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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo:3D CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ : 30.505.501/0001-90

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA quer na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art.46 da Lei n'8.443192 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:41:43 do dia 1610812021. com validade de trinta dias a contar da
emissão-

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
httos ://contas.tcu. sov.br/ord s/f.rp:INABILITADO:5

Código de controle da certidão: HDUX 160821114143

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Folha
RubÍica:

TRIBUNAL DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDAO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)

CPF: 036.368.943-58
cóDIGo DE VALTDAÇÃ o: 1629126136437

O Tribunal de Contas do Estado do Maraúão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em

trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física,
inscrita no CPF/MF sob n" 036.368.943-58

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico -
SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria n" 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de

sua autenticidade no endereço eletrônico <http6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>.

Emitida em: 1610812021

Válida até: 1510912021

Número controle l629l26l36437Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou

autentique no site tce.ma.gov.br

processo:?0? { íIl,lí,'ÍUl
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Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -

Teresina - Pl - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br

*
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

N'9569/2021

O Tribunal de Contas do Estado do PiauíCERTIFICA, para os devidos fins,
que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de
inÍormações dêsta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente
acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certiÍicaçáo exclui os débitos (Multas ou lmputaçáo de Débito)
relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por
parte desse Tribunal, ou que não foram cadastÍados nos Sistemas de Controle de
Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em
julgamentos reÍerentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuia certiÍicaçáo
deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidáo é válida alé 16h012021 , estando condicionada à verificaçáo
de sua autenticidade na lnternet, no endêreço http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/.

Secretária das Sessões, em 16108/2021

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do
TCúPI. Esta certidão pode ser veriÍicada atráves do código de autenticação:5670-
1725-6DF3-58D1
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3D CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 30.505.501/0001 -90
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16108t2021 Detalha( .o da Penalidâde - Cadastro Nacionalde Empíêsas Punidas (C( - Portal da transparênciâ

FILÍROS APLICADOS:

cPFl CNPJr 30.505 501/0001-90

Dâta da conrultà: 16108/2021 10r53135

Dârâ dâ úhimâ âtuâlizâçãot 1 4/a8/2a21 1 a:15:07

srtçIo

Nenhum reg sto eôconúàdo
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'16t08t2021

FILTROS APLICADOS:

Detalha( .o da Penalidade - Cadaslro Nacionâlde EmpÍesas Punidas (C( - Porlal da transpârência

cPFlCNPJT 016 t{,3 r4158

Dàr. da cônsultà: 16/08/2021 10:53:35

Dàtà dâ úftlmà âtuallzaçãoi 14/aa/2o21 1o:15:47

íN(IO

Nenhum íegistro encontrado
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16/08t2021 Delalhamento( sançôês Vigenles - Câdaslro de Empresas lnidôneas e Suspen( CEIS - Portalda lransparênciâ

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNP.I: 30.505.501/0001 90

LIMPAR

Data dà cohsulta: 16/08/2021 10149116

Data da última atualizaçáoi 14/oa/2o21 10115:07

UT DO 5ANCIONADO
ótcÃo/rNflDADr
sANCIOMDORA

DTTATHAR

Nenhum registro enaontrado

cNP/CPt D0 SÁr{CtoiraDo I|PO DÁ SÂNçÃO
DATA 0t PUBU(ÁçÂO DA

SANçÃO

P
Folha
Rubrica:

QUANTIDADE
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16108t2021

Dàta dà consulta: 1 6 /0a/2o21 10:49:16

Data da última atualizaçáo. 14/08/2021 1015:07

Delalhamento( SanÇóes Vigentes - Cadastro de Empresas lnidôneas e SLrspen(

OTGÂO/II{TIDADt

CEIS - Poíalda transparência

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

cPF / cNPr: 036 368.943-58

-'l
DTTAIHÂN

Nenhum registro encontrado

cNPl/cPt 00 sÀN(l0 AD0 NOMI DO SAN(IONÁDO UT DO SAN(IO?{ADO IIPO DA SANçÂO
DÂrÁ 0r PUEUüçÂO DÂ

QUANIIDADI5AN(IONADOIÁ sÂNçÁo
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Estado do Piauí

Tribunal de Contas 4m,)
Dl.: c()§'1,{§
D() l;.§TÀ§()

t)() PtÂt"!i

CERIDÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE

3D CONSTRUçoES E SERVTçOS ETRELI

GNPJ: 30.505.501/0001 -90

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins,
que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de
informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua
competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA
da listagem de impedidos de contratar com o poder público e inabilitados para
o exercício de cargo ou de funçáo de conÍiança, perante a administração direta
e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei No

5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução No '13/'l 1 - Regimento lnterno desta
Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em
tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal,
bem como lançamentos decorrentes de decisÕes judiciais.

Esta certidão e válida até 1711012021, estando condicionada à verificação de
sua autenticidade na lnternet, no endereço www.tce.pi.gov.br/certidoes.

Secretaria das Sessôes, em 1710812021

Número da certidão: 969212021 L. b\, Ng
Código de validação: 8198-C288-2877-14D0 t' \l'
Validável êm: https://sistemas.tce.pi.gov.brlEmissaoDeCertidoes/validarCertidao.xhtml
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Estado do Piauí

Tribuna! de Contas 6-)
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CERTIDAO NEGATIVA DE INIDONEIDADE

DAYENNE FREITAS PERES

CPF: 036.368.943-58

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins,
que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de
informaçÕes desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua
competência , o nome do (a) requerente acima identificado(a) NAO CONSTA
da listagem de impedidos de contratar com o poder público e inabilitados para
o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta
e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei No
5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução No 1 3/1 1 - Regimento lnterno desta
Corte.

A presente certiÍicação exclui os lançamentos relativos a processos em
tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal,
bem como lançamentos decorrentes de decisôes judiciais.

Esta certidão e válida até 1711012O21, estando condicionada à verificação de
sua autenticidade na lnternet, no endereço www.tce.pi.gov.br/certidoes.

Secretaria das Sessões, em 1710812021.

Número da certidão: 9693/2021 -'v' rl §{
Código de validaÇão: 5361-4D83-8A72-E0D5 \ -\N
Validável em: https://sistemas.tce.pi.gov.brlEmissaoDeCertidoês/validarCertidao.xhtml



Êolha

TOMADA DE PREÇOS N'002/2021 ,tuo

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa 3D CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 30.505.501/0001-
90, sediada na Rua Dezenove, Bairro Planalto Boa Esperança, Timon - MA, Cepl. 65.632-
430, por intermedio do seu representante legal DAYENNE FREITAS PERES, CPF:

036.368.943-58, RG: 50210122 / SSP PI, DECLARA, parafins do disposto do Edital de

TOMADA DE PREÇOS No 002/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as

penas da lei, que esta empresa" na presente data, é considerada:

( x ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3o da Lei Complementar no 123,

de 1411212006:

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3" da Lei
Complementar nol 23, de 1 41 1212006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4' do

aÍigo 3o da Lei Complementar n' 123. de l4 de dezembro de 2006.

São Bernardo/MA 24 de Agosto de 2021

DA F PERES
-58F: 03 8.943

RG: 50210122 / SSP PI

+
r'f)

R DEZENOVE, 710, PLANALTO BOA ESPERANCA, CEP: 65.632-430, TIMON - MA
CNPJ: 30.505.501/0001-90, FONE: (86) 999534488

EMAIL: construtora3dthe@gmail.com
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Data de Emissáo: 18Nü2021

N0 Apólice Seguro Garantia: '104775{28$56

Proposta: 30738tí
Controle lnterno (Código Controle): 6272789E5

N0 de Registro SUSEP: 05436.202'1.0010.025.02f|í[56.000000

Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. 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 Junto Seguros
(untoseguros,com).

FRONTISPÍCIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURÁDORA:JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157i0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro -
Curitiba - PR

(§;f,,
Coltstora de S€g!lor

§ ao:oar ozaz

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

CNPJ: 06.125.389/0001-88 PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALI/EIDA N0 863 - São Bernardo - MA

DADOS DO TOiúADOR:3D CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME

CNPJ: 30.505.501/0001-90 - R DEZENOVE 710 QUADRAST LOT 05 - TIMON - MA

DADOS DA CORRETORA:

OOOOO2,O,2O1O5B-5 CAJUINA CONS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

Documenb eletÉnico digihlmente assinado por

tcP
Enallt)-

t'j./ I
-«r/
Àriniüi d{*r}'r'a. ún,.

Gttrr.êlt r iá

tcP
BÍrrll
í)*

oocurenb elerónro â§srne.h d0i€lmênle conÍorre UP n'2.20G22m1 de 2i08/200i. quô
nstúu a lníre - es!úrra de Chaves Puúcas &aslêrrâ . ICP - Brasil poÍ SignaÉíios(õ) Guíar/o

Hêndch N' dê Sâie do Ceíifcdo: 373F9099Ot287073 Roqle de Holarda I'blo N de SérE do
CerüIrcâdo: 5C9B8C02A51 

^09A4

,á r
ada@s dê supoíte e dâs Ali:a@s hâbilitadas que uülizêín ceÍlifsdos drgitáis bem como a íealização de trarsâ@s elelrônic6 ssgur6.

AÉs selê dias úteis da emiasão deste doôrmento pod€íà sêÍ venícdo sê a aÉlice ou eídosso Íoi coÍÍelâmêntê regisüado no site rvr.susêp Oov bí da SUSEP ' Superinbndência de

pmtocolado alía\€s do N.o de Ft!.êsso SUSEP 1 í11.90019512014 1 7 e n' 15414.90019&2011-53
Alendimento SUSEP' 0800 021 8484 C€nlra de ArendimeiiD Juito: 0800 704 0301 Ouvidoíia Junto 06m 643 0301 .

\
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(íE



N0 Apólice Seguro Garantia: í0{25028:}056
Proposta: 307384
Controle I nterno (Código Controle) : 627 278985

ri

N0 de Registro SU SEP: Gi(}6.2021.001 0.0775.0283056.m0m0

FRONTISPiCIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

Garantia conhatada

Desqiião da Garanlia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato

lroces
:ólha:
-iubrica; unto

§ECURO§

h,lodalidade Limite Mâximo de Garantia (L,M,G)

R$ 20.665,47

lnÍcio
l\,lodalidade e Cobertura Àdicional lmportância Segurada

021Licitante R$ 20.665,47 23t0812021

.é $' $
Prásina 1 de 16

APOLICESICITAL

Licitante

Ramo

0775 - GARANTIA SEGURADO -

SETOR PÚBLICO

It
I

Vigên6ia



untoNo Apólice Seguro Garantia: 10{7$0283056
Proposta: 307384
Controle I nterno (Código Controle) : 62727 8985

I UCeSSO

N0 de Registro SUSEP: 0Ii€6.2021.0010.0775.02&1056.00m00

Ot{eto da Garantia

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.e 47

ESTA
APOL

APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENT
ICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADO

MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

iEÜUROÊ

Processo:l .,) Ia:J..!,!_
nca

Folh
Rub

Esta apólice, de riscos declarados. garanle indenização, até o valor Íixado na apólice. se o
Tomador adiudicatário se recusar a-assinar o Contráto Principal, nas condiçõed propostas,
dentro do prázo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO Ne 0022021- CPL.

APOLICESICITAL
Pàgúa 2de l6

I

FRONTISPÍCIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA
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i
No Apólice Seguro Garantia: í0{775{28305ô
Proposta: 307384
Controle lnterno (Código Controle): 627278985

N0 de Registro SUSEP: 05í36.2021.00í0.0T75.0283056.(mnO

CONDIÇÔES GERAIS

J
Processo:
Folha
Rubrica

unto
ÊgõURôÊ

CIRCULAR SUSEP 477113 - PLANO PADRONIZADO

cApírulo r - coNDrÇóES GERAts - RAMo o77s

SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

| - processos administrativos;

ll - processos judiciais, inclusive execuçõês fiscais;

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

lV - regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também oarantidos oor este seouro os valores devidos ao
como multas e indenizaçoeé, oriundos do inadimfllemento das obrigações a
tomador, previstos em legislaçào especíÍica, para caba caso.

2. DeÍinições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes deÍinições:

2.1 . Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalment
Segurô Garantia.

ão, Es

,em

, tais
pelo

de

ras

alidade
dições

2.2. Condi oes Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidadesç
de um plano de seguro, que esta belecem as obrigações e os direito

2.3. Condições.Especiais: conjunto das disposições específ icas
e/ou cobertuÍa de um plano de seguro, que alteram as disposiÇões
Gerais.

2.4. Condições Particulares: coniunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condiçoes
Gerais e/oü Condições Especiaié, de acordo com caba seguradb.

2.5. Contrato Princ
Pública (segurado)
Íormacão de víncul
utilizada

ipal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração
e particulares (tomadores), em que haia um acordo de vontades para a

o e a estipulaÇão de obrigaÇões recíprocas, seja qual for a denomínaçâo

{

Pagma 3 de l6
APóLrcEsr«TAL N

1. Obieto:

1 .1 . Este contrato

razão de
de
do

2

vas a cada
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No Apólice Seguro Garantia: 10{7$0283056
Proposta: 307/384

Controle I nterno (Cód i go Controle) : 627 278985

N0 de Registro SUSEP: 0&136.202'1.0010.0775.0283056.m0000

Junto
ÊIÊUEÔÊ

PÍocesso:
Folha:

2.6. Endosso: instrumento Íormal, assinado pela seouradora, que introduz modiÍicaÇoes na
apólice de Seguro Garantia, mediante solicitaçáo e anuência exfreissa das partes.

2.7. lndenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das
oDflgaçoes cobertas pelo seguro.

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

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à sequradora, em Íunção da co
e que deverá cónstar da apólice bu endosso.

segu ro,

2.10. P
nãoap
apólice.

rocesso de Regulaçã
reclam

o de Sinistro: p rocedimento pelo qual ase ou
rocedência da aÇão de sinistro, bem como a apuração dos

2.1 1 . ,Proposta de Seguro: instrumento Íormal de pedido de emissão de apólice
tirmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulaç áo: documento emitido pela seouradora
lamado, b

no qual ite o
Íveisposrc ionamento acerca da caracte rização ou não do sinistro rec em co

alores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Conc€dente.

2.14. Sequradora: a sociedade de sequros qarantidora, nos termos da apólice, d
das obrigãções assumidas pelo tomacÍor.

ento

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigaÇões
tomador perante o segurado, conlorúe os termos da apólice.

pelo

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro

3. Aceitação:

3.1. A contra
assinada pel
escrita deveÍ

tação/alteração do contrato de seguro som ente poderá ser feita me
o proponente, seu representante ou por cor retor de seg

e aceitaÇão
uros habil

a conter os elementos essenciais ao exame do risco.

3.2. A seouradora fornecerá. obrioatoÍiamente. ao orooonente.
proposta por ela recepcionada. comã indicação da datâ e'da hora d

uea

3 .3. A seguradora terá o p Íazo de 15 (quinze) dias para se maniÍ o ou nao
da proposta, contados da data de sCU recebimento, se a para seg renovaçoes,
bem como para alte Íações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o orooonêntê do sêouro seia oessoa Íísica. a solicitacão de documentos
complementares, pàra análise e acõitaÇão do lisco, ou da alteração propôsta, poderá ser feita
apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

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

Pag na 4 de 16
APOLICE§ITITAL

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

sêrJ in'l ento.

sobíe a

.A



No Apólice Seguro Garantia: í0{75{283056
Proposta: 307384
Controle lnterno (Código Controle): 627278§5
No de Reg istro SU S EP: fti€6.2021.00í 0.0775.0283056.00m00

Junto
iEÊUNO

2 l
Rubrica

ludido,

3.6. Caso a aceita ção da propost
aludido no item

a dep
á suspenso até que o resseg

ro
Íacultativo o ptazo

enda de contrata Ção ou altera
3.3. ser ste

de,Íormalme nte, comun icando a seo uradora,
ressaltando a consequente inexistê nc ia de cob

por escrito, ao
ertura enquanto

propo
perour

nente,
ar a suspen

3.7. A emissão da aoó
aceitaÇão da proposta.

lice ou do endosso será Íeita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

4. Valor da Garantia:

4..1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido

rÍrcSSO:
Éolha:

poderá ocorrer mais de uma vez. durante o gtazo orevisto no item 3.3.. desde oue a seouradora
indique os Íundamentos do pedido de novoó elemôntos, para avaliaçãô da proposta ou-taxação
do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitacão do
risco, ou da alteração prôposta, o prazo de 1 5 (quinze) dias irrevisto no item 3.3.'Íicará
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentaÇão.

3.4. No caso de nâo aceitação da proposta, a
proponente, especificando o§ motivcis da recusa.

seguradora comunicará o Íato, por escrito, ao

3.5. A ausência de manifestaÇão, por escrito, da seguradora, no praz
caÍaclerizatá a aceitação tácita dô segúro.

.2. Quando efetuadas alterações previ amente estabelecidas no contrato
ocumento que serviu de bas a acer o do risc

4
d
d

.e pqra
rcaçoesevera acompanhar tais modiÍ , deve a segura

4.3. Para alte

taÇã
ndo

o pela seg
dora emitir

uradora, o
o respectivo

uno
ntia

iu de
naa

ES,
de

ode

r nao

oderá a

base ara a
riores efetuadas no contrato

uradora, em
plinc
virtu

ioa
de

I ou no document
das quais se Íansco pela ses

modiÍ rcaÇáo tratual o valor dagarantia podera acom panhar ta
desde que solicitado e haia o respectivo acerte pela segu radora, por mero
endoss

P

racões ooste
acêitacào do
do valôr con

o

5. Prêmio do Seguro:

5.1 . O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por t
vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor m
houver pagado o prêmio nas datàs convõncionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela
seguÍadora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será peÍmitida a cobranÇa de nenhum valor
adicional, a título de custo administràtivo de fracionaménto, devendo ser gârantido ao tomador.
quando houver parcelamento com iuros. a possibilidade de antecipaÍ o pagamento de qualquer
uma das parcelas, com a consequente ÍeduÇão proporcional dos juros pactúados.

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

Páqlna 5 de 16
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parcelas coincidir com dia em que não haia expediente bancário, o pagamento poderá ser
êfetuado no primeiro dia útil em qüe houver éxpediente bancário.

5.5. A sociedade seouradora encaminhará o documento de cobranca diretamente ao tomador
ou seu representanté, observada a antecedência mínima de 5 (cinc'o) dias úteis, em relação à
data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6. 1. Para as modalidades
contrato principal, a vigênc
respêitadas as particúlari
contratada.

do Seouro Garan
ia da aiólice será
dades previstas

tia nas quais haja a vinculação ceaum
igua lao p

d
razo estabelecido

nas Con içóes Especiais d

6.2. Para as demais modalidades. a vioência da aoólice será ioual ao
mesma, estabelecido de acordo côm a5 disposições previstas nãs Con
respectiva modalidade.

na
da

6.3. Quando eÍetuadas aIteraçõe
udeba

sdep razo previamente estabelecidas no contrato nnclp9lou
no documento que servr se _para a aceita áo do risco pe la segu radora
apólice acompanha ta tais modificaçoes, devendo a seguradora em iti r o respe

6.4. Fara aIteraÇões posteriores eÍetuadas no contrato principal ou
a acêitacão do risco oela seouradora. em virtude das
o da vigància da apólice, esia poderá acompanhar ta
haia o iespectivo aceite pela Seguradora, por meio da e

no documen ude
ria a
que

base Paía_ uais se f a
modif rcaÇa

ado e
tsm od iÍic

solicit missão dee

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especiÍica
modalidade nas CondiÇoes E§peciais. quando cóuberem.

7.2. A seguradora descreverá nas CondiÇões Especiais os documentos qu
apresentados para a eÍetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1 . Com base em dúvida Íundada e iustiÍicável, a seguradora poderá solicitar
e/ou informação complementat.

cada

ser

7.3. A ReclamaÇão de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser real
prazo prescriciohal, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

ntê o

7.4. Caso a seguradora conclua pela náo caracterizaÇão do sinistro,
segurado, poréscrito, sua negativa de indenização, apresentandô
qué embasaram sua conclusáo, de forma detalhada.

ao
zoes

8. lndenizaÇão:

8.1. Caracterizado o sinistro, a sequradora cumprirá a obriqaÇáo descrita na apólice, até o limite
máximo de garantia da mesma, ségundo uma das Íormasãtjaixo, conÍorme fbr acordado entre
as partes:

l- realizando,
continuidade, so

poÍ mêio de teÍceiros, o obieto do contrato p
b a sua integral responsabilidade; e/ou

rincipal, de Íorma a lhe dar

Pagrna 6 dê 16
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ll - indenizando, mediante paqamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela
inadimplência do'tomador, cóbe-rtos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O oaoamento da indenizacão ou o início da realizacão do obieto do contrato orincioal
deverá oóoirer dentro do prazo màximo de 30 (trinta) dias, c'ontados da data de recebióento'do
último documento solicitado durante o processo de rêgulaÇão do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitaÇão de documentos de que trata o item 7.2.1., o
dias será süspenso, reiniciaádo sua contaqem a pahir do dia útil subseque
Íorem compleiamenie atendidas as exigêncÍas.

-olha:
i?ubrica

lse
multa objeto da reclamação do s rnrstÍo, sem preju tzo do pagamento enr
devido.

a, inclusive da i

para pagame

9.2. O índice utilizado monetária será o IPCfuIBGE lndice

8.2.3. No caso de decisáo udicial ou decisão arbitral, que su S,Penda os e
da ap.óli ce, o p

dia útil
razo de 30
subseque nte a revogação da decisão.

(trinta) dias será suspens o, retnr cran do sua c
pnmerro

8.3. Nos casos êm que haja vincula ãodaa p-ó lice a um contrato princi , todos os saldop-al
créditos do tomado r no contrato Írncrpa rao utilizados na amortiz o prejúzo e/o

0 (trinta)
em que

ao
do

sde
uda
Íazo

dos
erà

nos
ctiva

ode

dia

ao
ue
tce

terior

zo fixado

ç
p

8.3.1. Caso o oaoamenlo da indenizacão iá tiver ocorrido ouando da conclusão
saldos de crédi-tos do tomador no bonirato principal. b segurado obriga-
seguradora qualquer excesso que lhe tenha sidó pagó.

9. Atualizaçáo de Valores:

9.1 . O não oaoamento das obrioacões oecuniárias da seourador
termos da Ôlá-usuta I destas CõndiçOeb Gerais, dentro dó prazo
obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exiqibilidade da obrigaçáo, sen
irídenizaçãd, a data de carâctêrização do sinistro; e-

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

Consumidor Amp lo da Brasileiro de_ Geog.raÍia e Estatística
Darâ atuali
I-undaÇao I

o calculado

zacáo
nstituto

vier a substituí-l
ublicado antes

o, sen
da data de obrigação de pagamento

com base na vafla
e aque

ao posr
le publi

tiva apu rada entd ç

9.4. O pagamento de valores rêlativos à atualizaÇão monetária e luros de mora será Íeito
independente de qualquer interpelação iudicial ou extraiudicial, de uma só vez, juntamente com
os demais valores devidos no contra'to.

P
data de sua efetiva liquidação

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do rimeiro dia posteriorp
para pagament

mento de i
o da obri
mpostos

gaçao, serao eq
devrclos a Fazenda Nacional.

uivale ntes a taxa que estiv
paga

L

10. Sub-Rogação:

APOLICEâITITAL
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10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador,
a segura-dora sub-rogár-se-á nos direitos e irrivilégios do segÚrádo contra o tomador, ou contra
terce-iros cu.los atos o-u fatos tenham dado cáusa aó sinistro. -

1.0.2. E ineÍicaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os
drrertos a que se reÍere este item.

I í . Perda de Direitos:

O seourad
hipótõses:

o perderá o direito à indenizaçáo na ocorrência de uma ou m

Descum primento das obri gações do tomador decorÍente de
responsabilid ade do segurado;

guintes

de

e, que tenham sido

pelo

de

á-té
ado

las o
do ra
tes,

brir o

lll - Alteracão das obrioacões contrâtuais oarantidas oor esta aoólic
acordadas dntre seguradd eiomador, sem prév'ia anuência'da seguradora;

lV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo
beneficiário ou pelo represeritante, tje üm ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas
seguro;

Vl - Se o seourado ou seu reoresentante leoal fizer declaracões inexatas ou
circunstância-s de seu conhecímento que coõÍigurem agravaÇão de risco de in
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

Vll - Se o SeguÍado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais Íormas de qarantia distintas, cobrindo cad
obieto deste sequro, em benefício do mesmlo sequrado ou beneÍiciário,
reéponderá, de "Íorma proporcional ao risco assümido, com os demaid
relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

E vedada a utilizacão de mais de um Seouro Garantia na mesm
obieto deste contraio, salvo no caso de apóÍices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14. 1 . A garantia expressa por est
eventos. o que ocorrer primeiro, s
item 7.3. destas Condiçóes Gerais:

e seouro extinouir-se-á na ocorrência de um dos seouintes
em p"rejuízo do-prazo para reclamaçáo do sinistro co-nforme

N
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l- quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice Íor deÍinitivamente realizado
mediante termo ou declaÍaÇão assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

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;

1 5. Rescisão Contratual:

1 5.1 . No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, p
segu.rado ou da. s_eguradora e com a concordância recíproca, deverão ser
segulntes otspostçoes:

ado
SAS

15.1.1. Na hiDótese de rescisão a Dedido da sociedade seouradora. esta ret
recebido, aléó dos emolumentos, a §arte proporcional ao tempó deconido;

mro

15.1.2. Na hioótese de rêscisão a oêdido do seourado. a sociedade seoura
máximo, aléni dos emolumentos, o prêmio calculaiÍo de abordo com a seguÍnte
curto:

,no
tazo

Rêlação a ser aplicada sobrê a vigência --l --%{o--l Rêlaçâo a ser aplicada sobre a vigência -- |

original pa,a obtonção de prazo sm dias--l--Prêmio-l oíigiÍlal para oblênção do p.azo em dias-- l--

-- -- ----------í5/365--- ----- -, - -- ----l
-- ------- -----30/365.- - -.-. - --.."---l
- ---__-- ---...4s/36s_ ---- ---_________l
- ------- ------60/365- ---------------l
- -_-_----____-zsl36s- ---------_---_-_l
- ------, ---.--90/365- ----------------l

120i365----

---30%---l
---37%---l
,-40%---l
--46%---l
---50%---l
---s6%---l
---60%---l
---66%---l
---liõ/a--l

------- - - - ------2401365
------ - --- ------255/365
_-_- - - - - -- --___-2701365

----- - - - --- -----285/365
----- - - ---------300/365 -90%- - -

----- -----..-r3ís65- ------------ ---l
-----------.- í50/365-_-_-_------ ---_l
--- ---_-_____ í651365---------------i
------ ---...- 180/365- ---------------l

- - - - - - - - - -.. -...315/365 - - - - - - - - - - - - -, -l - - -93%- - -

- - - - - - - - - - -. - - - -330í365 - - - - - - - - - - - - - - -l - - -95%- - -

- - - - - - - - - - - - - - - -3,15/365 - - - - - - - - - - - - - - -l - - -98%- - -

---- - - ---- ------36s/36s ------- ------- -l -- 100% --

15.1.2.1. Para prazos nâo previstos na tabela constante do
percentual correspondente ao prazo imediatamente inÍerior.

subitem 15.1 rá ser utilizado

Pàg na I de 16
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lV - quando o contrato principal Íor extinto, para as modalidades nas quais haia vinculaÇào da
apóliie a um contrato pirinci§al. ou quandó'a obrigação garantida Íor'extinta.'para os demais
CASOS: OU

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido erg{.i{§!ário nas
CondiçÕes Especiais. ' -'::"

14.2. Quando a garantia da aoólice recair sobre um o_bjeto previsto em contrato, €Éta garantia
somenle será li5erada ou rebtituída após a execucãó do'contrato, em consonancla com o
disposto no parágrafo 4q do artigo 56 da Lei N" 8.666fi 993. e sua extinÇão se comprovará, além
das hipóteses previstas no item 14.1.. pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art.
73 da Lei na 8.666/93.
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í 6.2. No caso de arbitra sem, deverá constar, naa pólice, a cláusula co ória de
arbitragem, que deverá
expressa.

SE r facu ltativamente aderidape lo segurado por

16.2.1 . Ao concordar com a aplicação des ta cláusula, o sesurado estará
resolver todos os seus lit tot

í"e
os com a soctedade seourado

proleridas
ra por
pelo P

meio de J
sentenças têm o mesmo e ito que as sentenças oder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nq 9307, de 23 de setembro de 1996

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pêla lei.

18. FoÍo:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no Ío
deste.

19. Disposições Finais

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

icílio

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs da
Íim neles indicadas.

ra tal

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da AutaÍqui
recomendação à sua comercializaÇão.

oou

19 .4. Após
dosso Íoi

sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ce ou
en corretamente registrado no site da Susep - www.susep.g

19.5. A situaÇão cadastral do corretor de seguros pode
www.susep.qov.br, por meio do número de seu regislro na Susep
CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

no s ite
CNPJ ou

19.7. Considera-se como âmbito oeooráÍico das modalidades contratadas todo o território
nacional, salvo disposição em contrário ias Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de des efetuadas no

$'
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I 16. Controvérsias:
II 16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser
lresolvidas:
I
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I tt - por medida de caráter iudicial.
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CAPíTULO [ - COND|ÇOES ESPECtAtS DAS MODALTDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.e 15414.90019512014-17.

1. Objeto:

1 .1 Este contrato de seou
elos preju ízos decorren"te
as condições propostas n

ro garante a indenizaçã
s da recusa do tomador

o, até o valoÍ da garantia rce,
ipalp adjud

do
icatário em assrnar o c

n o edital de licitação, dentro prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também oarantidos oor este contrato de seouro os valore
indenizações devidos à Admi-nistraÇão Püblica em decorrência doÉinistro.

ase

2. DeÍinições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as deÍinições constantes do
8.666/93.

ei n"

l- Riscos Declarados: ltens expressamente descritos na apólice, aos quais
cobertura securitária. Ou se.la, a respon sabilidade da Seguradora está rest
expressamente descritos neste documento.;

gea
scos

il- Prejuízos: Perda pecuniária comprova
ndiÇões

da decorrenles da recusa do tomador a oem
assrnar o contrato principal nas co propostas e dentro do pÍazo estabeleci de
Licitaçáo.

3. Vigência:

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

trato

4.1. Reclama çao: o seg urado comunicará a ses u radora om ad or
adJu

ta
dicatário em ass tnar o contrato principal nas condições

rá ofi
PÍazoao does belec ido no edital de licitação, data em que resta eclamaç

Sinistro.

4.1.1 . Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentêção dos seguintes
documentos, sem prejuizo do disposto no item 7.2.1. das Condiçôes Gêrais:

t
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a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha. relatório e/ou corresoondências informando os valores dos Drei
eiou decióão que aplicou as'multas contratuais na forma do editaÍ
acompanhada dos documentos comprobatórios;

uízos sofridos
de licitação,

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, aco
demonstrativo de sua recúsa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

mpanhado do

4.2. Caracterização: quando a se
.1 .1 . e, após análise. Íicar comp
obertas pela apólice, o sinistro
nal de regulaÇão.

suradora tiver recebido todos os documen no item
4 rovada a inadim p lência do tomador em re
c ficará caracteri zado, devendo a segurad
Íi

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1 . Quando a pres
prêmio proporcional

ente apólice for caucionada junto ao Segurado, náo caberá devoluçâo de

6. Disposições Gerais:

6.í. A presente apólice, de riscos declarados, asggg
diretas do tomador perante o segurado, especific
apólice, de acordo Com a modalídade de seguro-
assegurando riscos referentes a obrigações trabalhis
social, indenizaÇões a terceiros, danôs ambientais e
referentês a outios ramos ou modalidades de seguro
nacional referente ao seguro-garantia.

ura o cum rimento d oes
amente descritas no esta

nãogar
tas

antia indicada na
eprevidenciárias, ade

cos
Ção

ros cessantes,
, em conformidade c

6.2. A inadim plência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de v igên lice.
Em caso de não observação deste rêquisito a segurado Ía f icará isen uer
responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado q
sados direta ou in

ue, para efeito indenitário, não êstarão c nos
e perdas cau di rêtamente por ato terrorista, com com
documen tação hábil acompanhada de

ado, independentemente d
ido como atentatório à ordem

laudo circúnstanciado que caracter
tenha sido

feza
do atent e seu propósito, que

a pela autoridade
ente

reconhec públic pública com

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada ição
do segu
oncord

rado em relação a todos os seus termos. Ao acêitar es urádo
c a que

des
a segu fadora não terá responsabi

tatado que
Vl, do item

lidadê de inde nto à
cobertura ta garan tia se for cons o sinistro ou i ratual
se enquadra nos term os do inciso 11 Perda d ondições
GeraiS.
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Folha
L

7. RatiÍicação:

RatiÍicam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas
pera presente uonotçao Espectat.
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s,

Junto
ÜEÚUEOÊ

/
Process
Folha 5
Rubrtca:

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá
quaisquer prêjuízós e/oú demais penálidades decorrentes da violação de normas
anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus
representantes.

"Cabe ao tomador a conferência das condicões e termos desta
estando de pleno acordo que a Seguradorá a preste e cumpra,
presente documento."

so,
no
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"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergência entre aó disposições frevistas na preãente aiólice/endosso e no contrato
e/ou aditivos qarantidos, preúalecerão sempre as disposições da presente
a pólice/endosso.Í
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Dewlução de Documento

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

Local e Data

Joll

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

Nome

RG:

Cargo

N
s'
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Em conformidade com a cláusula 14 - inciso l, das Condiçôes Gerais, estamos procedendo a devolução do
documento no 10{75.0283056
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