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LAUDO TÉCNICO

Atêsto para os devidos íins que a empresa TRICONE CONSTRUÍORA E
SERVIçOS EIRELI - EPP, inscÍita no CNPJ, sob o n.' 13.239,216rI)001-56
estabelecida à Av. Getulio Vaígas 2.443, Monte Castelo, São Luís - MA C€P.
65.076730. Preetou o SêÍviço Pavimênt ção om Asfálticr, TsÍraplanagern,
Escavação e Carge dê trâtsÍiel no Municiplo dê Vitóriâ do MêaÍim,
(Coníorme contÍato no 2612016), em conÍoÍmidade com os pÍazos e nornes
contratuais, registrado CREA sob e responsabilidade técnica do Eng. Civil
Frânci3co êoimbra Alver. CREA-RJ no 20o7&t [94§, ARÍ
Nq000l í 113ry66350í21í0 no periodo de OAIMDO|6 a 08ir10/2016. No valor
total da obra Ri 784.840,00 (Setecentos e Oilenta e Quatro Mil e oitocêntos e
Quârenta Reais).

Atesto ainda a respon8ebilidade técnica do Enq" Civil, CREÂ-lr 140.754-898-
0, CPF n"297.641.907{2.

Laudo Técnico de ART n.' 11420170í026/t7

Periodo de execução dos servhqs: 0€UO4/2016 a 08/í0/2016
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cREÂlRJ: 200701494-9

são LuÍr, 12 de iunho 2017
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ll-E ILE ENGENHARIA
Av. do Vale, Ed. Michelangelo Offlce, Sala 507, Jardim Renascença, Sáo Luis/ MA
Email: i§g4sqf,gfq@ssilpgq4: Tel.: (98) 3181-2599 / 98880{820
ÇNPJ: 23.043.800/0001-95

PÍ4 - FOLHA NO \JANEXO IV
PPOCESSO o3
IlODALIDADE

DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCh DE FATgTO

IMPEDITIVO DA HABILITAçÃO

OBJETO: "Pavimentação Asfáltica No Município De São BernardoiMa."

À
coMrssÃo PERMANENTE OE LTCTTAÇÃO - CPL
coNcoRRÊNcn No 0022020

A empresa ILE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ No 23.043.800/0001-95

,estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, por intermédio da

seu representante legal, o(a)S(a)Carlos Gullherme Belo do Nasclmento, portado(a)

da Cédula de ldentidade no 0í908285200í-3 e CPF no (N491r803-14, DECLARA, sob

as penas da Lei, nos termos do § 2o do art. 32, da Lei n. 8.666/93, que até a

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente

procêsso licitatório CONCORRÊNCIA no 002/2020, e que contra ela náo exists

nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorrências posteriores.

Sáo Bêrnardo (MA), 20 do Agosto dê 2020

lod L
CaÍlos

cPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3
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ANEXO VI ?OCESS

O]ALIDADE

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO Mt

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

OBJETO: "Pavimentação Asfáltica No MunicÍpio De São Bernardo/Ma."

À
coMrssÃo pERÍtiANENTE DE LrCrrAçÃO - CpL
coNcoRRÊNch No ooz2o2o

A emprcsa ILE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ No 23.043.800/000í-95

,estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Ofiice, Sala 507, por intermédio de

sêu reprosentante legal, o(a) S(a)Carlos Gullhermê Belo do Nasclmênto, portado(a)

da Cédula de ldentidade n" 0í908285200í -3 e CPF no 0449í4303-í4, DECLARA, para

os fins do disposto no subitem 6.2.4.4 do edital, do CONCORRÊNCIA no

00212020, sob as sançõês administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que

esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 30 da Lei

Complementar no I 23, de'l 41 1212006;

t.

lt. ( Y) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso ll do art.

Sáo Bernardo

30 da Lei Complementar no í23, de 14/i.212006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 40

do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

IMA). 20 dê Aoosto de 2020
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Carlos Guilherme Belo do Nascimento

E ng on ho i ro C iv i l/ O i retot- P to p i et üi o

cPF 011.914.303.11

RG 019082852001-3
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ILE ENGENHARIA
Av. do Vale, Ed. Michelangalo OfÍice, Sala 507, Jardim Renâscenga, São Luíí MA
Email: ileelselhgdgj0$nsiLg@; Tel.: (98) 3181-2599 / 98880€820
CNPJ: 23.043.800/0001-95
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ll-E íLE ENGENHARIA
Av. do Vale, Ed. Michelangelo OfÍice, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís/ MA
Email: ileenoênhariâ(Aomail.com: Tel.: (98) 3181-2599 / 988806820
CNPJ: 23.043.800/000'1-95

ANEXO VII

DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DA LEG]SLAçÃO TRABALHISTA DE

MENORES

OBJETO: "Pavimentação Asfáltica No Município De São Bernardo/Ma."

À
coMtssÃo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO - CpL
coNcoRRÊNctA No 0022020

A empresa ILE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ No 23.043.800/0001-95

,estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Ofiicê, Sala 507, por intermédio de

seu representiante legal, o(a)S(a)Carlos Guilhermê Bêlo do Nascimento, portado(a)

da Cédula de ldentidade no 01908285200í -3 e CPF no 04491€03-í4, DECLARA, sob

as penalidades cabívêis, que não mantemos em nosso quadro de pessoal

menores de í 8(dezoito) anos em horário noturno ou em serviços perigosos ou

insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de

16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dê í4(quatorze) anos

se for o caso.

São Bernârdo (MA), 20 de Agosto de 2020

1ulbru doNwiwtto
Civil

cados Guilherme Belo do 43ts7663

Engenheiro civiuDirêtor-Prcpietário

cPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3
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II-E íLE ENGENI.IARIA
Av. do Vale, Ed. Michelangêlo Officê, Sala 507, Jardim Renascença, Sâo Luís/ MA
Email: ileênoenharia@qmail.com; Tel.: (98) 318í-2599 I 98880-6820
CNPJ: 23.043.800/0001-95

,|,I . FOLHA NO

CCESSO da
DECLARAçÃo DE INsTALAÇÃo e apaReIHAilPfl- i5T0

-)

OBJETO: "Pavimentação Asfáltica No Município De Sáo

À
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAçÃO - CpL
coNcoRRÊNch No ooz2o2o

A emprêsa ILE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ No 23.043.800/000í-95

,estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo OfÍice, Sala 507, por intermédio de

seu representiante legal, o(a) Sr(a) Carlos Gullhermê Belo do Nascimênto, portador(â)

da Cédula de ldentidade no 0í908285200í -3 e CPF no 0449í1803-í4, DECLARA que

disponibilizará os responsáveis técnicos, mediante equipe técnica, bem como a

qualificação de cada um dos membros, assim como instalaçóes, máquinas e

equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

São Bemardo (MA), 20 de Agosto de 2020

dtNwinotto
ro ivil

Catos Guitheme Balc0ftB€§finelBa7663
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ll-E ILE ENGENHARIA
Av. do Vale, Ed. Michelangelo OfÍice, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís/ MA
Email: ileenoenharia@omail.com; Tel.: (98) 3181.2599 / 98880€820
CNPJ: 23.043.800/0001-s5

. r:0lrlA No

)CESSO,L

f\

carlos Guilheme do Nascimento

Engen haito C iviv D irêtor-Pro Pialá io
cPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3

.:]ALlDADE

DECLARAçÃO DE MANUTENçÃO DE RESPONSÁV EIC,TECNICO

OBJETO: "Pavimentação Asfáltica No Município De São Bernardo/Ma."

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO. CPL
coNcoRRÊNctA No ooz2o2o

A emprêsa ILE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ No 23.043.800/000í-95

,estabelecida na Av€nida do Vale, Ed. Michelangelo Officê, Sala 507, por intermédio d€

sêu representantê legal, o(a)Sr(a)Carlos Gullhermê Bêlo do Nasclmento, portado(a)

da Cedula de ldentidade n" 0í9082852001-3 e CPF no (144911803-í4, DEGLARA que

o próprio será o responsável técnico pela execuÉo dos sêrviços. E se houver a

necessidade de substituição, disporá de profissional de igual qualifica$o técnica.

Sáo Bernardo (MA), 20 de Agosto de 2020
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LICE iv.ntq
Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain,
podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a
leitura dos principais dados do seguro contralado em formato universal. A leitura
do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da
Superintendência de Seguros Privados (www,susep.gov-br) ou da Junlo Seguros
(juntoseguros.mm).

AP

rRorurspíco or epô

DADOS DA SEGUMDORA JUIfiOSEGUROS S.À

CNPJ: M.948.í571000'l-33, registro SUSEP 05436, co
Curitiba - PR

m sede na Rua Visconde cat,

LICE SEGURO GARANTIA.,

1 " FOLHA NO

ncE550
i-:rrAL:DADE

rii5T0
J i

e

Data de Emissão: í91082020

N0 Apólice Seguro Garantia: 1G075-0258552

Proposta: 2703íâ5

Controle lnterno (Código Conrob): 4161dI/20
N" de Registro SUSEP: ffi66.2020.0010.0775.0258552000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEIÍURA MUNICIPAL DE S(O ACRNARDO

CNPJ: 06.125.389/0001-88 PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIOA N" 863 - São Bemardo - MA

DADOS D0 TfiADOR: ILE ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 23.043.800/0001-95 - AV DO VALE 507 SL 507 GARAGE 93 PAVMTO 05 - SA0 LUIS - MA - SALA 507
GARAGE 93 PAVIMENTO 05

DADOS DA CORRETORA:

OOOOO1.O.037966-2 MO}.IUMENru CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documenb eletfuioo digitalmenb assinado por:
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I
No Apólice Seguro Garantia: '10{7$0258552

Proposta: 2703155

Conkole lnterno (Côdigo Controle): 4'16463720

No de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775,0258552,0000m

Junto

rnorurspícro oe Rpór-oe seGURo GARANT
- FOLHA NO 5êT7IA,,,

I'i] iCESS d4 tu,
Garanüa confahda TIOilALIDAÜE 0e

I/ICTí\

R$ 57.360,00
0775. GARANTIA SEGURADO -

SEIOR PÚBUCO

Desoição da Gananlia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrâto:

lnício

19/08/2020

SEGUROS

Têmino

fifi42020

2S0,00

0,00

0,00

290,00

Valo(R$)

290,00

Licitante

Licitante

Prêmio LÍquido Licitante. . .

Adicional dê Fracionamento
r.o.F .

Prêmio Total

R$ 57.360,00

Demonstaürc de Prànb:

Verrimento

26t08t2020

R$

R$

R$

RS

Parcela

1

M Camê

8341173ro
Em arendimenro â Ler 12 711i 12nloÍnamo§

éspêcíÍc8 O(s) valo(es) acma descriro{s). ó(sào)
aÉ .rcdor âs âriquolás & 0 €5% de Pls/?asep e de 4% ft cOÍ lN ! sobF os pÉmos de segúra deduado6 do eíôdêcdo en lêgr'açâo
Aeúdotrt no cenóiô d$tê contratocào rlé óôê turrl3, eoo€h, sotll alEãçàô{ôerl quándo conrdlsdâh) sôidaheíle ou eh outa compoe,çáo
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N" Apólice Seguro Garantia: 'ÍG07S0258552

Proposta: 2703155

ContÍole lnterno (Codigo Confole): 4'16463720

N0 de Registro SUSEP: 0í36.2020.00í0.0775.0258552.0000m

.t

Junto
SEgUROg

FRONTISPíCIO DE APÔLICE SEGURO GARA

Objeb da Garanlia

i

N

\

7
NOPM - FOLHA NO

MODALIDADE (
CESSO

Págiiô 2de 16
APOLICE

4t\
0

Esta apólice, de riscos declarados. garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o
Tomador adjudicatário se.recusar a-assinar o Contráto Principal, nas condiçõed propostas,
dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitaçâo OO2|2O20.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.o 477i13

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

tf Apólice Seguro Garantia: 104nil258552
Proposta: 2703155

Controle lnterno (Código Controle): 4164611720

No de Resistro SUSEP: 054í16.2020.00í 0.0775.0258552.0000m

iunt"ç

conorçôrs cenns

CIRCULAR SUSEP 477i13. PLANO PADRONIZADO

cRpÍrulo r - coNDrÇôES GERATS - RAMo o77s

SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚAUCO

í. Objeto:

'1.'l . Este contrato de seouro oarante o Íiel cumorimento das obrioacões assumidas oelo tomador
oerante o seourado. coõformÉ os termos da aóólice e até o valo-r da oarantia fixadô nesta. e de
àcordo com ã(s) modalidade(s) e/ou coberturais) adicional(is) expres§amente contratada(d), em
razão.de participação em licitação, em contralo principal pertinente_a obras, serviços, ilclusive
de publicidade, compras, concéssões e permissões no âmbito dos Poderes da Unlão, Eslados,
do Distrito Federal e dos MunicÍpios, ou, ainda as obrigações assumidas em funÉo de:

| - processos administrativos;

ll - processos judiciais, inclusive execuções Íiscais;

lll - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida atlva;

lV - regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao sogurado, tais
como multas e indenizaÇõeÉ, oriundos do inadimplemento das obrigaÇões assumidas pelo
tomador, previstos em leglslaçáo específica, para cada caso.

2.3, CondiÇões Especiais: conjunto das disposições
e/ou cobertúra de um plano de seguro, que alteram as
Gerais.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1 . Apólice: documento, assinado pela seguradora, que represenla formalmente o contrato de
Segurb Garantia

2.2. Condições Gerais: coniunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas
de um plario de seguro, qué estabelecem as obrigações e os direitos das partes contrâtantes.

ESpecíficas relativas â cada modalidade

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condi@
Gerais e/oú Condiçôes Especiai§, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Princioal: todo e oualouer aiuste entre óroãos ou entidades da Adminis
Pública íseourado)'e oarticulareis (tômadóres). em ouelaia um acordo de vontades
formaçãà dé víncu'lo ei a estipulaçâo de obrigáiões iecíprdcas, seja qual for a denom
utilizada.

disposiçôes estabelecidas nas Condiçô

tração
ara a
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o
No Apólice Seguro Garanüa: í047S0258552
Proposta: ?03155
Controle lnterno (Codigo Conrob): 4í0[63720 Juntostcunog
N" de Registro SUSEP: 0í36.2020.00í0.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pe
apólice de Seguro Garantia, mediante solicitaçâo

mo ificações na

2.7. lndenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes d
obrigações cobertas pelo seguro.

adimplemento das

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

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

2.í 0. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou
não.a procedência da reclama@o de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela
apolrce.

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

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o
posicionamento acerca da Caraóterização ou não do sinistro rec[amado, bem como os possíveis
valores a serem indenizados.

2.1 3. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.'14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do ormprimento
das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.'16. Sinistro: o inadimplemento das obrigaçôes do tomador cobertas pelo seguro.

2.'17. Tomador: devedor das obrigaÇões por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.'l . A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta
assinada pelo proponentê, seu representante óu por corretor de seguros habilitado. A proposta
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A sequradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, plotocolo que identifique a
proposta §or ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

ot

ifestar sobre a aceitação ou3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se man
da proposta, contados.da data.de.seu recebimento, seja.para
beú cómo para alterações que impliquem modificação do risco.

seguros novos ou renovaç oe

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

3.3. í . Caso o Drooonente do seouro seia oessoa f ísica, a solicitacão de documentos
complementared, pára análise e acãtação do r'isco, ou da alteração propósta, poderá ser feita
apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
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poderá oconer mais de uma vez. durante o orazo
indique os fundamentos do pedido de novos elem
do risco.

entos, para ava a

a

5.3. Em caso de pârcelamento do prêmio, nao sera permitida a cobran ça de nenhum v or
adicional, a título de custo administrativo de fracionam ento, devendo ser gara ntido ao tomador,
quando houver parcelamento com juro
uma dâs parcelas, com a consequente

s, a possibil
redução proporcional dos juros pactuados.

idade de antecipar o pagamento de qualquer

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

seguradora
ou taxaÉo

3.3.3. No caso de solicitacão de documentos complementares. oara análise e aceitacão do
risco, ou da alteração próposta, o prazo de í 5 (quinze) dias i:revisto no item 3.3.'ficará
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a enkega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponenle, espectltcando os mottvos da recusa.

3.5. A ausência de maniÍestâção, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido,
caracterizará a aceitação tácita dô segúro.

3.6. Caso a aceitaÇão da oroposta deoenda de contratacão ou alteracão de resseouro
facultativo, o prazo áludido no item 3.3. §erá suspenso até cÍue o resseouiador se maniíeste
formalmente, comunicando a seguradora, por êscrito, ao proponenté, tal eventualidade,
ressaltando a consequente inexistência de cobêrtura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissâo da apólice ou do endosso será feita em até "15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta âpólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alteracões oreviamente estabelecidas no contrato Drincioel ou no
documento que serviu de base para ã aceitação do risco pela seguradora. o vàlor dà garantia
deverá acompanhar tais modiÍicáções, devendo a seguradcira emitii o respectivo endosso.

4.3. Para alteracões oosteriores efetuadas no contrato princioal ou no documento oue serviu de
base oara a acêitacào do risco oela seouradora. em virtude das quais se Íaca necessária a
modifícacão do valôr contratuall o vatoT da oarántia ooderá aconioanhar tai's modiflcacões.
desde qüe solicitado e haja o rêspectivo ac-eite pelá seguradora,'por meio da emissáo de
êndosso.

5. Prêmio do Seguro:

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

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

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, pode
seguradora recorrer à execução do contrato de mntragarantia.
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parcelas coincidir com dia em que não haia expediente banc
êfetuado no primeiro dia útil em qüe houver éxpediente bancário.

JuntosEguRos

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cob19nça
ou seu re resentanté, observada a antecedência mÍnima de 5 (ctncop ) dias úteís, relação à
data do respectivo vencimento.
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6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seouro Garantia nas quais haia a vinculacão da apólice a um
contrato principal, a vigência da a"pólice será igual ao pÍazo eêtabelecido ho contráto principal,
respeitadas as particu la ridades previstas nas Condições Especiais de cada moilalidàde
contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo ínformado na
mêsma, estabelecido de acordo com a§ disposiçôes previstas nas Condições Especiais da
respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alteraÇões de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou
no documento oue serviu de-base oara a aceitacão do risco oela seouradora. a üioênôia da
apólice acomparihará tais modiÍicaçdes. devendo á seguradora émitir o iespectivó endõsso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a acéitacão do risco oela sequradora. em virlude das ouais se faca necessária a
modifícação da vigência da apólice, es[a poderá acompanhar taid modificaçôes, desde que
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora. por meio da emissão de éndosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1 . A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada
modalidade nas Condiçôes E§peciais, quando couberem.

7.2. A seouradora descreverá nas CondiÇôes Especiais os documentos que deverão ser
apresentaãos para a efetivaÇão da ReclamaÇão de Sinistro.

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

7.3. A Reclamacão de Sinistros amoarados oela presente aoólice poderá ser realizada durante o
prazo prescriciohal, nos termos da Ôláusula'17 dêstas Condiçoes Gerais;

7.4. Caso a seouradora conclua oela náo caracterizacão do sinistro. mmunicará formalmente ao
segurado, porêscrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões
qué embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. lndenização:

8.1 . Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apó
máximo de garantia da mesma, sêgundo uma das formas abaixo, conforme for
as partes:

lice,

l- realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

até o li
acordadoentre

APOLICE
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8.3.'l . Caso o oao
saldos de créd iI
seguradora qualq

ll - indenizando. mediante oaoamento em dinheiro.
inadimplência do'tomador, côbehos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1 . O oaoâmento da indenizacão ou o início da realizacâo do obieto do contrato orincioal
deverá oóorier dentro do prazo màximo de 30 (kinta) dias, c'ontados da data de recebirhento'do
último documento solicitado durante o processci de régulaçáo do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitaÇão dê documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta)
dias será suspênsot reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquêlê em que
forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão iudicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamâÇão
da apólice, o prazo de 30'(trinta) dias será suspenso, reiniciândo sua contagem a partir-do
primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haia vinculacão da apólice a um contrato principal, todos os saldos de
créditos do tomador'no cohtrato prirícipal seião utilizados na amortizadão do preiuízo e/ou da
multa objeto da reclamação do sinistró, sem prejuízo do pagamento dâ indenizaÇão no prazo
devido.

amento da indenizacão iá tiver ocorrido ouando da conclusáo da aDuracão dos
os do lomador no'conirato principal, ô segurado obriga-se a'dêv'olver à
uer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9-1. O não oaoamento das obrioacões oecuniárias da seouradora. inclusive da indenizacão nos
termos da Ôlá-usula 8 destas Cõnôiçoe§ Gerais, dentro dó prazo para pagamento da res:pectiva
obrigação, acarretará em:

a) atualizaÇão monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de
indenizaçãó, a data de caracterização do sinistro; e

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

9.2. O índice utilizado DaÍa atualizacào monetária será o IPCAJIBGE - índice de PreÇos ao
Consumidor Amolo da Êundacáo lnstituto Brasileiro de GeoqraÍia e Estatística - ou Índiêe que
vier a substituí-ló, sendo calcu'lado com base na variação po§itiva apurada enlre o último índice
publicado antes da data de obrigação de pagamento e aqúele publiôado imediatamente anterior
à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os iuros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo
para palamento da obrigação. serão equivalehtes à taxa que estiver em vigor para a m
pagamento de impostos devidos à I-azênda Naclonal.

dos pela

o

uros de mora se áf
a só vez, .juntamente

9.4. O oaoamento de valores relativos à atualizacão monetária e
indeperideite de qualquer interpelaçâo judicial ou eÍtrajudicial, de um
os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:
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10.1 . Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das
a seg
tercei

uradora sub-
ros cujos atos ou

roga
fatos tenham dado
r-se-â nos direitos e

causa ao
privileg ios do

o.
segurâdo

sinistr

Junto
SECUnOS

dor,
ntra

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

MODALID

AS oto

11. Perda de Direitos:

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

l- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

ll - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabilidade do segurado;

lll - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice. que tenham sido
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

!V - Atog ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

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

Vl - Se o segurado ou seu representante legal fizer declaraÇões inexatas ou omitir de má-fé
circunstância! de seu conhecímento que coõfigurem agravaÇão de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

Vll - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais Íormas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o
objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora
re§ponderá, de Jorma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes,
relativamente ao prejuízo comum.

't 3. Concorrência de Apólices:

E vedada a utilizaÇão de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade p
objeto deste contrato. salvo no câso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

'14.í. A garantia expressa por est
eventos, o que ocorrer primelro, s
item 7.3. destas Condiçôes Gerais:

ara cobrir o

e sequro extinquir-se-á na ocorrência de um dos seguintes
em p"reju ízo do-prazo para reclamação do sinistro co-nforme
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l- ouando o obieto do contrato orincioal oarantido oela aoólice for definit
mediante termo óu declaração assinadâ pel-o seguradb ou dévolução da apól

ll- quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

lll -.quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da
apolrce;

lV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da
apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais
casos; ou

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

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um obieto previsto em contrato, esta garantia
somente será li6erada ou re'stituída após a execuÇãó do'contrato, em consohâncta com o
disposto no paráqrafo 4o do artigo 56 da Lei No 8.666fi993, e sua extinÇão se comprovará, além
das hipóteseis prõvistas no item-í4.1., pelo recebimento do objeto do ccintrato nos iermos âo art.
73 da Lei no 8.à66/93

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão tolal ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do
segurado ou da seguradora e com a concordância recÍproca, deverão ser observadas as
seguintes disposições:

15.1.1 Na hipólese 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 sequrado, a sociedade seouradora reterá, no
máximo, aléni dos emolumentos, o p'rêmio calculaõo de amrdo com a seguinte tabela de piazo
cu rto:

R.l.çào q ier âpllced. robr! . vlgênciâ --l ---%4o---l Relação a sêr.pllc.dâ sobrê â vlgêhclr -- | -i{o-orlglnrl pera obtençlo de prato em di.6--l--Prêmlo-] origlnrl p.r. obtênçào de Pr.:o êm dlas-- l--Púmlo-

. . ... ..... ... tô5r385

-------------100tr05

---20%---
---2?...
...30%.-.
---3r%---
- - 40%- -.
- - {rr%. ..
. . §l)%" ..
--JEX.--
--{09í...
...66.4...
.--70.Á---

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser
percentual corrêspondente ao prâzo imediatamente inferior.

....-----.....í5865.
- --- - - - - - ---- .3of,tolt-
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..... "....... 6oJiiô5.
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'16. Controvérsias

'16.1 . As controv
resolvidas:

| - por arbitragem; ou

ll - por medida de caráter judicial.

í6.2. No caso de arbitraqem. deverá constar. na apólice. a cláusula comoromissória de
arbitragem, que deverá s-er fácultativamente áderida pelo'segurado por méio de anuência
expÍessa.
'16.2.'l . Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a
resolver todos os seus litíqios com a sociedade sequradora por meio de Juízo Arbitral, cujas
sentenças têm o mesmo eíeito que as sentenças proíeridas peÍo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem e regida pela Lei no 9307, de 23 de setembro de 1996.

'17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questôes judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio
deste.

19. Disposiçôes Finais

19.'1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

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

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

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

19.5. A situacão cadastral do corretor de seo
www.susep.govlbr, por meio do número de seu regisl
CPF.

19.6. Este seguro é contrâtado a primeiro risco absoluto

u ros
ro na

oode
Susep

ser consultada no sit
, nome completo, C

e
u

19.7. Considera-se como âmbito
nacional, salvo disposição em contr

oeooráfico das modalidades contratadas todo o territórió
ãrio "nas Condiçôes Especiais e/ou Particulares da Apólice.
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19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas\

\ (-



J

,AOCESSO

]ODALIDADE

. isro

0

JNEDO OO

E

a

untoNo Apôlice Seguro Garantia: '1Mi'l5{25&5.52

Proposta: ?03í55
Contrcle lntemo (Codigo Contole): 416463720

No de Registro SUSEP: 05(§.020.0010.0715.0258552.0000m

SEOUROS

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
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l- Riscos Declarados: ltens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a
cobertura securitária. Ou seja, ã responsabilidade da Segúradoia está'restrita aos riscos
expressamente descritos neste documento.;

ll - Preiuízos: Perda oecuniária comorovada decorrentes da recusa do tomador adiudicatário em
assinaío contrato prihcipal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de
Licitação.

No Apôlice Seguro Garantia: '1M7/S0258552

Proposta: 2/03155

Controle lntemo (Codigo Confole): 41ô163720

N" de RegistÍo SUSEP: 0ll(6.20il.00í0.0775.0258552.0m0m

n

lunJ sssu toRO5

1 . Objeto:

1.1 Este contrato de seouro oarante a indenizacão. até o valor da oarantia fixado na aoólice.
pelos prejuízos decorren-tes dã recusa do tomadôr ad.ludicatário em ãssinar o contrato principai
has condÍções propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também oarantidos oor este contrato de seouro os valores das multas e
indenizações devidos à Admi"nistraÉo Püblica em demrrência doiinistro.

coNuÇÔEs EsPEcrArs

CAPíTULO il - CONDIÇOES ESPEC|ATS DAS MODALTOADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.o 1 U14.90019512014-17

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6" da Lei n'
8.666/93.

3. Vigência:

A.vig.ência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato
pnncrpal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.í. Reclamação: o se urado comunicará a seguradora da recusa do tomadors
dentro doadiudicatário em assinar

eslabelecido no edital de licitação,
ocontrato princ

dâtâ
ipal nas co
em que resta

diÇões propostas,
rá ofiôializada a Reclama

Sinistro.

4.1.1. PaÍa a Reclamacão do Sinistro será necessária a apresentação dos se
documentos, sem prejuizo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

n es

to,
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c) Planilha, relatório e/ou correspondências inÍormando os valores dos preiuízos sofridos
e/ou decisão que aplicou as-multas contratuais na forma do editaÍ de licitação,
acompanhada dôs doàumentos comprobatórios;

d) comprovante de lntimaÇão do Tomador para asslnatura do contrato, acompanhado do
demonstrativo de sua rêcusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterizacáo: ouando a seouradora tiver recebido todos os documentos listados no item
4.1.1 . e. aoós ariálise. ficar comoiovada a inadimolência do tomador em relacão às obrioacões
cobertaô fiela apólice, o sinistro ficará caracterizãdo, devendo a seguradorá emitir o ráatório
flnal de regulaÇão.

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do têrmo de adjudicação;

5. Rescisáo do Contrato de Seguro:

5.1 . Quando a.presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de
premro proporcronal.

6.4. A validade/cobertura deste d
do segurado em relação a todos

cobertura
da ouê a

desta
segu
gara ntia se Íor c

dora não tconcor fa

se enquadra nos termos do inc
Gerai s.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apóllce, de rlscos declarados, assegura o cumprimento da8 obrlgações
diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no obleto desta
aoólice. de acordo com a modal[dade de seouro-oarantia indicada na mesma. não
a§seguiando riscos referentes a obrigações tra5alhislas e previdenciárias, de seguridade
socia-|, indenizacões a terceiros, danós ambientais e lucroi cessantes, bem comb riscos
refereirtes a outios ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação
nacional reÍerente ao seguro-gaÍantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice.
Em caso de hão observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer
responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para eÍelto indenitárlo, não estarão cobertos danos
e perdas causados direta ou indirétamente por ato terrorista, comprovado com
dobumentacão hábil acompanhada de laudo clrcúnstanciado que caracterize a natureza
do atentad-o, inde pendeiteme nte de seu propósito, que tenha sido devidamente
reconhecido como átentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.
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7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais qu
pela presente Condição Especial.'
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Devdução de Doormenh

No caso de devolução deste documento antes do Íinal de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e
enviaí para a Seguradora.

Em conformidade mm a cláusula 14 - inciso l, das Condiçoes Gerais, estamos procedendo a devolução do
documento no I M754258552

Local e Data
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
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