMADA DE PREÇOS N" 003/2019

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ no

25.186.16210001-97, sediada na AV. Raul Lopes No880 - Jóquei, Teresina-Pl,
por intermédio do seu representante legal DAVID ALVES DE ARAUJO CPF No

992.798.193-72, R.G.: 2038799 SSP/PI, DECLARA, para fins do disposto do
Edital de TOMADA DE PREÇOS No 003/2019, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é

considerada:

( x ) MICROEMPRESA, conforme lnciso I do artigo 30 da Lei Complementar no

123, de 1411212006

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme lnciso ll do artigo 30 da Lei

Complementar no1 23, de 1 41 1212006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedaçÕes constantes do
parágrafo 40 do artigo 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.

São Bernardo/MA 09 de Abril de 2019

aÇ*^ /-. ^ 
"=--_,:4

David Alves de Araújo
CNPJ: 25.'1 86.16210001-97

cPF No 992.798.193-72
R.G.: 2038799 SSP/PI

Rua Padre Cirilo Chaves 1 515, Noivos, Teresina-Pl

AV, Raul Lopes Ne880 - Jóquei, Cep: 64048-065 - Teresina-Pl

DAVIO ALVES DE ARAUJO EIRELI - ME, CNPJ ne 25.186.t6210O0L-97, Fones:86 9.9425-9221

E-mail: construtoraltdaarauro@gmail.com N
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Sccrctaria ú Micra, c Pcqucna [.mpre.s{t
Secretaria da Racionali"rçào e Simpliticaçào
Dspâíixnerto de Rcgistro ElDprcsarial c lntegraçâo
Junta Comcrcial do Estado do Piauí - JtlCEPl

Pt .FoLi{AM jJ?
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MODALIDADE

VISIO:

DECLARACAO DE REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COI\IO
MICROEMPRESA

Ilrno. Sr. Presidcnls da Junta Comcrcial do Estado do Piauí - JUCEPÍ

A Empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI, com .to constitutivo registrado na .lunta Comercisl
em 1210712016, NtRE: 22600022976, C){PJ: 25.18ó.162/0001-97, estabelecido(a) na AVENIDA Raul Lopes.
880 SALA l4l7;EDIF Poty Premier;, JOQUEI. Teresinu - PI. CEP: 64048-065, requer a Vossa Serüoria o
aÍquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da l,ei. que se reenquadra da condição de
F.MPRESA DE PEQUENO PORTE PARA MICROEMPRESA. nos lermos da Lei Conrplementar r]" l2i. de
t4lt?l?006.

Código do ato: 109
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO
MICROEMPRESA

Teresina - ?1, 03llO/2O18

DAVID ALVES DE ÂRÁtjJo
Tirular/ {dministrador

' Eítu dD.uúúti.l'i ?!/nJo lu ?oíol P@i Dipnrl

t
T

t
v

?p

F JUCEPI

cERItEIco o RECIISTRo Ell 11/10/201a 12.30 SoB Àrt 201E0{11011.
pR(,l\ocor,o: 180{1{011 DE 11lto/2018. cóDr@ EE vErrarcÀÇÃo:
1180a30a301. rqrRr: 22600022976.
DÀI'ID ÀI,VEA DE ÀIÀOüO EIRET,I

R]ÀIúUNDo llolaTo DE otrn ErRÀ ltolü.lEtno .rtiNloÀ
grctríRro-cERÀr,

ÍEBESDÀ, 11/ 10 /2018
rrír.DiéulatlEital -p1. gov.b!

À wâ1iatâat€ alêltê docuD€Àto, Eê fEDrêsso, ftca 8uj€itô à co@rowação at€
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)I I

ffi



PM . FOLHA I,I" 9,) B
PROCESSO )r:,t-)r' 2 Onk
[IODALIDADE

VISTO:

4
§

l8

i,lC FS:71Ílr Fg t.74 Ra 0.26 T.af: l$*JLn ,o,,r",, . r.,rr,..i

tr JUCEPI

TO
FÉ

E

cEÀIIFIco O RlGIstRo Eü 11/10/2018 12.30 5OB ! 20180114011
ERCrir\ocoro: 180411011 DE 11/10/2018. CóDrOO DE VAÍFICIçÃO.
1180r1308301. !{IÀ8. 22500022976-
DÀ1rID ÀI,VEA DE À,RÀÚ.'O EIREI,I

pÀrxrrü raot{ÀÍg rE oLfl,trRÀ laorrErRo fiirrloR
gEcaEtíRto -cEaÀr.

azRlarrq, 11/10/2018
9w.Diaultll.tità1.9i.s@.bt
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TOMADA DE PREÇOS N" 003/20í9

Declaramos para fins de participação na Licitação Tomada de Preços no
003/2019, junto a PREFEITURA MUN|C|PAL DE SÃO BERNARDO/MA, que a
empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ no

25.186.162/0001-97, sediada na AV. Raul Lopes No880 - Jóquei, Teresina-Pl,
representada pelo Sr.(a) DAVID ALVES DE ARAUJO CPF N" 992.798.193-72,
R.G.: 2038799 SSP/Pl, efetuou vistoria na unidade onde deverá ser
lmplantação de uma Praça da Juventudê na Sede do município de São
Bernardoi MA, conforme especificaçÕes constantes do "ANEXO I - Termo de
Referência (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)" do Edital o qual deu origem a
TOMADA DE PREçO 003/2019, Os serviços serão realizados na Sede do
Município de SÃO BERNARDO-MA, temos conhecimento das peculiaridades da
região, para aferição das condições técnicas e operacionais, quantidades,
equipamentos e técnicas necessários a perfeito e integral
desenvolvimento/execução da obra e/ou serviços e previu, na planilha
orçamentária apresentada, todos os cuslos inerentes à execução do objeto deste
Edital.

São Bernardo/MA 03 de Abril de 2019

)

a-J -^§"_ |,*. \.<\_
David Alves de Araújo

CNPJ: 25.1 86.1 6210001 -97
cPF No 992,798,193-72
R.G.: 2038799 SSP/Pl

Rua Padre Cirilo Chaves 1515, Noivos, Teresina-Pl

a3\il4:lx

Ríõer
5

14071 6761-6
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91.
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-49ro26
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AV. Raul Lopes Ne880 - Jó.Iuei, Cep: 64O4E{65 - Teresina-Pl
DAVID ATVES DE ARAUJO EIREI-l - ME, CNPJ ns 25.185.152/OOOL-97, Fones:86 9.9425-9221

E-mail: construtoraltdaaraujo@gmail.com

(
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o4t'4t2\1g httpsl/autdigital.azevedobastos.not. br/home/comprovante/88120404191700150733

REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNOADO EM í888

pRtMEtRO REGTSÍRO CtvtL OE NASCtUENÍO E ÓB|TOS E PR|VATIVO DE CASAÍI|ENTOS, INTERDIçÓES E TUTELAS OA COTmRCA OE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Íel.: l83l 3244-54.04 t Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.nol.br

OECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de lViÍanda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com alribuição de aulenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos Íins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada CódOo de Autentícaçáo Digítal' oo na
referida sequência, íoi aulenticados de acordo com as Legislações e normas vigenles3.

DECLÂRO ainda que, para gaíantir transparência e segu.ança juridica de iodos os alos oriundos dos .especlivos serviços de Nolas e Regislros d(
Estâdo dâ Paraíba, a Conegedoria Geralde Justiça editou o Provimenlo CGJPB No 003/2014, determinando a inserção de um código em lodos os
atos noloriais e registrais, assim, cada Selo Oigital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: 48C12315-
X1X4 e dessa forma, cadâ autenticáçào processada pela nossa Serventia pode ser conÍrmada e veriÍicada tanlas vezês quanto ÍoÍ necessário
através do site do Tribunal de Jusliça do Estado da Paíaiba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digilal/

A autenticâÉo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DAVIO ALVES OE ARÂUJO EIRELI
tinha posse de um documenlo com as mesmas caíac1erÍslicas que Íoram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DAVID ALVES DE
ARAUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva. pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0/U04/2019 17:09:36 (hoÍa local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 10, 10o e seus §§ 1'e 2" da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o CertiÍcado Digital do
titular do Cartóíio Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamenle a empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI ou ao CaÍtório pelo endereço
de e.mail autentica@azevedobaslos-not.br

Para informaçóes mais detâlhadas dêste ato, acesse o site !!!p§llê-U!gS&!-êZe-ve!-Q!êges.!plb-t e iníorme o Código de Consulta desta
Declaraçáo.

Código do Consulta desta DeclaÍaçáo: 1216041

A consulta desta DeclaraÉo estaÍá disponívelem nosso site até 0iú04/2020 í7:0í:í2 (hota local).

rcódigo de Autonticação Oigital: 881 20404191 7001 50733 1

'Legislaçôes Vigêntes: Lei Federal no 8.935/94, Lei FedeÍal n" 10.406/2002, Medida Píovisória n' 220012001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
Estadual n'8.72112008. Lei Estadual no 10.13212013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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