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A autenticidade do presente documento, bem coma o arquivo em forma eletronica 
deve ser verificada no endereco llttps://www.pottencial.eom.br/autenticidacle. No site, 
informe a N' da Ap61ice: 0306920179907750189691000 e o Contrale lnterno: 
UOA80502E4F80A2C. Ap6se sete dias titeis da emissiio, este documento podera 
tarnbern ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o n' de documento 
030692017009900750189691000000. 

Documento sletroruco assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que 
instituiu a infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante 
E.G. n' 32 de 11/09/2001 - Art.2°. Art.1°. - Fica instituida a infraestrutura de Chaves 
Publicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade 
juridica de documentos em forma eletronica, das aplicacoes de suporte e das 
apucacoes que utilizem certificados digitais, bem coma a reanzacao de transacoes 

stetronicas seguras. 

Belo Horizonte, 05/10/2017 10:44:00 

Susep - Superintendencia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela tiscallzacao, normauzacao e contrale dos mercados de segura, previdencia complementar 
aberta, capltauzacao, ressegura e corretagem de seguras. Plano de Segura aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Pracesso Susep 15414.900138/2014-20. 0 
Registra deste piano na Susep nao implica, par parte da Autarquia, incentive au rscomendacao a sua comercializacao. 0 Pracesso deste piano e a situacao cadastral do(s) 
Corretor(es) deste Segura poderao ser consultados no site www.susep.gov.br, par meio dos nurneros de registras informados nesta ap61ice, au pelo telefone SUSEP de atendimento 

ao publico 0800 021 8484 (ligai;iio gratuita). 

Cl;._ J DO SEGURO FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO 
Prernio Liquide R$ 20.220,00 Parcel a Valor Vencimento 

Adicional de Fracionamento R$ 0,00 R$ 20.220,00 16/10/2017 

Gusto de Ap61ice R$ 0,00 

IOF R$ 0,00 

Premio Total R$ 20.220,00 

1•11 II" II 'I 

04/10/2018 04/10/2017 R$ 20.220,00 R$ 1 .993.539, 73 Construcao, Fornecimento au Prestacao de Services 
Nao sea lica Iran uia a nenhuma das coberturas contratadas or esta A 'lice. 

IMPORTANCIA SEGURADA COBERTURA FIM DE VIGENCIA INICIO DE vtGENCIA PR~MIO LfOUIDO 

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA ~MG): R$ 1.993.539,73 - Um Milhiio Novecentos e Noventa e Ires Mil Quinhentos e Trinta e Nave Reais e setenta e Ires centavos 
MODALIDADE: consnucao, Fornecimento au Prestacao de Servii;os 
O Li mite Maximo de Garantia Ii o valor maxima ue a se uradora se res onsabilizara erante a se urado em fun ao do a amento de indeniza ao, 

I: I I• •' • • 

SUSEP·100638935 10.864 690/0001-80 CPF OU CNPJ: FIN LAN DIA CORRETORA DE SEGUROS L TOA NOME: 
LIMITE MAXIMO DE GARANTIA I MODALIDADE 

UF MT 

28. 783.548/0001- 7 4 CPF OU CNPJ: RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A 
AV. MARECHAL OEODORIO, N' 1721- SALA 5 - CENTRO NORTE 
78.005-100 CIDADE: CUIABA 

NOME: 
ENDERECO: 
CEP: 

DADOS DO CORRETOR 

UF MT CUIABA CIOADE: 
DADOS DO TOMADOR 

03.507.415/0009-00 CPF OU CNPJ: SECRETARIA DE ESTADD DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 
RUA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS 100- CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO 
78.049-931 

NOME. 
ENDERECO: 
CEP: 

DADOS DO SEGURADO 

400.616 PROPOSTA: 

0775 - SEGURO GARAN ,<Lo S RAMO: 

SAADSISElf'S 
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03069201 APOLICE N°: 
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2. DEFINICOES: 
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definicoes: 
2.1. Ap61ice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de 

Segura Garantia. 
2.2. Condicoes Gerais: conjunto das clausulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas 

de um piano de seguro, que estabelecem as obriqacoes e os direitos das partes contratantes. 
2.3. Condicoes Especiais: conjunto das disposicoes especfficas relativas a cada modalidade e/ou 

cobertura de um piano de seguro, que alteram as disposicoes estabelecidas nas Condicoes Gerais. 
2.4. Condicoes Particulares: conjunto de clausulas que alteram, de alguma forma, as Condicoes 

Gerais e/ou condlcoes Especiais, de acordo com cada segurado. 
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre 6rgaos ou entidades da Administracao Publica 

(sequrado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a forrnacao de vfnculo e a 
estipulacao de obriqacoes recfprocas, seja qual for a danominacao utilizada. 

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modifica coes na ap61ice 
de Segura Garantia, mediante sollcitacao e anuencia expressa das partes. 

2.7. lndenizacao: pagamento dos prejuizos e/ou multas resultantes do inadimplemento das 

obriqacoes cobertas pelo segura. 
2.8. Limite Maximo de Garantia: valor maxima que a seguradora se responsabilizara perante o 

segurado em tuncao do pagamento de indenizacao. 
2.9. Prernio: importancia devida pelo tomador a seguradora, em tuncao da cobertura do seguro, e 

que devera constar da ap61ice ou endosso. 
2.1 O. Processo de Regulac;ao de Sinistra: procedimento pelo qual a seguradora constatara ou n ao 

a procedencia da reclarnacao de sinistro, bem como a apuracao dos prejuizos cobertos pela ap61ice. 
2.11. Proposta de Segura: instrumento formal de pedido de amiss ao de ap61ice de seguro, 

firmado nos termos da legislac;:ao em vigor. 
2.12. Relat6rio Final de Regula<;:ao: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o 

posicionamento acerca da caracteriza cao ou nae do sinistro reclamado, bem como os poss tveis valores a 

serem indenizados. 
2.13. Segurado: a Administrac;:ao Publica ou o Peder Concedente. 
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da ap61ice, do cumprimento 

1.2. Encontram-se tarnbem garantidos por este segura os valores devidos ao segurado, tais como 
multas e indenizacoes, oriundos do inadimplemento das obriqacoes assumidas pelo tomador, previstos 
em leqislacao especffica, para cada caso. 

OBJETO 1. ~ 
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obriga coes assumidas pelo tomador 

perante o segurado, conforme os termos da ap61ice e ate o valor da garantia fixado nesta, e de acordo 
com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s) em razao de 
participacao em llcltacao, em contrato principal pertinente a obras, services, inclusive de publicidade, 
compras, concess6es e permiss6es no arnbito dos Poderes da Uniao, Estados, do Distrito Federal e dos 
Municf pios, ou, ainda as obriqacoes assumidas em funcao de: 

I. processos administrativos; 
II. processes judiciais, inclusive execucoes fiscais; 
Ill. parcelamentos administrativos de creditos fiscais, inscritos ou nao, em dfvida ativa; 
IV. regulamentos administrativos. 

SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PUBLICO 

CONDlf;OES GERAIS 

RAMO: APOLICE 
DE SEGURO GARANTIA 

APOLICE N°: 1r Pottencial 
SEGURADORA PROPOSTA: 
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5. PREMIO DO SEGURO: 
5.1. o tomador e responsavel pelo pagamento do prernio a seguradora por todo o prazo de 

viqencia da ap61ice. . . 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro contmuara em vigor mesmo quando o tomador n ao 

houver pagado o prernio nas datas convencionadas. 

4. VALOR DA GARANTIA: 
4.1. O valor da garantia desta ap61ice e o valor maxirno nominal par ela garantido. 
4.2. Quando efetuadas atteracoes previamente estabelecidas no contrato principal ou no 

documento que serviu de base para a aceitacao do risco pela seguradora, o valor da garantia dever a 
acompanhar tais rnodificacoes, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. . 

4.3. Para alteracoes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que servru de 
base para a aceitacao do risco pela seguradora, em virtude das quais se faca necessaria ~. modificac;~o 
do valor contratual, 0 valor da garantia pod era acompanhar tais modifica coes, desde que soiicttado e ha]a 

O respective aceite pela seguradora, par meio da emissao de endosso. 

3.1. A contratacao/alteracao do contrato de seguro somente podera ser feita mediante proposta 
assinada pelo proponente, seu representante ou par corretor de seguros habilitado. A proposta escrita 
devera canter os elementos essenciais ao exame e aceitacao do risco. 

3.2. A seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a 
proposta por ela recepcionada, com a indicacao da data e da hara de seu recebimento. 

3.3. A seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sabre a aceitacao ou nao da 
proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novas ou renova coes, bem coma para 
alteracces que impliquem rnodificacao do risco. 

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa ffsica, a solicitacao de documentos 
complementares, para analise e aceitacao do risco, ou da alteracao proposta, podera ser feita apenas 
uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3 .. 

3.3.2. Se o proponente for pessoa juridica, a solicitacao de documentos complementares podera 
ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os 
fundamentos do pedido de novas elementos, para avaliacao da proposta ou taxacao do risco. 

3.3.3. No caso de solicitacao de documentos complementares, para analise e aceitacao do risco, 
ou da alteracao proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficara suspenso, voltando a 
correr a partir da data em que se der a entrega da documentacao. 

3.4. No caso de nao aceitacao da proposta, a seguradora cornunicara o fato, por escrito, ao 
proponente, especificando os motives da recusa. 

3.5. A ausencia de manifestacao. por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, 
caracterizara a aceitacao tacita do seguro. 

3.6. Caso a aceitacao da proposta dependa de contratacao ou alteracao de resseguro facultativo, 
o prazo aludido no item 3.3. sera suspense ate que o ressegurador se manifeste formalmente, 
r -1unicando a seguradora, por escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a consequente 
mexistencia de cobertura enquanto perdurar a suspensao. 

3.7. A ernissao da ap61ice ou do endosso sera feita em ate 15 (quinze) dias, a partir da data de 
aceitacao da proposta. 

assumidas pelo 

·)( 
-..._,,/ 

3. ACEITACAO: 

das obriqacoes assumidas pelo tomador. 
2.15. Segura Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obriga coes 

tomador perante o segurado, conforme os termos da ap61ice. 
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obriqacoes do tomador cobertas pelo seguro. 
2.17. Tomador: devedor das obriqacoes par ele assumidas perante o segurado. 

PRO POST A: 

APOLICE 
DE SEGURO GARANTIA 

APOLICE N°: 

RAMO: 
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8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprira a obriga cao descrita na ap61ice, ate o Ii mite 
maxima de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: . . 

I _ realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar cont1nu1dade, 

sob a sua integral responsabilidade; e/ou 
II _ indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os preju izos e/ou multas causados pela 

inadimplencia do tomador, cobertos pela ap61ice. 
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrlqacao: 
8.2.1. o pagamento da lndenizacao ou o infcio da realizacac do objeto do contrato principal dever a 

INDENIZACAO: 8. 

7. EXPECTATIVA. RECLAMACAO E CARACTERIZACAO DO SINISTRO: 
7 .1. A Expectativa, Reclamac;ao e Caracterizacao do Sinistro serao especificadas para cada 

r ialidade nas Condicoes Especiais, quando couberem. 
7.2. A seguradora descrevera nas Condicoes Especiais os documentos que deverao ser 

apresentados para a efetivacao da Reclamac;ao de Sinistro. 
7.2.1. Com base em duvida fundada e [ustiflcavel, a seguradora podera solicitar docurnentacao 

e/ou inforrnacao complementar. 
7.3. A Reclamacao de Sinistros amparados pela presente ap61ice podera ser realizada durante o 

prazo prescricional, nos termos da Clausula 17 destas Condicoes Gerais; 
7.4. Caso a seguradora conclua pela nao caracterizac;ao do sinistro, comunlcara formalmente ao 

segurado, por escrito, sua negativa de indenizac;ao, apresentando, conjuntamente, as raz6es que 
embasaram sua conclusao, de forma detalhada. 

6. VIGENCIA: 
6.1. Para as modalidades do Segura Garantia nas qua is haja a vincula cao da ap61ice a um 

CL. .irato principal, a viqencia da ap61ice sera igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas 
as particularidades previstas nas Condicoes Especiais de cada modalidade contratada. 

6.2. Para as demais modalidades, a viqencia da ap61ice sera igual ao prazo informado na mesma, 
estabelecido de acordo com as dlsposicoes previstas nas Condicoes Especiais da respectiva 
modalidade. 

6.3. Quando efetuadas alteracoes de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no 
documento que serviu de base para a aceltacao do risco pela seguradora, a viqencia da ap61ice 
acornpanhara tais rnodlflcacoes, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 

6.4. Para alteracoes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 
base para a aceltacao do risco pela seguradora, em virtude das quais se fa ca necessaria a modificacao 
da viqencia da ap61ice, esta podera acompanhar tais modiflcacoes, desde que solicitado e haja o 
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da ernissao de endosso. 

5.2.1. Nao paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do pr ernio devido, podera a 
seguradora recorrer a execucao do contrato de contragarantia. 

5.3. Em caso de parcelamento do prernio, nao sera permitida a cobranca de nenhum valor 
adicional, a tltulo de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando 
houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, 
com a consequente reducao proporcional dos juros pactuados. 

5.4. Se a data limite para o pagamento do prernio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas 
coincidir com dia em que nao haja expediente bancario, o pagamento podera ser efetuado no primeiro dia 
util em que houver expediente bancario. 

5.5. A sociedade seguradora encarninhara o documento de cobran ca diretamente ao tomador ou 
seu representante, observada a antecedencia mfnima de 5 (cinco) dias uteis, em relacao a data do 
respectivo vencimento. 

400.616 PROPOSTA: 

APOLICE 
DE SEGURO GARANTIA lr Pottencial 

SEGURADORA 
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11. PERDA DE DIREITOS: 
o segurado perdera o direito a lndenlzacao na ocorrencla de uma ou mais das seguintes 

hip6teses: 
1 • Casos fortuitos ou de forca maior, nos termos do C6digo Civil Brasileiro; 
II Descumprimento das obriga~oes do tomador decorrente de atos ou fatos de 

responsabilidade do segurado; 
111 . Altera~ao das obrlqacoes contratuais garantidas por esta ap61ice, que tenham sido 

acordadas entre segurado e tomador, sem previa anuencla da seguradora; 

1 o. SUB-ROGACAO: 
10.1. Paga a indenizacao ou iniciado o cumprimento das obriga coes inadimplidas pelo tomador, a 

seguradora sub-roqar-se-a nos direitos e privileqios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros 
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 

10.2. E ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em preju izo do segurador, os 

direitos a que se refere este item. 

9. ATUALIZACAO DE VALORES: 
9.1. 0 nao pagamento das obriqacoes pecuruanas da seguradora, inclusive da indenizacao nos 

termos da Clausula 8 destas Condicoes Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obriga cao, 
acarretara em: 

a) atuallzacao monetaria. a partir da data de exigibilidade da obriqacao, sendo, no caso de 
indenizacao, a data de caracterizacao do sinistro; e 

b) incidencia de juros morat6rios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia 
posterior ao terrnino do prazo fixado 

9.2. 0 indice utilizado para atualizacao rnonetaria sera o IPCA/IBGE - indice de Precos ao 
Consumidor Amplo da Fundacao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica - ou indice que vier a 
substitui-lo, sendo calculado com base na varlacao positiva apurada entre o ultimo indice publicado antes 
da data de obriqacao de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva 
liquidacao, 

9.3. Os juros morat6rios, contados a partir do primeiro dia posterior ao terrnino do prazo fixado 
para pagamento da obriqacao, serao equivalentes a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento 
c · 'mpostos devidos a Fazenda Nacional. 

9.4. o pagamento de valores relatives a atualizacao rnonetaria e juros de mora sera feito 
independente de qualquer interpelacao judicial ou extrajudicial, de uma s6 vez, juntamente com os demais 
valores devidos no contrato. 

ocorrer dentro do prazo maxrrno de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do ultimo documento 
solicitado durante o processo de requlacao do sinistro. 

8.2.2. Na hip6tese de solicitacao de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) 
dias sera suspense, reiniciando sua contagem a partir do dia util subsequente daquele em que forem 
completamente atendidas as exiqencias. 

8.2.3. No caso de decisao judicial ou decisao arbitral, que suspenda os efeitos de reclarnacao da 
ap61ice, o prazo de 30 (trinta) dias sera suspense, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia util 
subsequente a revoqacao da decisao. 

8.3. Nos cases em que haja vinculacao da ap61ice a um contrato principal, todos os saldos de 
creditos do tomador no contrato principal serao utilizados na amortizacao do prejuizo e/ou da multa objeto 
da reclarnacao do sinistro, sem prejuizo do pagamento da indenizacao no prazo devido. 

8.3.1. Caso o pagamento da indenizacao ja tiver ocorrido quando da conclusao da apuracao dos 
saldos de creditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora 
qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

PROPOSTA: 

APOLICE 
DE SEGURO GARANTIA 

APOLICE N°: 

RAMO: ,r Pottencial 
SEGURADORA 
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para obtencao do prazo 
em dias 

% do 
Relar;ao a ser aplicada 
sobre a viqencla original % do premio 

Rela9ao a ser aplicada 
sobre a viqencla original 
premio 
para obtencao do prazo 
em dias 

15. RESCISAO CONTRATUAL: 
15.1. No caso de rescisao total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado 

ou da seguradora e com a concordancla recfproca, deverao ser observadas as seguintes disposi96es: 
15.1.1. Na hip6tese de rescisao a pedido da sociedade seguradora, esta retera do pr ernio 

recebido, alern dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 
15.1.2. Na hip6tese de rescisao a pedido do segurado, a sociedade seguradora reter a, no 

maxima, alern dos emolumentos, o premio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vincula cao da 
ap61ice a um contrato principal, ou quando a obriqacao garantida for extinta, para os demais cases; ou 

V - quando do termino de viqencla previsto na ap61ice, salvo se estabelecido em contrario nas 

l. _, idlcoes Especiais. 
14.2. Quando a garantia da ap61ice recair sabre um objeto previsto em contrato, esta garantia 

somente sera liberada ou restitu f da ap6s a execucao do contrato, em consonancia com o disposto no 
paraqrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extincao se cornprovara, alern das hip6teses 
previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93. 

ap61ice; 

14. EXTINCAO DA GARANTIA: 
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-a na ocorrencia de um dos seguintes 

eventos, o que ocorrer primeiro, sem preju izo do prazo para reclarnacao do sinistro conforme item 7.3. 

destas Condicoes Gerais: 
I - quando o objeto do contrato principal garantido pela ap61ice for definitivamente realizado 

mediante termo ou declaracao assinada pelo segurado ou devolucao da ap61ice; 
II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
Ill quando o pagamento da indenizacao ao segurado atingir o limite maxima de garantia da 

CONCORRENCIA DE APOLICES: 
E vedada a utilizacao de mais de um Segura Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto 

deste contrato, salvo no caso de ap61ices complementares. 

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto 
deste seguro, em beneficio do mesmo segurado ou beneftciario, a seguradora respondera, de forma 
proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuizo comum. 

CONCORRENCIA DE GARANTIAS: 12. 

IV • Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave · · 1 d equrparave ao olo praticados pelo segurado, 
pelo beneflciarlo ou pelo representante, de um ou de outro; 

V • O segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrlgacoes previstas no contrato de 
seguro; 

VI Se o segurado ou seu representante legal fizer declaracoes inexatas ou omitir de ma- fe 
circunstancias de seu conhecimento que configurem aqravacao de risco de inadirnplencia do 
tomador ou que possam influenciar na aceitacao da proposta; 

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco. 

400.616 
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19. DISPOSICOES FINAIS 
19.1. A aceitacao do seguro estara sujeita a analise do risco. 
19.2. As a polices e endossos terao seu inf cio e terrnino de viqencia as 24hs das datas para tal fim 

neles indicadas. 
19.3. 0 registro deste piano na SUSEP nao implica, par parte da Autarquia, incentivo ou 

recomendacao a sua cornercializacao. 
19.4. Ap6s sete dias uteis da ernissao deste documento, podera ser verificado se a ap61ice ou 

endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br<http://www.susep.gov.br>. 
19.5. A situacao cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br 

<http://www.susep.gov.br>, por meio do nurnero de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. 
19.6. Este seguro e contratado a primeiro risco absolute. 
19. 7. Considera-se como ambito qeoqrafico das modalidades contratadas todo o territ6rio 

18. FORO: 
As quest6es judiciais entre seguradora e segurado serao processadas no faro do domicilio deste. 

17. PRESCRICAO: 
Os prazos prescricionais sac aqueles determinados pela lei. 

expressa. 
16.2.1. Ao concordar com a apllcacao desta clausula, o segurado estara se 

comprometendo a resolver todos os seus lit1gios com a sociedade seguradora por meio de Juizo 
Arbitral, cujas sentenc;as tern o mesmo efeito que as sentenc;as proferidas pelo Poder -Judiclarlo. 

16.2.2. A clausula de arbitragem e regida pela Lei n°9307, de 23 de setembro de 1996. 

compromiss6ria de 
meio de anuencia 

16.2. No caso de arbitragem, devera constar, na ap61ice, a clausula 
arbitragem, que devera ser facultativamente aderida pelo segurado por 

aplicacao destas Condicoes Contratuais poderao ser 

16. CONTROVERSIAS: 
16.1. As controverslas surgidas na 

resolvidas: 
I - por arbitragem; ou 
11 - por medida de carater judicial. 

--- -·-· 

15/365 13 195/365 c·A 73 30/365 20 210/365 75 . 1/J 
45/365 _;- ~-~ 27 225/365 78 60/365 30 240/365 80 75/365 37 255/365 83 90/365 40 270/365 85 105/365 46 285/365 88 120/365 50 300/365 90 135/365 56 315/365 93 150/365 60 330/365 95 
165/365 66 345/365 98 
180/365 70 365/365 100 

15.1.2.1. Para prazos nao previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., devera ser utilizado 
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. 
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4. EXPECTATIVA. RECLAMACAO E CARACTERIZACAO DO SINISTRO: 
4.1. Expectativa: tao logo realizada a abertura do processo administrativo para apurai 

possivel tnadtmptencia do tomador, este devera ser imediatamente notificado pelo segurado, 
indicando claramente os itens nao cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularizac;:ao da 
tnadlmplencta apontada, remetendo c6pia da nctttlcacao para a seguradora, com o fito de 
comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 

4.2. Reclamac;:ao: a Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclarnacao, mediante 
comunicac;ao pelo segurado a seguradora, da finalizac;ao dos procedimentos administrativos que 
comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restara oficializada a Reclamac;ao do 

Sinistro. 
4.2.1. Para a Reclamac;ao do Sinistro sera necassaria a aprasentacao dos seguintes 

documentos, sem prejuizo do disposto no item 7.2.1. das Condic;oes Gerais: 

3. VIGENCIA: 
3.1. A viqencia da ap61ice sera fixada de acordo com as seguintes regras: 
I - coincidindo com o prazo de viqencia do contrato administrative pertinente a execucao de 

L .. JS, services e/ou compras; 
II - por perfodos renovaveis, no caso de concess6es e permiss6es do service publico. 
3.2. As renovacoes, a que se refere o incise II do item 3.1., nao se presumem, serac 

precedidas de notificacao escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com anteced encia de ate 
noventa dias da data do terrnino de viqencia da ap61ice em vigor, declarando seu expl icito interesse na 

manutencao da garantia. 

2. DEFINICOES: 
Define-se, para efeito desta modalidade, alern das definlcoes constantes do art. 6° da Lei n' 

8.666/93 e do art. 2° da Lei no 8.987/95: 
I - Prejufzo: perda pecuniaria comprovada, excedente aos valores oriqin arios previstos para a 

execucao do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer 
prejufzo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes. 

1. OBJETO: 
. . 1.1. Este contrato de seguro garante a indenlzacao, ate o valor da garantia fixado na apolice, 

p~lo~ prejuizos decorrentes do inadimplemento das obriqacoes assumidas pelo tomador no contrato 
p=vcipal, para construcao, fornecimento ou prestacao de services. 

1.2. Encontram-se tarnbern garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e 
indenizacoes devidas a Adrninistracao Publica, tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666/93. 

1.3. Podera ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura 
Adicional de Ac;oes Trabalhistas e Previdenclarias. 

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUCAO, FORNECIMENTO OU PRESTACAO DE SERVICOS 

CONDICOES ESPECIAIS 

nacional, salvo disposicao e~ contrario nas Condicoes Especiais e/ou Particulares da Ap61ice. 
. _19.~. Os eventuais encargos de traducao referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 

exterior ficarao totalmente a cargo da Sociedade Seguradora. 

400.616 Hut>. /JI,..,""° 
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5. RATIFICACAO: 
Ratificam-se integralmente as disposicoes das Condicoes Gerais que nao tenham side 

alteradas pela presente Condicao Especial. 

4.3. Caracterizacao: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no 
item 4.2.1. e, ap6s analise, ficar comprovada a inadirnplencia do tomador em relacao as obriqacoes 
cobertas pela ap61ice, o sinistro flcara caracterizado, devendo a seguradora emitir o relat6rio final de 
requlacao; 

Sinistro; 
4.2.2. A nae torrnalizacao da Reclarnacao do Sinistro tornara sem efeito a Expectativa do 

sofridos; 
e)Planilha, relat6rio e/ou correspondencias informando os valores dos prejuizos 

retidos; 
d)Planilha, relat6rio e/ou correspondencias informando da existencia de valores 

tom ad or; 

anexos 
as obriqacoes 

assinados pelc 
que constam 
devidamente 

ou do documento em 
e aditivos se houver, 

principal a)C6pia do contrato 
assumidas pelo tomador, seus 
segurado e pelo tomador; 

b)C6pia do processo administrative que documentou a inadimplencia do tomador; 
c)C6pias de atas, notificacoes, contra notlficacoes, documentos, correspondencias, 

inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados a lnadimplencia do 

PROPOSTA: 
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1. Nao estao cobertos pela presente Ap61ice a ocorrencia de quaisquer preju izos, rescisoes 
e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omiss 6es e/ou fates violadores de 
normas de anticorrupcao, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, 
controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos s 6cios/acionistas, representantes, titulares, 
funcionarios e/ou prepostos. 

CONDICAO PARTICULAR - ANTICORRUPCAO 

1 •, • 

\...-- 0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO RAMO: APOLICE 
DE SEGURO GARANTIA PROPOSTA: 

APOLICE N°: 

400.616 

SAADS/SETAS 

t..t 2>_3 0306920179907750189691000 



Pagina - 01 de 09 
Pottencial Seguradora S/ A 
Av. Raja Gabaglia, 1143/19'andar- Luxemburgo - Belo Horizonte - MG 
Cep: 30.380-403- Tel (31) 2121-7777 
www.oottencial.com.br<http://www.oottenclal.com.br> - Ouvidoria: 0800-2001080 ouvidoria!1ilpottencial.com.br 

Paragrafo Terceiro - 0 Tomador declara que e de sua responsabilidade conferir e conhecer a axtensao 
e a modalidade de cada Ap61ice e Endosso que solicitar e for emitida na forma do Paraqrafo Segundo, 
estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e a cumpra, tal como neles se contem , 
independentemente de previa anuencia ou interferencia formal do Tomador, ou de qualquer 
formalidade judicial ou extrajudicial, nao respondendo a Seguradora por quaisquer danos provocados 
em caso de recusa da Ap61ice e/ou Endosso pelo Segurado. 

Paraqrafo Segundo - A(s) Ap61ice(s) e Endosso(s) seralao) emitida(s) pelo processo de assinatura 
digital, disponibilizada no sitio da Seguradora, para irnpressao e conterencia de sua autenticidade e 
condicoes, pelo Tomador, lnterveniente(s) Coobrigado(s), Corretor e Segurado, ou por qualquer outro 
meio ldoneo. 

P::;iragrafo Primeiro - A(s) Ap61ice(s) e os Endosso(s) poderao ser emitidos mediante pedido do 
. nador ou pela sua corretora de seguros, por qualquer meio idoneo, podendo, entretanto, a 

Seguradora, a seu exclusive criteria, negar a ernissao da Ap61ice e/ou Endosso, ainda que tenha 
emitido Ap61ice(s) e Endosso(s) anterior(es) vinculado(s) ao mesmo objeto segurado, nao 
respondendo por quaisquer danos decorrentes da sua negativa. 

Clausula Primeira - A Seguradora qarantira as obriqacoes assumidas pelo Tomador perante o (s) 
Segurado(s), mediante a ermssao de Ap61ice(s) e eventual(is) Endosso(s), nas quais serao 
estabelecidas finalidades, valores, prernio, impastos, custos, forma de pagamento, prazos e demais 
condicees da cobertura do seguro, de acordo com a(s) obriqacaotoes) garantida(s). 

A POTTENCIAL SEGURADORA S.A. (doravante denominada Seguradora), o Tomador e o (s) 
lnterveniente(s) Coobrigado(s), na melhor forma de direito, firmam o presente contrato, mediante as 
clausulas e condicoes que se seguem: 

Paraqrafo Quarto O Tomador e o(s) lnterveniente(s) Coobrigado(s) se responsabilizarao pela 
axatldao e veracidade das lnformacoes prestadas, assumindo todas as consequencias e danos 

Enderec;o: RUA LOURDES, N° 607, NOVA GERTI - SAO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09581300 

CNPJ/MF: 43.316.033/0001-58 Nome: PRO JECTO - GEST AO, ASSESSORIA E SERVl<;OS - EIRELI 

Nome: OSMAR MARQUES CPF/MF: 036.118.688-68 

r 'ereco: RUA MARCOS FERNANDES, 153/41, JD. DA SAUDE - SAO PAULO - SP - CEP: 04149120 

2 - INTERVENIENTES COOBRIGADOS 

:·;·~ . ' 
,·. 

~· ···- 
,iJl . 

Enderec;o: AV. MARECHAL DEODORIO, N° 1721- SALA 5, CENTRO NORTE - CUIABA - MT - CEP: 78005100 

CNPJ/MF: 28.783.548/0001-74 

CNPJ/MF: 11.699.534/0001-74 

Enderec;o: Av. Raja Gabaglia, 1143/19°andar - CEP 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte _ MG 

Tomador: RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A 

Seguradora: POTTENCIAL SEGURADORA S.A 
1 - PARTES: 

CONTRATO DE CONTRAGARANTIA N2 002749/2017 
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d) Prestar a Seguradora, sempre que solicitado, inforrnacoes 
obrlqacaotces) garantida(s) pela(s) Ap61ice (s) e/ou Endosso(s); 

e) lnformar a Seguradora, antes da ernlssao = (s~ Ap~lice(s) e Endosso(s), a ~x_iste~cia ou nao de 
pluralidade de garantias para o mesmo objeto qarantido. situacao em que a Seguradora partrctpara 

da cumprimento 0 sob re 

que solicitado, intormacoes de carater econ6mico-financeiro, 
de suas controladas, controladoras e coligadas, necessaries ao 

contra to; 
c) Enviar a Seguradora, sempre 
cadastral, fiscal e trabalhista, inclusive 
cadastro do Tomador e a continua avaliacao dos riscos pela Seguradora; 

b) Manter f ntegras e suficientes as garantias eventualmente oferecidas em decorrencia deste 

a) Pagar o prernio do seguro, na forma prevista em cada Ap61ice e /ou Endosso; 

Clausula Quarta - Sao obriqacoes do Tomador, sem prejufzo das demais previstas neste contrato: 

Paraqrafo Segundo - Conforme Art. 9° da lnstrucao Normativa 907/2009, as instituicoes financeiras 
ercarregadas da cobranca de premio de seguro sac responsaveis pela cobranca e repasse do IOF . 
, sirn, em caso de restituicao de prernio de seguro, independentemente do motivo, nae havera a 
restitulcao do IOF. 

Paraqrafo Primeiro - Na hip6tese de recusa formal e escrita da(s) Ap61ice(s) e/ou Endosso(s) par parte 
do(s) Segurado(s), podera o Tomador solicitar a Seguradora o cancelamento do seguro. Se a 
solicitacao de cancelamento for feita, excepcionalmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
emissao da(s) Ap61ice(s) e/ou Endosso(s), a Seguradora restituira integralmente o valor do prernio 
pago ao Tomador, deduzindo-se apenas as taxas, custos e impastos incidentes. Ap6s o prazo acima, a 
Seguradora retera do prernio recebido, alern das taxas, custos e impastos incidentes, a parte 
proporcional ao tempo decorrido. 

Clausula Terceira - Solicitado o cancelamento pelo Tomador ou ocorrendo a extincao da Ap61ice (s) 
e/ou do Endosso(s), independentemente do motive, sera devido pelo Tomador todos os custos, 
prerruos, impostos e taxas em aberto na Ap61ice cancelada e/ou extinta, ressalvado apenas o disposto 
no Paraqrafo Primeiro abaixo. 

Paraqrafo Unico - Ainda referente a modalidade Licitante, o Tomador nae tera direito a devolucao do 
prernio, taxas e impostos incidentes ap6s a ernissao da Ap61ice, em quaisquer casos, seja por 
desclassiflcacao, seja porque nae se sagrou vitorioso no certame, seja porque desistiu de participar do 
c~ame, seja porque a Ap61ice foi recusada por qualquer motive. 

Clausula Segunda - Fica desde [a ajustado que relativamente as Ap61ices emitidas na modalidade 
Licitante, nos casos em que o Tomador lograr-se vencedor do certame licitat6rio, com a consequente 
assinatura do contrato administrative, a Seguradora nao estara obrigada a emitir as Ap61ices de 
performance as quais o instrumento contratual e/ou o edital determinar(em). 

Paraqrafo Quinto - A(s) Ap61ice(s) e Endosso(s) firmado(s) entre o Tomador e a Seguradora passarao 
a fazer parte integrante deste contrato. 

decorrentes. 
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a) Ocorrendo o inadimplemento no pagamento de qualquer quantia devida a Seguradora, nos termos 
deste contrato e da(s) Ap61ice(s) e Endosso(s) emitido(s), o debito em atraso ficara sujeito a correcao 
rnonetaria calculada pelo IGP-M/FGV, juros de mora a razao de 1 % (um par cento) ao mes e multa 
irredutivel de 2% (dois par cento) sobre o total devido, calculado a partir da data do seu vencimento 

ate a data de seu efetivo pagamento; 

Clausula Quinta - Ficam estabelecidas as seguintes penas convencionais, sem prejufzo uma das 
outras e bem assim das demais sancoes previstas em lei, podendo a Seguradora, de pleno direito, 
tomar as providencias cabiveis para promover a execucao do valor em debito: 

n) Caso a Seguradora, por qualquer motive, perrnaneca obrigada a prestar a garantia securitaria 
prevista na(s) Ap61ice(s) mesmo ap6s o terrnino do periodo de viqencia nela(s) previsto, o Tomador 
devera continuar pagando o prernio, bem como continuara rasponsavel perante a Seguradora por 
qualquer indenizacao e custos que a mesma seja obrigada a pagar nos termos da(s) Ap61ice(s). 

m) Caso a Seguradora seja obrigada a indenizar qualquer valor superior ao valor segurado expresso 
na(s) Ap61ices e/ou Endosso(s), por qualquer motive, ficarao o Tomador e o(s) lnterveniente(s) 

.obriqadots) obrigados a pagar a Seguradora o valor efetivamente indenizado, acrescido do prernio 
proporcional correspondente a diferenca; 

I) Em caso de sinistro relative ao seguro apresentado como garantia em demandas judiciais ou 
administrativas, inclusive nos casos que envolvam a Uniao, Estados e Municfpios, efetuar o 
pagamento do valor devido diretamente ao(s) Segurado(s), dentro do prazo e na forma da 
deterrninacao legal; e 

k) Caso a Seguradora receba ordem judicial que a obrigue a efetuar o pagamento de indenizacao 
relative a(s) Ap61ice(s) e Endosso (s) antes do translto em julgado de sentenca judicial, devera 
comunicar imediatamente ao Tomador, que devera efetuar o referido pagamento diretamente ao (s) 
Segurado(s), no prazo determinado pelo juizo competente; 

j) Efetuar o devido pagamento ao(s) Segurado(s) quando intimado para pagamento do valor 
constante da sentenca judicial condenat6ria ou do acordo judicial homologado; 

i) Ressarcir a Seguradora de quaisquer prejufzos e /ou despesas comprovadas oriundas de avisos 
fc.rrnais de sinistros; 

h) Fornecer a Seguradora, assim que solicitadas, especialmente em caso de aviso formal de sinistro, 
garantias adicionais lfquidas ou antecipar o equivalente ao valor da indenizacao securitaria diretamente 
ao Segurado; 

proporcionalmente; 

percentual de g) lnformar a Seguradora qualquer alteracao no seu controle societario e/ou 
participacao; 

CONTRATO DE CONTRAGARANTIA N2 002749/2017 ·.Li()~ 

~ 
f) Apresentar informacoes exatas a Seguradora por ocasiao do pedido de ernissao do seguro, nao 
omitindo qualquer inforrnacao sobre a obriqacao a ser garantida; 

"""""' 

'1f 'Pottendall 
SEGURADORA ":' ~iii 

:,-~ 

SAADS/SETAS 

FtsJ8'-t ?x, 

Rub.-4_ 



Pottencial Seguradora S/ A 
Av. Raja Gabaglia, 1143/19'andar- Luxemburgo- Belo Horizonte-MG 
Cep: 30.380-403-Tel (31) 2121-7777 . . . . . . 
.. _ .... -~u ........ ,.;01 rnm hr <htto://www.DQttencial.com.br> - Ouvkiona : 0800-2001080 ouv1aona@pottenc1al.com.br 

Paqina - 04 de 09 

f) Quando ocorrer protesto de titulos e/ou condenac;6es judiciais contra o Tomador, em~resa a ele 
coligada ou par ele controlada, e/ou seu (s) lnterveniente(s) Coobrigado(s), desde que irnportern na 
raducao de sua solvencia e capacidade de liquidar as obriqacoes assum_i_das,_ e, em se trata_n~o de 
protestos de tltulos, desde que: (i) nao sejam sustados no prazo legal; (11) nao ocorra o deposito ou 
pagamento; ou (iii) nao decorram de comprovado erro ou dole de terceiros. 

e) Quando o Tomador nao cumprir com quaisquer das obriqacoes decorrentes deste contrato e /ou 
da(s) Ap61ice(s) e Endosso(s); e 

d) Se ocorrer rnudanca do controle societario do Tomador sem inforrnacao a Seguradora, que 
irnoortem na reducao de sua solvencia e capacidade de liquidar as obriqacoes assumidas; 

c) Quando o Tomador ou empresa a ele coligada ou por ele controlada requerer recuperacao judicial 
ou tiver requerida e/ou decretada sua falencia; 

b) Quando a Seguradora avaliar que a conduta ou solvencia do Tomador comprove incapacidade para 
cumprir as obriqacoes contraidas com o Segurado, principalmente em razao de situacao agravada em 
momenta posterior ao da assinatura deste Contrato; 

a) Quando ocorrer declaracao inexata e/ou omissao de inforrnacao materialmente relevante do 
Tomador ao solicitar o Segura; 

Clausula Sexta - A Seguradora podera, independentemente de aviso, interpelacao ou notificacao 
judicial ou extrajudicial, considerar antecipadamente vencido o presente contrato, nos seguintes casos: 

d) Em case de cobranca administrativa, a Seguradora fara jus ao reembolso das respectivas 
despesas comprovadas e honoraries advocaticios [a estipulados em 20% (vinte par cento ). Em case 
de cobranca judicial, a Seguradora fara igualmente jus ao reembolso das respectivas despesas 
c=nprovadas e honoraries advocaticios estipulados em juizo. 

c) Vencida qualquer parcela do prernro, sem o respective pagamento, podera a Seguradora 
considerar antecipadamente vencidas todas as demais parcelas, de pleno direito, independentemente 
de Notiflcacao Judicial ou Extrajudicial; 

Paraqrafo Primeiro _ Uma vez verificada quaisquer das hip6teses que autorizem o vencimento 
antecipado deste contrato, a Seguradora concedera prazo de 05 (cinco) dias utels para que o Tomador 
possa liberar a Seguradora das obriqacoes assumidas no contr~to, Ap~lice(s) e/ou ~ndosso(s), 
substituindo as garantias ate entao prestadas. Caso o Tomador nao substitua as qarantias dent~o 
prazo, podera a Seguradora exigir que o Tomador efetue dep6sito ~~uc;ao ou outra forma de . qarantia 
no valor equivalente a soma das irnportanclas seguradas na(s) Apollce(s) e/ou E~dosso(s), ate que a 
Seguradora seja expressamente desonerada pelo(s) Segurado(s) do pagamento das garant,as. 

b) 0 inadimplemento de qualquer obriqacao nao pecuniaria prevista neste Contrato, sujeita o Tom or 
a multa de 0,5% (meio par cento) ao dia, calculada sabre o valor das obriqacoes assumidas pela 
Seguradora na(s) respectiva(s) Ap61ice(s)/Endosso(s), cobrada par dia decorrido ate que a obriqacao 
seja cumprida, limitada a 30% (trinta par cento) do valor das obriqacoes assumidas, sem prejuizo das 
perdas e danos e lucres cessantes; 
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c) Para empresa(s) na(s) qual(is) o Toma~or_ detenha pa_rt!~i~ac;ao so~i_e~aria, direta ou indiretamente, 
incluindo suas controladas diretas ou indlretas, subsidiarias e filiais, ou outra (s) empresa(s) 
expressamente indicada(s). A(s) Ap61ice(s) e Endosso(s) de seguro-garantia poderao ser emitidas em 
nome do TOMADOR ou em nome desta(s) empresa(s) expressamente visando assegurar a 
integralidade ou parte da(s) obrtqacaofoes) assumidas pela(s) referida(s) empresa(s), 
independentemente do percentual de participac;ao do Tomador nas sociedades. 

Paraqrafo Primeiro _ A Seguradora pod era utilizar-se deste contrato . para reaver qualquer valor 
referente a amissao ea satisfacao pecuniaria da(s) Ap61ice(s) e do(s) Endosso(s) citados nesta 

Quando este participe como consorciado, sejam a(s) Ap61ice(s) e Endosso(s) de seguro-garantia 
em nome do cons6rcio ou do pr6prio consorciado, visando assegurar a integralidade ou parte destas 
obnqacoes, independentemente da lideranc;a no cons6rcio; 

Clausula Oitava - A Seguradora fica desde [a autorizada pelo Tomador a emitir Ap61ice (s) e/ou 
Endosso(s) de seguro-garantia que venham ser solicitados pelo Tomador: 

Paraqrafo Segundo - A Seguradora se reserva o direito de, a seu juizo, fazer ao (s) Segurado(s) as 
reservas e objecoes que considere pertinentes. 

Paraqrafo Primeiro - Caso a Seguradora tenha que cumprir, no todo ou em parte, as obriqacoes 
decorrentes da(s) Ap61ice(s) e Endosso(s) e/ou deste contrato, o Tomador e o(s) lnterveniente(s) 
Coobrigado(s) declaram que nao exiqirao dela nenhuma protelacao no pagamento do debito que for 
apresentado pelo(s) Segurado(s) credor(es), seja a que titulo for, e nem que a Seguradora discuta com 
o(s) Segurado(s) a certeza ou a liquidez da dfvida. 

Clausula Setima - Paga a indenizacao, ou iniciado o cumprimento das obrigac;6es inadimplidas pelo 
Tomador, a Seguradora ficara automaticamente sub-rogada nos direitos do(s) Segurado(s) para haver, 
do Tomador, do(s) lnterveniente(s) Coobrigado(s) e/ou de terceiros cujos atos ou fatos tenham dado 
c=rsa ao sinistro, toda e qualquer despesa, prejuizo ou pagamento que venha a efetuar em 
c, .orrencia da(s) Ap61ice(s) e/ou Endosso(s) emitido(s). 0 Tomador e o(s) lnterveniente(s) 
Coobrigado(s) nae poderao levantar qualquer arquicao de irregularidade em relacao aos pagamentos 
efetuados pela Seguradora para se eximirem de suas responsabilidades. 

Paraqrafo Terceiro - A Seguradora podera, para fazer prevalecer seus direitos, propor medidas judiciais 
e extrajudiciais e, em especial, solicitar embargos, proibicoes especiais ou gerais e tantas outras 
medidas preventivas que julgue necessarias, para as quais o Tomador e o (s) lnterveniente(s) 
Coobrigado(s) desde [a prestam sua concordancia, ficando entendido que as citadas medidas 
preventivas serao mantidas enquanto persistir a obriqacao da Seguradora na (s) Ap61ice(s) e/ou 
Endosso(s) emitidos. 

Paraqrafo Segundo - Os eventos previstos nas alineas acima deverao ter o potencial de colocar em 
risco a execucao das obriqacoes seguradas. 

especifico ("SPE"), sejam a(s) 
do socio, visando assegurar a 
percentual de particlpacao na 

sociedade de prop6sito 
em nome da SPE ou 

independentemente do 

b) Quando este participe como socio de 
Ap61ice(s) e Endosso(s) de seguro-garantia 
integralidade ou parte destas obriqacces, 
sociedade; e 
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Clausula Decima Primeira - Exclusivamente para Ap61ice(s) e eventual(is) Endosso(s) emitidos nas 
modalidades administrative de creditos tributaries, aduaneiro, judicial, judicial para execucao fiscal e 
parcelamento administrative fiscal, inclusive para atendimento as disposi7oes da Po_rtaria PGF_N_ ~0 

164/2014 ou outro normative que venha a sucede-la, bem como norrnativos astaduais ou mun1~1pa1s 
similares, fica acordado que o sinistro caracterizar-se-a no memento em que a Seguradora ~ecepc~on~r 

O 
aviso formal expedido pelo Segurado ou pelo juizo, determinando o pagamento_ da_ 1~portanc1a 

segurada. Deste aviso, a Seguradora dara ciencia ao Tomador por qualquer dos meres indicados no 

Paraqrafo Primeiro abaixo. 

Paraqrafo Primeiro _ Qualquer aviso, nouftcacao. solicita9ao ou comunica9ao relativa . ao presente 
Contrato devera ser enviada para os anderecos indicados em 1_Partes do presente contrato, por mere 

o(s) lnterveniente(s) Coobrigado(s) a liquidar as 
rnaximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da 

enviar, independentemente de qualquer outra 

Clausula Decirna Obriga(m)-se o Tomador e 
obriqacoes exigidas pela Seguradora no prazo 
comunicacao escrita que a Seguradora lhe(s) 
formalidade, judicial ou extrajudicial. 

Paraqrafo Unico O(s) lnterveniente(s) Coobrigado(s) declara(m) que s6 considerar-se-atao) 
desonerado(s) da(s) garantia(s) prestada(s) uma vez verificado o cumprimento de todas as obriqacoes 
a cargo do Tomador no arnbito da(s) Ap61ice(s), Endosso(s) e do(s) contrato(s) garantido(s), bem como 
com a expressa desoneracao por parte do(s) Segurado(s), circunstancia que se tormalizara mediante 
a entrega aos lnterveniente(s) Coobrigado(s) de documento formal subscrito pela Seguradora, 

.Iarando extinta a garantia dada. 

Clausula Nona - Comparecem neste ato o(s) lnterveniente(s) Coobrigado(s) antes identificados, na 
qualidade de devedor(es) solidariots), juntamente com o Tomador, ambos responsaveis por todas as 
obriqacoes principais e acess6rias assumidas, que declaram aceitar todas as condicoes deste 
contrato, Ap61ice(s) e Endosso(s), renunciam a qualquer beneficio de ordem e de divisao, e 
reconhecem o leg!timo direito da Seguradora de cobrar-lhes todo e qualquer valor em debito e/ou 
prejulzo decorrente deste contrato. 

Paraqrafo Terceiro - As obriqacoes do Tomador e do(s) lntervenientes Coobrigado(s) assumidas nos 
termos deste Contrato perrnanecerao em vigor ate a extincao das respectivas garantias e dos direitos 
dos Segurados e da Seguradora, independentemente de qualquer alteracao societaria, inclusive a 
auenacao da participacao societaria do Tomador deste Contrato nas sociedades mencionadas nas 
<- . ,eas acima, comprometendo-se o Tomador, em todos os cases, a comunicar imediatamente a 
Seguradora, por escrito, qualquer alteracao e/ou alienacao da participacao societaria relacionada as 
all neas desta Clausula. 

Paraqrafo Segundo - Nos cases previstos no ca put desta Clausula, o Tomador e o (s) lntervenientes 
Coobrigado(s) assumem a condicao de principais pagadores e responsaveis por todas as obriqacoes 
assumidas pelas citadas sociedades perante o(s) seu(s) respectivo(s) Segurado(s) e a Seguradora, 
sejam tais obriqacoes principais ou acess6rias, compreendendo juros, correcao rnonetaria, penas 
convencionais, comiss6es, tributes, honoraries advocatfcios e quaisquer outras despesas ou encargos, 
renunciando expressamente aos beneff cios de ordem e da divisao entre si e para com as sociedades 
mencionadas no caput .. 

I » clausula, e para todos os fins de direito. 
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. .aqrafo Sexto - Caso a substituicao prevista no caput desta clausula nao seja possfvel ou nae seja 
admitida pelo juiz da causa ou pelo Segurado, o Tomador ficara automaticamente obrigado a 
apresentar, em favor da Seguradora, garantia de 100% (cem por cento) do(s) valor(es) da(s) Ap61ice(s) 
e/ou Endosso(s), ou realizar o pagamento a Seguradora da imoortancia segurada no prazo de 48 

horas. 

Paraqrafo Quinto - Em se tratando de Ap61ice(s) e Endosso(s) emitidos nas modalidades previstas 
nesta Clausula, caso (i) a Seguradora opte por nao renovar a(s) Ap61ices(s) e/ou Endosso(s) 180 dias 
antes do vencimento da Ap61ice, o Tomador se compromete a desonerar a Seguradora das 
responsabilidades assumidas, bem como de solicitar em julzo ou ao segurado, conforme o caso, a 
substituicao da(s) Ap61ices(s) emitida(s) por outras formas de garantia admitidas em lei, no prazo 
rnaxirno de ate 60 (sessenta) dias anteriores ao vencimento de cada Ap61ice e/ou Endosso. 

Paraqrafo Quarto - Na ocorrencia de pagamento em duplicidade do deblto reclamado, obriga-se o 
Tomador a promover a devolucao do(s) valor(es) pago(s) pela Seguradora, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, sob pena de aplicacao das penalidades previstas na Clausula Quinta, "a" deste 
instrumento. 

Paraqrafo Terceiro - Em caso de descumprimento ao disposto no Paraqrafo Segundo e Quinto desta 
Clausula, o Tomador estara obrigado a efetuar o ressarcimento do valor oferecido pela Seguradora ao 
Segurado no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas do recebimento de notificacao extrajudicial 
rr'r ela enviada. Em caso de descumprimento desta obriqacao pelo Tomador, ficara caracterizada sua 
i. .dirnplencia, independentemente de qualquer outra formalidade, podendo a Seguradora utilizar-se 
das medidas judiciais cabfveis para o imediato e completo reembolso do valor que houver dispendido , 
acrescido das penas contratuais. 

Paraqrato Segundo - 0 Tomador, em toda e qualquer hip6tese de caracterizacao de sinistro, devera 
efetuar o pagamento da quantia ate 12 (doze) horas antes do prazo determinado pelo Segurado ou 
pelo jufzo. A obriqacao de pagamento e de responsabilidade do Tomador, motive pelo qual referido 
pagamento devera ser sempre espontaneo. 

de: (i) carta registrada, com comprovante de recebimento; ou (ii) fax, com prova de transmlssao; · ·a·a""(ni) · - 
entrega pessoal, com protocolo assinado pelo propno destinatario au, na sua ausencia, par 
representante legal devidamente indicado; ou (iv) meio eletr6nico, com comprovante de entrega ao 
destinatarlo. 

Paraqrafo Setimo - Sem prejufzo do disposto no paraqrafo anterior, na hip6tese de a Seguradora, par 
conta do termino da viqencia indicada na(s) Ap61ice(s) e/ou Endosso(s) e pela falta de garantia d.~ 
[ulzo, optar, a seu exclusive criterio, par renovar a(s) Ap61ice(s) e/ou Endosso(s), o Tomad.or desde Ja 
declara concordar expressamente com tal ranovacao, nas condicoes e valores determ1nados p~la 
Seguradora, nao podendo dessa forma opor-se, sobretudo, ao pagamento do prernio adicional devido 

a Seguradora. 

Paragrafo Oitavo _ Obriga-se O Tomador, para as casos de Segura Garantia Judicial e nos demais 
cases apllcaveis, informar, a cada perfodo de 12 (doze) meses contados da ernissao da Ap61ice, o 
valor da garantia devidamente atualizado, e efetuar o pagamento do prernio correspondente, de 
acordo com o novo valor informado pela Seguradora. 
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c) Ter realizado ou realizar qualquer pagamento ou tomar qualquer acao que viole qualquer lei 

apucavel; e 

b) Ter realizado ou realizar acao destinada a facilitar uma oferta, pagamento ou promessa ilegal de 
pagar, bem como ter aprovado ou aprovar o pagamento, a doacao de dinheiro, propriedade, presente 
ou qualquer outro bem de valor, direta ou indiretamente, para qualquer "oficial do governo" a fim de 
influenciar qualquer acao polftica ou obter uma vantagem indevida com violacao da lei aplicavel; 

a) Ter utilizado ou utilizar recursos da companhia para o pagamento de contrtbuicoes, presentes ou 
zidades de entretenimento ilegais ou qualquer outra despesa ilegal relativa a atividade polftica; 

Paraqrafo Primeiro - As Partes, bem como seus conselheiros, diretores, colaboradores, agentes ou 
qualquer pessoa agindo em name das pessoas anteriormente especificadas nao podem: 

Clausula Decima Terceira - As partes estabelecem entre si rnutua colaboracao na efetividade do 
cumprimento da Lei n° 12.813/2013 (Conflito de lnteresses), Lei n° 12.846/2013 (Anticorrupcao & 
Suborno), Leis n° 9.613/1998 e n° 12.683/2012 (prevencao ao crime de Lavagem de Dinheiro e 
financiamento ao terrorismo ), concomitante com a Circular SUSEP n° 445/2012 (prevencao ao crime 
de Lavagem de Dinheiro) e Circular SUSEP n° 344/2007 (prevencao a Fraude), bem coma da 
leqislacao aplicavel de combate a evasao fiscal. 

- . Nao sao Pessoas Politicamente Expostas (PPE), nos termos da Lei n° 9.613, de 03 de rnarco de 
1998, e da Circular SUSEP n° 445, de 2 de julho de 2012, comprometendo-se desde ja a informar 
imediatamente a Seguradora qualquer alteracao dessa condicao, sob pena do vencimento antecipado 
deste Contrato e das consequencias previstas neste instrumento. 

c) Sem o previo consentimento por escrito da Seguradora, o Tomador nao podera permitir a 
constituicao de qualquer onus ou gravames sobre ou com relacao aos ativos dados em garantia a 
Seguradora ou, de qualquer forma, alienar, caucionar ou hipotecar tais bens ou direitos; 

b) Os direitos da Seguradora nao estao subordinados ou condicionados a nenhum outro evento, ato 
OU fato; 

a) Estao devidamente autorizados a celebrar o presente Contrato, a cumprir todas as suas 
disposicoes e que sua assinatura e execucao nao infringem nem infrinqirao qualquer norma societaria 
ou qualquer outro contrato ou acordo do qual sejam Partes; 

Clausula Decirna Segunda - O Tomador e o(s) lnterveniente(s) Coobrigado(s) declaram e gara~m 
que: 

d) Ter realizado ou realizar um ato de corrupcao. pago propina ou qualquer outro valor ilegal, bem 
como influenciado o pagamento de qualquer valor indevido. 
Paragrafo Segundo - O nao cumprimento do disposto nesta Clausula s~r.a consid.er~d~ ~ma tnfracao 
grave e ocasionara o vencimento antecipado deste Contrato, sem prejuizo da inc1denc1a da multa 

prevista na Clausula Quinta, "b". 

Cl a usu la Decima Quarta - o Tomador e o(s) lnterveniente(s) Coobrigado(s) reconhecem o presente 
Contrato de Contra garantia como tttulo executive extrajudicial, na forma do art. 784, 111, do NCPC, 
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CPF/MF: 

Testemunhas: 

PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVl<;OS 
- EIRELI 

OSMAR MARQUES 

RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A 

POTTENCIAL SEGURADORA S.A. 

Belo Horizonte. 5 de outubro de 2017 

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 03 (tres) vias de igual teor, na 
presence de duas testemunhas. 

Clausula Decirna Oitava - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte /MG, para dirimir qualquer 
duvida ou questao resultante da aplicacao deste instrumento, com expressa renuncia a outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Clausula Decima Setirna - 0 presente contrato compromete as partes, herdeiros e sucessores do 
Tomador e do(s) lnterveniente(s) Coobrigado(s), ate o cumprimento integral da obriqacao oriqinaria 
9~rantida pela(s) Ap61ice(s) e Eventual(is) endosso(s) emitido(s), bem como das obriqacoes contrafdas 
i:, ante a Seguradora. 

Clausula Decima Sexta - Este contrato permanecera vigente ate que sejam cumpridas todas as 
obriqacoes do Tomador garantidas pela Seguradora atraves da (s) Ap61ice(s) e/ou Endosso(s). 

Clausula Decirna Quinta - A Seguradora se obriga a nae transferir a terceiros, exceto terceiros 
relacionados a operacao, tais coma todo o mercado ressegurador, empresas de diqitalizacao , 
funcionarios terceirizados, as informac;6es tecnol6gicas e/ou confidenciais de propriedade do Tomador 
e dos lnterveniente(s) Coobrigado(s) que lhe forem repassadas. 

que, acompanhado do(s) comprovante(s) do(s) pagamento(s) efetuado(s) pela Seguradora, sefvira 
coma documento habil para a competente execucao judicial. 

CPF/MF: 
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Ficha de cornpensacao Autenticacao Meca.nica 
Sacador/Avalista: 

CENTRO NORTE 

MT 

CNPJ: 28783548000174 
Sacado: RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A 

AV. MARECHAL DEODORIO, N° 1721- SALA 5 

78005100 CUIABA 

23790 46507 50000 032909 12039 550004 8 73140002022000 
Local de paqamento Vencimento 
BANCO BRADESCO S.A. 

Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 
16/10/2017 

Cedente 
Aq~ncia/C6diqo cedente 

Pottencial Seguradora S.A. 11.699.534/0001-7 4 465 - 0 I 395500 - 1 

Endereco: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19° andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte Nasso numero 
05 I 00000329012-1 

Data do documento I N° do documento Especie doc. I Aceite Data do processamento (=) Valor do documento 

400616 NS Nao 05/10/2017 R$ 20.220,00 
5/10/2017 

I 
Carteira 

I 
Especie moeda Quantidade Valor (-) Desconto/Abatimento 

Uso do banco 
5 R$ 

(-) Outras deducoes 

tnstrucoes de responsabilidade do cedente. 
(+) Mora/Multa 

•0 Valores expressos em RS ... 
Ap6s o vencimento mora dia RS 13,48 (+) Outros acrecirnos 

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO 
(=) Valor cobrado 

Documento: 0306920179907750189691000 I Parcela: 1 de 1 / Data de ernlssao: 05/10/2017 10:47 

II Bradesco 1237-21 

------------- ------------------ ---------------------------------- ------------------ 
Esta quttacao s6 tera validade ap6s pagamento do cheque pelo Banco sacado. 

Sacador/Avalista: Recibo do Sacado 
=R=e=c~eb~i~m~e=n=to-a~t=ra_v_e_s_d_o_c_h_e_q_u_e_n_0_~~~~~~~~d-o_B_a_n_c_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~-A~u~t-e-nt::---icacaoMecanica 

CENTRO NORTE 

MT 

CNPJ: 28783548000174 :_ _ cado: RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A 

AV. MARECHAL DEODORIO, N° 1721- SALA 5 

78005100 CUIABA 

Documento: 0306920179907750189691000 I Parcela: 1 de 1 / Data de ernlssao: 05/10/2017 10:47 

Ap6s o vencimento mora dia R$ 13,48 

*** Valores expressos em R$ 0* 

NAO RECEBER AP6S 30 DIAS DE VENCIDO 

tnstrucoes de responsabilidade do cedente. 

23790 46507 50000 032909 12039 550004 8 73140002022000 
Local de paoarnento 

SAAOS/SE~AS 
BANCO BRADESCO S.A. JB44 Vencimento 

Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. Fis. -------- 16/10/2017 

Cedente Q Agencia/C6digo Cedente 
R41)_ 

Pottencial Sequradora S.A. 11.699.534/0001-74 
Endereco: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19° andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte 465 - 0 I 395500 - 1 

Data do documento I N° do documento Especie doc. I Aceite \ Data do processamento Nossa nurnero 

05/10/2017 400616 NS Nao 05/10/2017 05 I 00000329012-1 

Uso do banco I Carteira5 I Cip 

I 
Especie moeda Quantidade 

I 
Valor (=) Valor do documento 

775 R$ R$ 20.220,00 

II Bradesco 1237-21 
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SUSEP - Superintendencia de Seguros Privados 

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 2017. 

Esta Certrdao e valida por 30 dias, nao prevalecendo sabre certidoes geradas posteriormente. 

Codiqo da Certidao: CR03069_18092017_154209_613 

Dados complementares e esta certidao atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de peticao a Autarquia. 

Certificamos ainda que a entidade nao se encontra, nesta data, sob regime de Direc;ao Fiscal, lntervencao, Liquidac;ao Extrajudicial ou 
Fiscallzacao Especial, e nao esta cumprindo penalidade de suspensao imposta pela SUSEP. 

Certificamos que POTIENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, esta autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556, 
publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010, nos termos da legislac;ao vigente. 

CERTIDAO DE REGULARIDADE 

MINISTERIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

SAADS/SETAS 

F1s·_J 5'u,. ct C-< 

Rub.A_ 

Certidao de Regularidade da Susep 
__...- - .. ~ 

18/09/2017 
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r. 

J!J 

.• - - --·, hrlcc.fo/m<>no ,mArcado/certidoes/emite_certidoesadm_ 2011.asp ?entcodigo;:03069&entcgc;: 1169953400017 4 

SUSEP - Superintendencia de Seguros Privados 

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 2017. 

Codiqo da Certidao: CA03069_18092017_154252_550 
Esta certidao e valida por 30 (trinta) dias, a contar da data de ernlssao. 

Diretor RICARDO NASSIF GREGORIO 

Diretor JOSE MARIO COSTA ALVIM 

Diretor JOHANN NAGL 

Presidente JOAO DE LIMA GEO NETO 

Diretor CARLOS FERREIRA QUICK 

Cargo Nome 

Certificamos que a POTIENCIAL SEGURADORA SA, com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes 
diretores: 

CERTIDAO DE ADMINISTRADORES 

MINISTERIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

COORDENA<;AO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZA<;OES 

Rub.]2':::;_ 

SAADS/SETAs° 
lff-l<-< 5" 

Fis. ---- 

Certidao de Administradores da Susep 18/09/2017 


