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TERMO CONTRATUAL FUNDAMENTADO 

NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 EM QUE 

FIGURAM, COMO CONTRATANTE, A 

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, E, 

COMO CONTRATADA, FORT SERVICE 

COMPANY E CONSTRUTORA EIRELI -

EPP, PARA A EXECUÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO, CONSOANTE PROJETO 

ELABORADO PELA SECRET,ARIA 

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 

PLANEJAMENTO URBANO, NAS 

DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SUZANO, FIRMADO EM 

RAZÃO 

001/2020 .. 

DA CONCORRÊNCIA Nº 

Figuram como partes no presente termo, sendo: 

CONTRATANTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, poder legislativo 

municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.364.933/0001-07, sediada na Rua Três Poderes, nº 

65, Bairro de Jardim Paulista, Município de Suzano, Estado de São Paulo, CEP 08675-225, 

neste ato devidamente representada pelo seu Presidente, o Exmo. Senhor Vereador JOAQUIM 

ANTONIO DA ROSA NETO, brasileiro, administrador, casado, portador da cédula da identidade1 

RG, nº 12.901.467-9, SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 064.798.678-74, residente e domiciliada 
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na Rua Joaquim Garcia de Souza, nº 602, Bairro de Vila Amorim, Comarca de Suzano - SP, 

CEP 08610-120; 

E, de outro lado, como: 

CONTRATADA: FORT SERVICE COMPANY E CONSTRUTORA EIRELLI 

EPP ., empresa de pequeno porte de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 

08.319.608/0001-95, com sede à Rua Portugal, nº 185 - Bafrro de Jd. S. José, Município de 

Suzano, Estado de S. Paulo, representado neste ato pelo seu proprietário, o Sr. VALTER 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário1 portador do RG nº 21.562.207-8, e 

inscrito no CPF nº 179.182.738-18, residente e domiciliado na Av. Presidente Kennedy, nº 467, 

Bairro do Sesc, Comarca de Suzano, Estado de S. Paulo, CEP 08693-380, tendo em vista o resultado 

do certame licitatório CONCORR~NCIA nº 001/2020-PP, têm entre si justo e contratado a 

EXECUÇÃO DE EDJFICAÇÃO, CONSOANTE PROJETO ELABORADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SUZANO, a qual se regerá pelas cláusu[as e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. O presente contrato tem por objeto a EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, CONSOANTE 

PROJETO ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO 

URBANO, NAS DEPENDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO em conformidade com 

o Termo de Referência e o Projeto Executivo constantes do edital da CONCORRÊNCIA nº 

001/2020, autorizado pelo Ato da Mesa nº 007/2020, de 14 de fevereiro de 2020. 

1.2. A presente contratação tem por fundamentação legal a Lej Federal nº 8.666/93. 

1.3. O regime de execução dos serviços será por EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. 
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2.1. O presente Termo Contratual possui duração de 05 (cinco) meses, vigendo de 28 de agosto de 

2020 a 28 de janeiro de 2021. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DOS PREÇOS, DOS PAGAMENTOS, DOS REAJUSTES E DOS RECURSOS 
FINANCEIROS 

3.1. Ao presente termo de contrato atribui-se para o valor global de R$ 40 .. 310,55 (quarenta mil e 

trezentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos)l salvo o disposto na cláusula "3.5". 

3.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento pelo(s) material(is) fornecido{s) em 5 (cinco) dias após 

a entrega do documento fiscal, na Diretoria de Contabilidade e Orçamento da Câmara Municipal de 

Suzana, devidamente atestado pelo Agente de Fiscalização designado pela Prefeitura 

Municipal de Suzano1 dentre aqueles integrantes de seu quadro técnico-funcional. 

3.3. As despesas oriundas desta CLÁUSULA serão suportadas por recursos propnos da 

CONTRATANTE consignados na dotação nº. 17.17.17 01.031 7040 4051 4.4.90.51 - Obras e 

Instalações, do orçamento vigente. 

3.4. O valor contratado será eventualmente reajustado e corrigido monetariamente se o presente 

instrumento ultrapassar o período de 12 (doze) meses 1 a contar a data de sua assinatura, adotando 

como parâmetro o IGPM-FGV (Fundação Getúlio Vargas) e, na falta deste, pelo INPC IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou outro índice substitutivo. 

3.4.1. O CONTRATADO caso eventualmente o contrato ultrapasse o período de 12 (doze) 

meses, deverá solicitar o reajuste contratual à CONTRATANTE, que após o pedido realizará 
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os cálculos necessários e análise do pedido. 

3.5. Nos termos do art. 65, inciso 11, alínea .. d .. da Lei Federar nº 8.666/93, o contrato poderá ser 

alterado para restabeJecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

CONTRATADO e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém, de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução o ajustado, ou ainda, em caso de força maior} caso 

fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Constituem obrigações da CONTRA TACA: 

4.1.1. Prestar o serviço que lhe foi contratado, em estrita conformidade com o Edital da 

CONCORRÊNCIA nº 001/2020 e a proposta apresentada. 

4.1.2. Concluir o serviço contratado em 05 (cinco} meses após o recebimento da ordem de 

serviço ou documento equivalente; 

4.1.3. Executarl às suas exclusivas expensas, todos os serviços que compõem o objeto, 

conforme orientação e supervisão da contratante e Agente de Fiscalização obedecendo às 

recomendações por ela estabelecidas; 

4.1.4. Se responsabilizar por todos os encargos mencionados, bem como arcar com todos os 

eventuais prejuízos causados a terceiros, decorrentes de seus próprios atos ou de seus 
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colaboradores ou prepostos1 praticados durante a execução dos serviços e vigência do 

contrato. 

4.1.5. Cumprir as normas que regulam a segurança e medicina do trabalho, nos termos da 

legislação específica, principalmente a Norma Regulamentadora n° 18; 

4.1.6. Operar, reparar, consertar e manter a guarda de todos os equipamentos de sua 

propriedade ou daqueles que eventualmente sejam colocados sob a sua guarda pela 

contratante; 

4.1.7. Manter o número necessário e suficiente de colaboradores incumbidos da execução do 

objeto contratual 1 devidamente registrados na forma da Lei em seu quadro de colaboradores; 

4.1.8. Garantir que os seus colaboradores! quando estiverem em serviço, apresentem 

documento oficial de identidade (RG, CNH, etc.), como condição para adentrarem às 

dependências da CONTRATANTE; 

4.1.9. Apresentar à Superintendência Operacional da CONTRATANTE relação de todos os 

colaboradores que atuarão na execução do objeto 1 contendo nome completo e número do 

documento de identidade, para a conferência e autorização de ingresso ã Câmara; 

4.1.1 O. Assegurar que os seus colaboradores estejam com bom aspecto de asseio e higiene, 

bem como devidamente uniformizados e paramentados com os equipamentos de proteção 

individuais (EPls) adequados, visando impedir risco à saúde dos trabalhadores; 

4.1.11. Manter na obra, pelo menos 01 (um) responsável técnico devidamente credenciado, 

que dará assistência diária ao seu pessoal durante a execução da obra/serviço(s); 

4.1.12. Facilitar a inspeção, fiscalização e o acompanhamento dos serviços pela 
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CONTRATANTE e o Agente de Fiscalização; 

4.1.13. Empregar materiais que atendam às especificações da ABNT. As descrições dos 

materiais deverão ser seguidas rigorosamente, podendo em caso contrário serem rejeitados; 

4.1.14. Demolir/desmontar e refazer os trabalhos rejeitados, ficando por sua conta as 

despesas decorrentes de tais serviços; 

4. 1.15. Assumir a responsabilidade por qualquer dano que eventualmente possa ocorrer a 

terceiros ou nos prédios contf guos, durante a execução da obra; 

4.1.16. Manter toda a documentação necessária para o fiel acompanhamento da obra pela 

fiscalização; 

4.1 17. Conservar a obra limpa. sem entulho, sendo que todas as remoções deverão ter o 

acompanhamento do responsável da empresa. Sendo certo que todo o material proveniente 

de demolição e escavação deve ser ensacado ou depositado em caçambas, e retirado da 

obra por sua conta; 

4 .1.18. Receber orientações referentes aos serviços contratados através do CONTRATANTE 

ou do Agente de fiscalização; 

4.1.19. Instalar placa indicativa de obra, em conformidade com as normas legais e do 

respectivo Conselho de fiscalização profissional na qual tenha sido anotada ou registrada a 

responsabilidade técnica pela obra; 

4.1.20. Indicar seu preposto para representá-la perante a CONTRATANTE, em tudo que se 

relacionar com a execução do objeto deste contrato; 
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4.1.21. Observar todas as condições e normas dispostas no objeto e anexos deste contrato e 

do edital do pregão presencial nº 001/2020-PP, em sua proposta e na legislação vigente; 

4.1.22. Elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -

PCMSO; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT; o Programa de Segurança e 

Prevenção de Acidentes na execução das obras, de conformidade com o disposto na NR 18 

de 08/06/781 bem como atender e cumprir todas as demais normas de saúde e segurança do 

trabalho emanadas pelo Governo Federal e aplicáveis à espécie; 

4.1.23. Responder civil e criminalmente pela segurança dos funcionários utilizados na 

execução da obra; 

4.1.24. Observar todas as condições e normas dispostas no objeto e anexos deste Edital, no 

contrato, em sua proposta e na legislação vigente; 

4.1.25. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, parafiscais, comerciais e quaisquer outros resultantes da execução 

deste instrumento; 

4.1.25.1. A jnadjmplência da CONTRATADA em relação aos encargos acima descritos 

não transfere à CONTRATANTE qualquer responsabilidade pelo seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto e o valor do presente contrato. 

4.1.26. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

devendo apresentar documentação revalidada se, no decorrer da execução deste instrumento, 

quaisquer delas perder sua validade; 
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5.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

5.1.1. A CONTRATANTE, por meio do Agente Fiscalização o acompanhamento e a fiscalização 

da execução do presente instrumento, nas formas do art. 67 e/e art. 73 da Lei de Licitações. 

5.1.1.1. Prestado o serviço resultante do presente contrato, o Agente Flscalfzador designado 

pela Prefeitura Municipal de Suzano efetuará a conferência 1 assistido e subsidiado por 

servidor do quadro técnico da Secretaria Municipal do Planejamento Urbano e Habitação, 

estando o serviço de acordo, atestará o respectivo recebimento. 

5.1.1.2. A atestação descrita no parágrafo anterior é condição sine qua non para a realização 

do pagamento. 

CLÁUSULA SEXTA 
DA GARANTIA 

6.1. Na assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá prestar garantia1 no importe de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor contratual, em uma das modalidades previstas no§ 1°, do art. 56, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DANOVAÇÃO 

7 .1. A abstenção, pela CONTRATANTE, do exercício dos direitos que lhe são assegurados neste 

termo, ou a ocorrência de descumprimento de obrigação pela CONTRATADA, não será considerada 

nevação, renúncia ou extinção da obrigação, e será exigida a qualquer tempo. 
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8.1. A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar o objeto do presente contrato. 

8.1.1. Na hipótese de serviços complementares que, por sua natureza, reclamem execução por 

terceiros, fica a CONTRATADA, relativamente ao objeto subcontratado, direta e solidariamente 

responsável, técnica e civiJmente, devendo promover a cessação imediata das atividades de 

subcontratação, quando solicitado pela CONTRATANTE. 

8.1.2. Desde que a alteração social ou a modificação da finalidade ou, ainda, da estrutura da 

empresa comprovadamente não prejudique a execução do contrato, fica facultado à 

CONTRATANTE admitir a cessão ou transferência do contrato para a nova pessoa jurídica 

resultante da fusão, cisão ou incorporação, total ou parcial da CONTRATADA. 

CLÁUSULA NONA 
DA RESCISÃO 

9 .1. A rescisão se dará: 

a) por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à XII e 

XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação
1 

desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 

e) par descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 

d) por decretação de recuperação judicial! extrajudicial ou falência, dissolução judicial ou 

qualquer alteração social da CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar 

fielmente o presente contrato, a critério da CONTRATANTE. 
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9.2. O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, de forma unifateral e 

administrativamente, total ou parcialmente, independentemente de qualquer notificação judicial ou 

extrajudicial, sem que à CONTRATADA assista o direito de qualquer indenização se esta: 

a) Falir; 

b) Ter seus Diretores e Sócios-Gerentes, títulos protestados; 

e) Transferir o presente contrato, no todo ou em parte, a terceirosr sem anuência expressa da 

CONTRATANTE; ou 

d) Estiver impossibilitada de dar perfeito e cabaJ desempenho às obrigações assumidas. 

9.3. A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressamente o direito da CONTRATANTE de 

rescindir administrativamente o presente contrato ou parte dele. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

10.1. Em caso de inexecução teta] ou parcial, poderá a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, 

mediante procedimento que garanta ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes penalidades previstas no Edital da CONCORRÊNCIA nº 001/2020: 

10.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

10.3. As importâncias relativas às multas serão pagas, pela CONTRATADA, após a respectiva 

notificação, sob pena de cobrança judicial. 

10.4. Na hipótese de persistênciar poderá a CONTRATANTE, a seu critério, considerar 

rescindido o contrato, sem prejuízo do ressarcimento por eventuais perdas e danos verificados. 
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10.5. Cumulativamente, poderá a CONTRATANTE, a seu critério, declarar a suspensão temporária 

da CONTRATADA de participação em licitações por si promovidas1 nos termos do art. 87, IV, Lei 

Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA 
DAS PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO 

11.1. Respeitadas as disposições deste Contratai passam a integrá-lol com plena validade entre as 

partes, independente de transcrição, o edital do certame llCONCORRÊNCIA nº 001/2020 e todos os 

seus Anexos. além da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA 
DAS COMUNICAÇÕES 

12.1. Todas as comunicações, relativas ao presente Contrato, serão consideradas como 

regularmente efetuadas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou por telegrama no 

endereço jndicado no preâmbulo deste instrumentei com comprovante de envio e recebimento, bem 

como e-mail com comprovante de leitura. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas que incidirem sobre a formalização deste 

contrato, inclusivel as decorrentes de sua publicação, nos termos da lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA 
DO FORO 
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14.1. Fica eleito, por convenção entre as partes, o Foro da Comarca de Suzana para dirímír todas e 

quaisquer questões oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro foro por mais especial 

que seja. 

14.2. E assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento contratual 

em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com 2 (duas) testemunhas 

que também o subscrevem. 

Suzana, 27 de agosto de 2020. 

UNICIPAL DE SUZANO 
UIM ANTÔNIO DA ROSA NETO 

Presidente 

Y E ONSTR. EIRELLI EPP. 
Ver. 

ryA .< /J JL .. Assinatura: (~ m. ~-
Nome: Américo Mamoru Hayashi 

Cargo: Chefe de Serviços Cadastrais 

RG: 34.910.569-8 SSP/SP 
CPF: 311~627.368-52 

Testemunhas: 

RIGUES DE OLIVEIRA 
Procurador I Representante 

Nome: Rodrigo Pires Della Nina 

Cargo: Gestor de Patrimônio 

RG: 40.109.258-6 SSPISP 
CPF: 338.812.348-96 

Câmara Municipal de Suzano 
Rua Três Poderes, nº. 65 -Jardim Paufuta - Suzano - SP- CEP 08675-225 

Fone: (11) 4744--8072 - Fone: (11) 4744-8073 
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇAO 
CONTRATOS OU ATOS JUJÚDICOS ANÁLOGOS 

Contratante: Câmara J,f unicipal de Suzano 
Contratada: FORT SERVICE COMPANY E CONSTRl1TORA E/RELI- EPP. 
CNPJ nº: 08.319.608/0001-95 Contrato nº: 024/2010 

Objeto: EXECUÇÃO DE EDJFJCAÇÂO, CONSOA1VTE PROJETO ELABORADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE HABITAÇÂO E PLANEJAMENTO URBANO, NAS DEPENDÊNCIAS DA CM.S. 

Valor Global: R$ 40 .. 310,55 (quarenta mil e trezentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos). 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Tenno acima identificado, 
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, 
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento 
final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legis1ativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de confonnidade com o artigo 90 da Lei 
Comp]ementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

Suzano, 27 de agosto de 2020. 

ICIPAL DE SUZANO 
UIM ANTÔNIO DA ROSA NETO 

Presidente 

M ANY E CONSTR. EIRELI - EPP 
Ver.J L TE ODRIGUES DE OLIVEIRA 

E-mail institucional: 

presidentecms@camarasuz.ano.sp.gov.br 

E-mail pessoal: 

joaquimrosa@camarasuzano.sp.gov.br 

Procurador I Representante 

E-mail institucional: 

fortserviceconstrutora@gmail.com 

E-mail pessoal: 

eng. valteroliveira@gmail.com 

Câmara Mmtlcipal de Suzano 
Rua Três Poderes, n". 65 -Jardim Paulisla- Suzano - SP- CEP 08675-225 

Fone: (ll) 4744-8072 - Fone: (11) 1,714-8073 

Contrato nP 24/2020 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL (QUE ASSINOU O CONTRATO OU TERMO ADITIVO, 
MODIFICADO OU COMPLEMENTAR) 

Contratante: Câmara Municipal de Suzano 
Contratada: FORT SERVICE COMPANY E CONSTRUTORA E/RELI - EPP. 
CNPJ nº: 08.319.608/0001-95 Contrato nº: 024/2020 

Objeto: EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, CONSOANTE PROJETO ELABORADO PELA 
SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÂO E PLANEJ. URBANO, NAS DEPENDÊNCIAS DA C.M.S. 

Valor Global: R$ 40.310,55 (quarenta mil e trezentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos). 

Nome: JOAQUIM ANTONIO DA ROSA NETO 

Cargo/Função: Vereadort Presidente da Câmara Municlpal. 

CPF n.0 064. 798.678-7 4 1 RG n.º 12.901 .. 467•9, SSPJSP 
End.: Resid.: Rua Joaquim Garcia de Souza, nº 602 - Vila Amorim -Suzano/SP. 

End.: Com.: Rua Três Poderes, 65-SuzanolSP. 

Telefone(s): (11) 4744-8000 (11) 4744-8010 

e .. mails (institucional / pessoal) 

prcsidentecms@camarasuzano.sp.gov. br joaquimrosa@camarasLizano.sp.gov.br 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTOA REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS PELO TCESP 

Nome; ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA 

cargo: Diretor de Compras, Suprimentos e Patrimônio. 

End. do órgãoJDepto: R. Três Poderes, nº 65, Jd. Paulista, Suzano, SP CEP 08675-225 

Telefone/Fax: (11) 4744-8001 I (11) 4744-8072 

Email: jaquel@camarasuzano.sp.gov.br 

Suzano, 27 de agosto de 2020. 

Presidente 
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Câmara Municipal de Suzano 
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ANEXO LC-03 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

Contratante: Câmara Municip11l de Suzano 
Contratada: FORT SERVICE COMPANY E CONSTRUTORA E/RELI -EPP. 
CNPJ nº: 08.319.608/0001-95 Contrato nº: 024/2020 

Objeto: EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, CONSOANTE PROJETO ELABORADO PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, NAS 
DEPENDÊNCIAS DA CM.S. 

Valor Global: R$ 40 .. 310,55 (quarenta mil e trezentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos). 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafad~ sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes ao correspondente evento em epígrafe, 

encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

~ 

Suz.ano, 27 de agosto de 2020. 

E-mails (institucional I pessoal) 
prcsidentecms@camarasuzano.sp.gov. br j oaguimrosa@camarasuzano.sp.gov. br 

Câmara Municipal de Swano 
Rua Três Poderes, n". 65 -Jardim Paufu.ta - Suzano - SP - CEP 0867.'i-225 

Fone: (11} 4744-8072 - Fax: (11) 4744-8073 
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S:ERVICí: COMPANY & 
CONSTRUTORA LTDA. . .. - -

À 
CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 

Referência: PROCESSO Nº057 /2020 

CONCORRÊNCIA: NºOOl/2020 

Obieto: ''EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, CONSOANTE PROJETO ELABORADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO. NAS 

DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO". 

Razão Social: Fort Service Company & Construtora EIRELI - EPP 

CNPJ: 08.319.608/0001-95 

Inscrição Municipal (CCM): 28379 

Endereço: Rua Portugal, 185, Jd. São José - Suzano - SP- CEP: 08695-155. 

Telefone: 011 4752-3698 

E-mail Institucional: fortserviceconstrutora@,gmail .. com 

E-mail pessoal: eng.valteroliveiTa@gmail.com 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A empresa FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA EIRELI - EPP, declafa que 

se responsabiliza por todas as despesas diretas e indiretas incidentes sobre o 

objeto, inclusive os tributos e encargos {sociais e trabalhistas) correspondentes, bem 

como qualquer outro ônus que porventura possa recair sobre o objeto da presente 

licitação; 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a partir da data de sua apresentação; 1 · 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 5 (cincoJ meses,. a partir da entregt~ ordem i;, 

de serviço ou de documento equivalente. 

·~ 

~ 
RuaPo;,,,g~N~º1~8~5.~,Ji~&=:-:Si~~=Ji~o=~~é=-~S~~~a=n=i=-~&~P=-~C~E=P~:~0~~-9~5~-l=S=S---+---~;,.=:~c;__--~~-~ 
TEL: 114752-3331/114752-.. 1698 
E-mail: fortserviceconstrldol'IJ.(jj)gmaiLcon, 

~~ 
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SERVICE COMVi\NY & 
_CON_STRtJTÇiRA :lTOA. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; 05 (cinco) dias, após a entrega de documento fiscal ') 

idôneo na Diretoria de Contabilidade e Orçamento da Câmara Municipal de Suzano e 

devidamente atestado pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra. 

VALOR GLOBAL: R$ 40.310,55 (Quarenta Mil, Trezentos e Dez Reais e Cinquenta 
e Cinco Centavos}. 

PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS: atê 10 {dez) dias corri.dos após a emissão da 

ordem de serviço; 

DURAÇÃO DO CONTRATO: 05 (cinco} meses. 

Informações do responsável pela assinatura do contrato: 

Nome completo: Valter Rodrigues de Oliveira 

Estado civil; Casado 

Cargo: Eng. Cívil CPF: 179.182.738-18 RG: 21.562.207-8 

Endereço de residência: Avenida Presidente Kennedy, nº467, Sesc, Suzana - SP 

E-mail pessoal: eng. valteroliveira.@gmail.com 

E-mail institucional: fortservicecompany@gmail.com 

Suzano, 29 de maio de 2020. 

;{ 
R114 Porálgal, N" 185'# Já. SIJ.o José - Suv,no -SP- CEP: 118695-1S5 
TEL: 114752-3331/1147S2-3698 
E-mail: fortserviceconslru.tor~'omail.com 

~ ~ 
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ctâmara ~unítipal bt ~ ~~ ,,\ 
www.camarasuzano.sp.gov.br 

e-mail: camara@camarasuzano.sp.gov.br 
PABX: (11) 4744-8000 

ATO DA MESA DA CÂMARA MUNIClPAL DE SUZANO Nº 029/2020 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZAN01 no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 5° do Regimento 
Interno; 

Não tendo havfdo manifestação imediata e motivada nos termos do 
art. 109, rnc. 1. alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93 1 contra o julgamento das propostas 
referentes ao procedimento licitatório na modalidade CONCORR~NCIA 001/2020, autorizado 
pejo Ato da Mesa nº 007/2020, cujo objeto é a EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, CONSOANTE 
PROJETO ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 
PLANEJAMENTO URBANO, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO , e 
expirado o respectivo prazo recursai; 

RESOLVE: 

Art. 1°. Adjudicar a CONCORRÊNCIA 001/2020 - TPO à empresa: 
Fort Service Company & Construtora Elreli, CNPJ nº 08.319.608/0001-95, com o menor 
valor globaJ de R$ 40.310,55 (quarenta miL trezentos e dez reais e cinquenta e cinco 
centavos). 

de 2020. 

Art. 2°. Homologar o processo Hcitatôrio nº 057/2020. 

Art. 3º. Este Ato entra em víg.or na data de sua pubHcação. 

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Suzano
1 
em 27 de julho 

ú)WJ:ffiUUf:iTONIO DA ROSA NETO 
residente 

~JRl ~ v;,, ~ 4c, 
VEREADOR E~llu.EI JUNIO REIS 

1° sed 'rio 

Registrada em livro ro no na Diretoria Legislativa da Câmara 
Municipal de Suzano, na data supra, e publicada·e local de costume. 

/ ~
inthia K. Na. kayama d~ Santos 

h Técnico Legislativo 
~ AsSessor . . la.tiva 

Direto Legislativo Oireton:c1;;r DE sUUNO 
(assinada por força da Lei Municipal nº 5186/~RA MUM 

~ •. 
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APÓLICE APÓLIGE W'; 0306920209907750418408000 

DE SEGURO GARANTIA RAMO: 0775 - SEGURO GARANTfA SETOR PUBLICO 

NOMe: 

EI\IDEREÇO: 

GEP: 

NOME; 

ENDEREÇO: 
CEP: 

NOME: 

SU!ArJO CAMARA MUNICIP.o.L 

R TRES PODERES 65 - JARDIM PAULISTA 

08.675-225 

FORT SEfMCE COMPANV & CONSTRUTORA EIREU 
RUA PORTUGAL M~ 185. - JARDIM SÃO JOSt 
08.695-155 CIDADE; 

FIN!..Ãl\lDIA CORRETORA DE SEGUROS LTOA 

PROPOSTA: 

' 1 
•1 

SUZJtNü 

DADOS DD TOMADOR 

SUZANO 
DADOS DO CORRETOR 

CPFOU CNPJ: 

LIMITE MÃ.XtMO DE GARANTIA/ MODALIDADE 

915.798 

CPFOU GNPJ: 51.364.933/0001-07 

UF: SP 

CPFOU CNPJ: 08.319.608/0001-85 

UF: SP 

10.864.690/0001-80 SUSEP:100638.ll35 

LIMITE MÃ>OMO DE GARANTIA {LMG): R$. 2..o15,53 • Dois Mil e Qui112e Reais e Cil'l(íuerita e Tres Centavos 
MODALIDADE; Construção, Forrrecltrnmtu ou Prestação de Serviças 
O limite MiD<!rno de Garantia é o 11alar m · imo e a seguradora St; res onsatJUi:zará. perant! os uraôo em 'fllíl ão do 

Este seguro garanle a iadenização, até o valar da garantia fixado na .apólice, pelos Tomadar ao Segurado, tín:r .mzão de inarlímplemento das obilgaçiías 
EDlf1CA!::Ao. CQNSUANT~ PROJETO ELA130RAOO PELA SECflETARIA MUNICIPAi~ previstas 110 , , Edital númetQ Processo número 057/2021.l, cujo obJeto é: DE 

DE HABITAÇÃO E PLM4EJM/IEl'ff0 URBANO, lll'AS 0€PENl'.IÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. 

• .. · ...... i•MMIMiilHillhW& 
GOBBiTURA . . IMPOOTÃNCIA.SEGl:JAAOA PhàUIÓ tillUIDO 

R$153°,BS 
iritáo .~.VIGÊNCIA 

~B/2020 Construção. Fornecimento ou Prestação de ser.i.riços 

Ações Trabaftislas e Previdonciarias 
Não se llica franquia a neP.huma das coberturas comrataôas ; esta ;uca. 
CUSTO 00 SEGURO 
Prêmio Líql!ldo R$ 200,00 

Adíciona! de FraGkmamooto R$ 0,00 

Custo de Apólice A$ 0,00 

!OF R$ 0,00 

Prêmio Total R$ 200,00 

•i9Mm■O;M&iliiiiifii 
FORMA:aE PAÍ,;AME:NTO ~ifOLfTO 

farcsfa VSlot 
1 fl$20D,OO 

fl$A6;i.5 28/08/2020 

VenGimento 

07/09/2020 

FJM DE VfGENCIA 
28/01/2021 

28/01/2021 

SUseJ] - S1.!p8rintelldâm:;la de Seguros Privados - Autarquia federal rasponsável pefa fiscali2ação, noiTJlàUzação. ~· o;iutro!e dos mercados de seguro, pnividência complementar 
aberta, capita!i2ação, resseguro a corretagem de seguros. Plana da Seguro apr011ado em tonformldade com a. Circular Susep 477/13 e Prtmesso Susep 15414.900í38/2014~20. o 
Registro dsste plano na SUsei:i não implica, por parte da Autarquia, lncermvo · :OU recomeo!faÇáo à · su"' l;l1{nerciali2ação. o Processo deste plano e a situação cadastral l:lo(s) 
Cooemr(BS) Ileste :Seguro pDnerao ser oollSUltaóos oo site WNW.wsgp.gm;,br, po! mm.o doo números .de registros informados nesta al]óllGe; ou pelo te!efone SUSEP de atendimenlo 
ao p1íblico 0800 021 8484 (ligação gratuitaj, 

Belo Horizonte, 28/0B/2020 10:43:00 

1-r~ /J_ ~l' L·· G .. oao ue mia eo ,Neto 
onet:or 

Docl.lll'lento elelron~ assinado digitalmente conforma MP 2200-2 de 24/08/2001, que 
mstituiu a intraestrutura i:lc Chaves Públicas Brasileiras ICP Brasil, em vigor consoante 
E.C. 11" 32 tle 11/09/2001 - Aft.2'1. Art.1". - Rca instituída a infraoslrutllfa de Chavas 
Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autfilltk:idade, inte:gridade e valídade 
jniôica !18 documentos em forma eletrimica, das aplicações áe supo1te e das 
aplicaçõe$ qoo utilizem certiffcailos digitais, bem como a realização da transações 
eletrônicas st1guras.. 

A actentíci1iade do presenta documento, bam cmno o arquivo em forma eletrônica 
deve ser venticada oo endereço https:J/www.pottenclaLoom.br/c:onsultaryapolice. 
No site, ínfom1e o W' ila Apólice: 0306920209907750418408000 e o comrale lntemo: 
ilGl1C27:J662680A2B. Aiiôs sete dias úmls da emissão deste rlocumento, poderá ser 
verificado se a apálk:e ou endoaso foi corretamente registrada no site da SUSEP': 
WM't.oosei:,.gf.lv .br sob o nº de documento 030692020009900750418408000000. 

POTTfNGIA.l, SEOLITTAOORA S/A CÓDIGO SUSEP 03068 www.pottenclal.oom.br - Ouvídmia:Ol.'IOD-2001080 ouvidoria@pottenda!.&olll.br Página 01 de 14 
CNPJ: 11.6!19.534/0001-74. Av. Raje. Gabaglia, 114311 W andar - CEP 30.380-403 - lnxemburgo - Belo Horizonte - M\3 - Fone; (31) 2121-71TI 

http://www.susep.gGV.br
ciaLc%25c3%25bcm.br/consL%25c3%25adltar-apolice
ww.susep.gDV.br
vrwvj.pottenciai.Gom.br
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APÓLICE APÓLICE N": 

DE SEGURO GARANTIA RAMO; 

PROPOSTA: 

CONDIÇÕES GERAIS 

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO 

CAPÍTULO 1 - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO 

1. OBJETO 

0306920209907750418408000 

0775 - SEGURO GARAITTIA - SETOR PUBLICO 

915.798 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador 
perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo 
com a{s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicíona!(is) expressamente contratada(s) em razão de 
participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, ou, ainda as obrigações assum!das em função de: 

1. processos administrativos; 
li. processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 
Ili. parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívída ativa; 
IV. regulamentos adminístrativos. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como 
multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrig.ações assumidas pelo tomador, previstos 
em legislação especifica, para cada caso. 

2. DEFINIÇÕES: 
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de 

Seguro Garantia. 
2.2. Condições Gerais: coniunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas 

de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direjtos das partes contratantes. 
2.3. Condições Especiafs: confunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e /ou 

cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais. 
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições 

Gerais eiou Condições Especiais, de acordo com cada segurado. 
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública 

(segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utíUzada. 

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice 
de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes. 

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

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

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

2.1 O. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não 
a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice. 

2, 11. Proposta de Seguro: ínstrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado 
nos termos da legislação em vigor. 

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o 
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a 
serem indenizados. 
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2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora. nos termos da apólice, do cumprimento 

das obrigações assumidas pelo tomador. 
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 

tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice. 

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

3. ACEITAÇÃO: 
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta 

assinada pelo proponentet seu representante ou por corretor '""·""',.,,~,,.,..,,. habmtado. A proposta 
devera conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponentes protocolo que identifique a 
proposta por e1a recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento. 

A seguradora terá o prazo de (quinze) dias para se mânifest.ar so~re à aceitação ou não da 
proposta, contados da data de seu recebimento1 para, seguros novos ou renovações, bem como para 
alterações que impliquem modificação do rísco. 

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos 
complementares 1 para análise e aceitação do risco, ou da attera9ão proposta$ poderá ser feita ape11as 
uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3 ... 

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurfdica1 a solicitação de documentos comptementares poderá 
ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item desde que a seguradora indique os 
fundamentos do pedido de novos elementos, para avaUação da propíl$ta ou taxação do risco. 

3.3.3. No caso de solicitação de documentos oomplementqrês 1 para. análise e aceitação do risco, 
ou da alteração propostai o prazo de 15 {quinze) día:s prêvisto no item 3.3. ficará suspenso1 voltando a 
correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. 

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao 
proponente, especrficando os motivos da recusa, 

3.5. A ausência de manifestação! por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, 
caracterizará a aceitação tácita do seguro. 

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, 
o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente! 
comunicando a seguradora. por escrito, ao proponente ta[ eventuatidade, ressaltando a consequente 
inexistência de cobertura enquanto perdurar a. suspensão. 

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

4. VALOR DA GARANTIA: 
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por e1a garanUdo. 

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecídas no contrato principal ou no 
documento que serviu de base para a aceitação do rísco pela seguradorat o valor da garantia deverá 
acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 

4.3, Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 
base para a ace.tação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação 
do valor contratuar, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja 
o respectfvo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso. 

5. PRÊMIO DO SEGURO: 
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de 

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

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a 
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. 

5.3. Em caso de parcefamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor 
adiclonal, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador! quando 
houver parcelamento com juros 1 a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcefas, 
com a consequente redução proporcional dos juros pactuados~ 

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas 
coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia 
útil em que houver expediente bancário. 

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou 
seu representante1 observada a antecedência mínima de 5 {cinco) dlas úteis" em refação à data do 
respectivo vencimento. 

6. VIGÊNCtA: 
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apófice a um 

contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabeíecido no contrato príncipal, respeita.das 
as particularidades previstas nas Condições ·Especiais de cada modalh:;lade. contratada. 

6.2. Para as demais modalidadesf a vigência apólice será iguaJ ao prazo informado na mesma , 
estabelecido de acordo com as cfmposições previstas nas Condições Especiais da respectiva 
modalidade. 

6.3. Quando efetuadas atterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no 
documento que serviu de base para a aceitação do rtsco pela seguradorar a vigência da apólice 
acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emfür o respectivo endosso. 

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 

base para a aceitação do risco pela seguradora;. em virtude das quais se faça necessária a mod1ficação 
da vigência da apólice1 esta poderá acompanhar tais modff.icações1 desde que sofidtado e haja o 
respectivo aceite pela Seguradora~ por meio da emrssão de endosso .. 

7. EXPECTATIVA. RECLAMA ÃO E CARACTERI 
7 ~ 1 . A Expectativa, Reciamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada 

modalidade nas Condições Especiais, quando couberem. 
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser 

apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro. 
7.2.1 L Com base em dúvida fundada e justificávef, a seguradora poderá solicitar documentação 

e/ou informação complementar. 
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o 

prazo prescrictonal, nos termos da Cfáusuta 17 destas Condições Gerais; 
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formatmente ao 

segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando. conjuntamente. as razões que 
embasaram sua conclusãos de forma detalhada. 

8. INDENIZACÃO~ 
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite 

máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixai conforme for acordado entre as partes: 
1 - reaUzando. por meio de terceirosy o objeto do contrato principal, de forma a lha dar continuidade l 

sob a sua integral responsabiUdade; e/ou 
U - indenizando, mediante pagamento em dinheiroi os prejuízos e/ou multas causados pela 

inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. 
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8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá 

ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento 
soticitado durante o processo de regulação do sinistro. 

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1.! o prazo de 30 (trinta) 
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partjr do dia útil subsequente daquele em que forem 
completamente atendidas as exigências. 

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

8.3. Nos casos em que haja vincutação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de 
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e /ou da multa objeto 
da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. 

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos 
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o seguradp obdga-se a devolver a seguradora 
qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES: 

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos 
termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais'.T dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação , 
acarretará em: 

a) atualização monetária. a partir da data exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de 
indenizaçãoj a data de caracterização do sínístro; e 

b) incidência de juros moratórios calculados 11pro temporisn, contados a partir do primeiro dia 
posterior ao término do prazo fixado 

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - lndice de '-'•·~,,.,...,...,,,.. ao 
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasi1eir:o de Geografia e Estatística - ou índice que vier a 
substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes 
da data de obrigação de pagamento e aquere publicado imediafamente anterior a data de sua efetiva 
liquidação. 

9.3. Os juros moratórias, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado 
para pagamento da obrigação! serâo equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento 

impostos devidos à Fazenda NacíoriaL 

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora sera feito 
independente de qualquer interpetação judicial ou "extrajudicial, de uma só vezl juntamente com os demais 
valores devidos no contrato. 

10. 
a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimpHdas pelo tomador, a 

seguradora m-1ro□ar-•sR--a nos direitos e privHégios do segurado contra o tomadorJ ou contra terceiros 
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 

10.2, É jneficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador~ os 
direitos a que se este item. 

11. PERDA DE DIREITOS: 
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses: 

1 - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
li • Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de 

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

IV - Atos Ufcltos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, 

pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; 
V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de 

seguro; 
VI Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má- fé 

circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do 
tomador ou que possam influenclar na aceitação da proposta; 

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco. 

12. CONCORRÊNCrA DE GARANTIAS: 
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo uma delas o objeto 

deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, forma 
proporcional ao risco assumido. com os demais participantes, relativamente ao prejufzó comum. 

13. CONCORRÊNCIA DE APÓUCES; 
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto 

deste contrato! salvo no caso de apólices complementares. 

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA 
14.1. A garantia expressa por este seguro py1·1nr,un• .. ;;:"'=!-:.1 na ocorrência de um dos seguintes 

eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. 
destas Condições Gerais: 

1 - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado 
mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução,da apólice; 

li - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
m quando o pagamento indenização ao segurado atingír o limite máximo de garantia da 

apólice; 
IV - quando o contrato principal for extintot para as modalidades nas quais haja vincuJação da 

apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida extinta, para os demais casos; ou 
V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabeJecido em contrario nas 

Condições Especiais. 
14.2, Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia 

somente será liberada ou restítuída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no 
parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, 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 nº 8.666/93. 

15. RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por íniciatíva do segurado 

ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes dtsposições: 

15.1.1. Na htpótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio 

recebido: além dos emolumentos. a parte proporcional ao tempo decorrido; 

15.1.2. Na hipótese de resic1s:ao a pedido do segurado, a sociedade seguradora no 
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 
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Relação a ser aplicada 
sobre a vigência original 
para obtenção do prazo 

em dias 

15/365 
30/365 

45/365 

60/365 

75/365 

90/365 

105/365 

120/365 

135/365 
150/365 
165/365 
180/365 

APÓLICE APÕUCEW: 

DE SEGURO GARANTIA RAMO: 

% do prêmio 

13 
20 
27 
30 
37 
40 

46 
50 
56 
60 
66 
70 

PROPOSTA: 

Relação a ser aplicada 
sobre a vigência original 
para obtenção d o prazo 

em dias 

195/365 

210/365 

225/365 

240/365 

255/365 

270/365 

285/365 

300/365 

315/365 

330/365 

345/365 

365/365 

0306920209907750418408000 
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% do prêmio 

73 
75 

78 
80 

85 
8& 
90 
93 
95 
98 

100 

915.798 

15.1.2.1, Para prazos não previstos t1a tabela constante do subítem 15.1.2., deverá ser utilizado 
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. 

' 

16. CONTROVÉRSIAS: 
16.1. As controvérsías surgidas 'lª aplicação destas Condjções Contratuais poderão ser 

resolvidas: 
1- por arbitragem; ou 

H - por medida de caráter judiciai. 

16.2. No caso de arbitragem, deverá 
arbitragem, que deverá ser facultativamt=:nt~ 

na. :apólice, a cláusula compromissória de 
aderida pelo segurado por meio de anuência 

expressa. 
16ª2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se 

comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por melo de Juízo 

Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciáríov 
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº9307, de 23 de setembro de 1996. 

17. PRESCRIÇÃO: 
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. FORO: 
As questões judjciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste. 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à anáfise do risco. 
19.2. As apólices e endossas terão seu início e término vigência 24hs das datas para tal fim 

neles indicadas. 
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19.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquiaf incentivo ou 
recomendação à sua comercialização. 

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou 
endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -www.susep.gov.br<http://www.susep.gov.br>. 

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br 

<http:/lwww.susep.gov.br>, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. 

19.6. Este seguro é contratado a primeiro rísco absoluto. 
19. 7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território 

nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ ou Particurares da Apólice. 
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLA.N:O PADRONIZADO 
CONDIÇÕES ESPECIAIS - SEGURO GARANTJA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CAPÍTULO li: CONDIÇÕES ESPECIAIS. RAMO 0775: SEGURADO SETOR PÚBLICO. 

1. OBJETO: 

1. 1 . Este contrato de seguro garante :a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, 
pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações. assumidas pelo tomador no contrato 
principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e 
indenizações devidas à Administração PúbHcai tendo em vista o disposto na Lei nº 13.303/2016 ou na Lei 
nº 8.666/1993. 

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba es.p.ecífica independente, a Cobertura 

Adicional de Ações Trabalhistas e Prevídenciárias, conforme. Ôe$Crito· no Capítulo m deste Anexo. 

2. DEFINIÇÕES: 

Define-sal para efeito desta modalidade, atém das definições constantes na Lei nº 
13.303/2016 ou na Lei nº 8.666/1993 e do art. 2° da Lei nº 8.987/95: 

1 - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a 
execução do objeto do contrato principal. causada pelo inadimplemento do tomador. excluindo-se qualquer 
prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabiHdade civill lucros cessantes. 

3. VIGÊNCIA: 

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras: 

f - coincfdindo com o prazo de vigêncía do contrato administrativo pertinente à execução de 
obras, serviços e/ou compras; 

li - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 
3.2. As renovações, a que se refere o inciso n do item 3.1., não se presumem, serão 

precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até 
noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explfcito interesse na 
manutenção da garantia. 
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4. EXPECTATIVA. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SiNISTRO: 

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar 
possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, 
indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da 
inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de 
comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante 
comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que 
comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do 
Sinistro. 

4.2r1. Para a Reclamação do Sinistro será nec&$Sária a apresentação dos seguintes 
documentos, sem prejuízo do disposto flo ltern 7.2.1. das Condições Geriais: 

a)Cópia do contrato principal ou do documento em que qonstam as obrigações 
assumidas pelo tomador, seus anexos .e aditivos se houver, devidamtnte assinados pelo 
segurado e pelo tomador; 

b)Cópia do process.o administrativo que documentou a in.adirnplência do tomador; 
c)Cópias de atas, notificações, contra notifi:çações, documentos, correspondências, 

inclusive e-mails, trocados entre o $egurado e o tomador$ relacionados à inadimplência do 
tomador; 

d)Planilha, relatório e/ou correspondências. informando da existência de valores 
retidos; 

e)Planilha, relatório e/ou correspondências . informando os va1ores dos prejuízos 
sofridos; 

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do 

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebído todos os documentos listados no 
item 4.2. 1 . e, após ~ni==u~,0 ficar comprovada a inadimplência do tomador em reuaca10 obrigações 
cobertas peia apólice, o sinistro ficará caracte(12ado. devendo·· a seguradora emitir o relatório fina1 de 
regulação; 

5. RATIFICAÇÃO: 

Ratificam-se integralmente às disposições da$ Condições Gerais que não tenham sido 
alteradas pela presente Condição Especial. 
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Ações Trabalhistas e Prevldenclat1as 

1. OBJETO: 

PROPOSTA: 915.798 

Texto Cobertura 

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exdusivamente ao segurado, ate o Umite 
max1mo de indenização, o reembotso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações 
de natureza trabafhista e previdenciária de responsabíJidade do tomador oriundas do contrato principal, 
nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o segurado seja condenado 
subsidíariamente e que os vafores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença condenatória 
transitada em julgado, bem como do transito em julgado dos cálculos homotogados ou ainda nas hipóteses 
de acordo entre as partes com previa anuência da seguradora e conseqüente homologação do Poder 
Judiciário. 

1.2, No que diz respeito à subsidiariedade; a responsabilidade do $eQurado será referente 
relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, 
oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período · dá vigência da apólice . 
Conseqüentemente, a responsabilidade da seguradora será, relativa ao período ·de vigência da apólice e 
que o débito trabaihista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido~ 

2. DEFINfÇÕES: 

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional: 
2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na Justiça irabalhista uma reciamatória e esta seja 

oriunda do contrato principal, firmado entre tomador e segurado~ o quaf· é objeto da apólice em questão. 
2.2. Limite Maximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará 

perante o segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada. 
2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquefa1s esp.eçiticadas pelas Leis nº 8.212/91 e todas 

as suas alterações posteriores no que couber,. bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o 
recolhimento das contribuições devidas a cada cat';?goria de empregado, observando-se as datas e 
percentuais. 

2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do 
pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu. labor dispensado ao tomador, bem como 
de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, conforme determina a 
legislação em vigor. 

2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são 
exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimpJente o real empregador - prestador de serviços 1 

aqui denomfnado tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode ... se exigir do segurado o 
cumprimento das obrígações do réu/tomador, desde que o segurado tenha participado da relação 
processuaf e conste do título executivo judicial. 

3. EXPECTATIVA RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO: 

3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judlclal(ais) para 
apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de 
natureza remuneratória ou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar a 
seguradora, tio logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) 
documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador. 

3.1.1 . Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o 
segurado terá seus díreítos preservados até decisão definitiva. 

3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas dístribuídas na Justiça 
do Trabalho, 

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação~ 
mediante comunicação do segurado à seguradora., quando transitada em julgado a ação, com o 
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pagamento dos valores constantes na condenação do segurador 
3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 

documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: 
a)comprovante{s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura 

Adicional; 
b)certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores 

homologados; 
c)acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver. 

d)guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS; 

e)guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalbaram nos serviços 

contratados; 
f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o 

réu/tomador no contrato principal dentro do período de vigência. da apólice. 
3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela pre~ente cobertura poderá ser 

durante o prazo prescricionat nos termos o art. , inciso XXJX Constituição da República~ no que se 
refere ao Direito do Trabalho. 

3.4. A não formaUzação da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do 
Sinistro; 

3.5. Caracterização: recebida a notificação 1 devidamente acompanhada dos documentos 
citados no item 3.2.1., a Seguradora deverá concluir o ptoce$so de regulação de sinistro e emitir o 
relatório fina( de regulação de sinistro. 

4.ACORDOS: 

4.1. Nas hipóteses, e no momento., em que o segurado tenha intenção de realizar 

acordos nas ações judiciais cobertas por esta cobertura1 o mesmo deverá enviar uma memória de 
cálculo simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamentJ:! com uma estimativa do valor a ser 
acordado. 

4~2~ A seguradora, após receber os documentos .çanstantes no Item 4.1. e fizer sua 
análise da situação fático .. jurídica, enviará ao segurado en1 ·até 20 (vinte) dias da data do 
recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apre•ehtará um valor máximo alternativo ou 
ainda, manifestar-se-á se enviara preposto para ~uçllência~ cuja data será devidamente 
comunicada pelo segurado em tempo hábil. 

4.3R Acordos decorrentes das rêelamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias 
poderão ser realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4..1. e 4.2 .. 

5. INDENIZAÇÃO: 

Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenfzará o segurado, 
por meio de reembolso, atê o Hmite máximo de indenização estabelecido na apólice. 

6. PERDA DE DIREJTO: 
Além das perdas direito descrjtas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado 

o direito a indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 
1 - não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta 

Cobertura Adicional. 
li - quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de 

recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do 
Trabalho ou confessar. 
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Ht se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for 
homologado pelo Poder Judiciário. 

N - nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano morar 
e/ou dano material! assédio morat ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e /ou do 
segurado e indenizações por acidente de trabalho. 

7. RATIFtCACÃO: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido 
alteradas pela presente Condição Especial. 
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- ---- CLÁUSULAS PARTICULARES -

CONDIÇÃO PARTICULAR -ANTICORRUPÇÃO 

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer preJuizos, resc1soes 
e/ou demais penalidades refacionados, direta ou índiretamentel a atos, omissões e /ou fatos violadores 
normas de anticorrupção1 perpetrados pelo segurado1 tomador, coobrigados e suas controladas, 
controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, 
funcionários e/ou prepostos. 
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CONDIÇÃO PARTICULAR- ANTICORRUPÇÃO 

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuizos, resc1soes 
e/ou demais penalidades relacionados. direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de 
normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomadorJ coobrigados e suas controladas, 
controfadoras, coHgadas, füiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionjstas, representantes, titulares 1 

funcionários e/ou prepostos. 
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2Il/OBJ202.0 Certidão de Regularidade da Susep 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTE~NaA DE SEGUROS PRIVADOS 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme 
PORTARIA 3556, publícado(a) no D.O .u. de 25/02/201 o, nos termos da legislação vigente. 

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Llquldação 
Extrajudicíal ou Fiscalização Especiat, e não está cumprindo penatídade de suspensão imposta pela SUSEP. 

Dados complementar.es e esta certldão atualizada podem ser obtidos em www.suseP..:,gov.br ou por meio de petição à 
Autarquia. 

e ódlgo da e ertidão: CR0.3069_28082020_084513_76& 

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevale,eendo sobre certidões geradas posteriormente, 

Rio de Janeiro, 28 de Agosto de 2020, 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados 

https;//w.W.Q.sUs$.govbr/s.afetmenumercadofcertldoesiemite_cerüdoes2_20i1.9$p?entcodígo=03069&entcgc=t1699534000174 



2B/08/2020 Certidão de Administradores da Susep 

MINT..srÉP .. :!O DA FAZl;NDA 

SUPERINTENDÊNCIA DS SEGUROS PRIVADOS 

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES 

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES 

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORAS.A., com sede na cldade BELO HORIZO NTEr CNPJ 11699534000174r possui 
os seguintes diretores: 

CARLOS FERREIRA QUICK 

DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA 

EDMAR VIDIG.Al PAIVA 

JOAO DE LIMA GEO NETO 

R1CARDO NASSlF GREGO RIO 

Nome 

Código da Certidão: CA03069....,28082020_0845SS_715 
Esta tertídão é válida por 30 (trinta} dias, a contar da data de emissão. 

SUSEP ~ Superintendência de Seguros Privados 

Cargo 

Diretor 

Diretor 

Diretor 

Presidente 

Diretor 

R.lo de )aoeiro, 28 de Agosto de 2020, 

https:/.IVIMtiN2.s-usep.g O\lbr/safe/menumercado/certidoes/emíte_certidoesadm_2011.asp?entcodlgo=03069&entcgc== 11699534000i74 1/1 


