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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradcrla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POSITIVO INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 81.243.735/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n^ 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judiciai que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa,

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n^ 8.212, de 24 de julho de
1991.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <hltp://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nS 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:01:09 do dia 27/03/2015 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 23/09/2015.

Código de controle da certidão: 405B.913F.E910.BFA2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

ontribuinte possui arroiamento de bens, conforme Lei n° 9532/1997.

http://www.receita.fazenda.9ov.tjr/Aplicaeoes/ATSPO/CeredaQ/CNDCor)untaSegVia/ResuliadoSegVia.asp?app=CNOCo(^untaSe^a 1/1



ESTADO DE SAN TA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE lECNOLüGiA F. INOVAÇÃO
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EGOVERNANÇA ELETRÔNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
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Atestamos para os devidos fins que a empresa POSITIVO INFORMÁTICA S.A., inscrita no CNPJ n,"
81.243.735/0001-48, estabelecida na rua João Beltega, 5.200, ClC - Curitiba/PR, forneceu os
equipamentos abaixo relacionados para o Governo do Estado de Santa Catarina, através da
Secretaria de Estado da Educação, com sede na Rua Antônio Luz, n°111, CEP 88010-410 - Centro,
Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob o n"82.951.320/0001-58, no período de 25 de janeiro de 2013 à
15 de fevereiro de 2013.

Confraío n" 94/2012. referente Adesão por órgão participante à ATA Registro de Preço n" 38/2012 do
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIti/IENTO DA EDUCACAO - FNDE, decorrente do Pregão
Eletrônica N." 0061/2011.

Prazo Entrega: 90 (noventa) dias
Garantia ; 24 (vinte e quatro) meses

QUANTÍCV^DE ESPECIFICAÇÃO

11.856

TABLET POSITIVO YPY A87D

Processador de 1GHz
Memória 512MB

HD 16GB

Tela de 7"

Sistema Operacional Android
Wireless, Bluetooth

2.080

TABLET POSITIVO YPY ABiOD
Processador de 1 GHz

Memória 1GB

HD16GB
Tela de 9.7"
Sistema Operacional Android
Wireless, Bluetooth

Atestamos, ainda, que os produtos são de boa qualidade, que o desempenho e o desenvolvimento
técnico-operacionai dos equipamentos é satisfatório, que foram entregues dentro das especificações e
prazos pactuados e que a empresa vem cumprindo todas as disposições contratuais.

Atestamos também que os serviços de garantia de manutenção destes equipamentos vêm sendo
prestados com excelente qualidade, dentro do previsto em Contrato, de forma satisfatória e a contento.

rtnJiricamos aiiidii o fiel cuinptimenio. coii; ponnialidade, das obrigações e compromissos assumidos
comrntuaimcnte. demoiisiraiido idoneidade comercial e técnica, nada havendo que a desabone até^rcsenie daia.

Florianópolis, 18, dezembro de 2013

Renato Sátrear
lerèroa de"fec. da inf. s G<w, £»i»n>Ka

Maincuis: 344.4^-02
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

DIRETORIA DE TECNOLOGIA - DIRTE
SBS Q 2 Bioco F Ediíicio FNDE - 2» SS • 70070-323 - Bíasüia DF

Telefona (Slj 2022-5fâ5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
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Atestamos paraos devidos fins que a empresa POSITIVO INFORMÁTICA S.A., inscrita
no CNPJ n.° 81.243.735/0001-48, estabelecida na Rua João Bettega, 5.200, CIC - Curitiba/PR,
forneceu e presta assistência técnica para o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDÜCACAO - FNDE, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação - MEC,
inscrita no CNPJ n.° 00.378.257/0001-81, com sede e foro na Capital da República, localizada
no SBS - Quadra 02 - Bloco "F" em Brasiiia/DF. desde de 12/12/2012 até a presente data.

Pregão Eletrônico
Ata número"

Prazo Entrega-
Garantia.

81/2011

38/2012

90 (noventa) dias
24 (vinte e quatro) meses

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO

30.718

TABLET POSITIVO YPY AB10D

Processador de 1GHz

Memória 1GB

HD 16GB

Tela de 9,7"
Sistema Operacional Android
Wireiess, Bluetooth

Atestamos, ainda, que os produtos são de boa qualidade, que o desempenho e o
desenvolvimento técnico-operacional dos equipamentos é satisfatório, que foram entregues
dentro das especificações e prazos pactuados, que os serviços de garantia de manutenção
vèm sendo prestados com excelente qualidade, dentro do previsto em Contrato, de forma
satisfatória e a contento.

Atestamos também que a empresa vem cumprindo todas as disposições contratuais
com pontualidade, sendo fiel com as obrigações e compromissos assumidos contratualmente.
demonstrando idoneidade comercial e técnica, n
data

a havendo que a desat

Brasília, 04, c

JOSÉ GUILHERME MÕ.
DIRETOXpÉ\TEG

de 2013.
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SECRHTARIA DH liSTADÜ ÜA EDUCAÇÃO - SEED
SUPERINTENDÊNCIA DÊ ESTADO DA EDUCAÇÃO • SUED

DIRETORIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - DITEC
paranA

ATESTADO DE CAPACIDADETÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa POSITIVO INFORMÁTICA S.A., inscrita no
GNPJ n ° 81.243.735/0001-48, estabelecida na rua João Bettega, 5.200, CIC - Curitiba/PR,
forneceu os equipamentos abaixo relacionados para o Governo do Estado do Paraná,
através da Secretaria de Estado da Educação, inscrita no CNPJ sob n." 76.416.965/0001-
21, com sede localizada na Avenida Água Verde, 2140, Vila Izabel, CEP 80.240-900,
Curitiba - PR, no período de 20 de dezembro de 2012 à 14 de junho de 2013. ....

n° 0686/2012 - GAS/SEED, referente Adesão por órgão participante àrAXA
de Preço n° 38/2012 do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENfÓ' ]

EDUCACAO - FNDE, decorrente do Pregão Eletrônico N.° 0081/2011.
Prazo Entrega: 90 (noventa) dias
Garantia: 24 (vinte e quatro) meses

Contrato

Registro

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO

28.882

TABLET POSITIVO YPY AB7D
Processador de 1GHz

Memória 512MB

HD 16GB

Tela de 7"

Sistema Operacional Android
Wireless, Bluetooth

«

3.140

TABLET POSITIVO YPY AB10D
Processador de 1GHz

Memória 1GB

HD 16GB

Teia de 9,7"
Sistema Operacional Android
Wireless, Bluetooth

Atestamos, ainda, que os produtos são de boa qualidade, que o desempenho e o
desenvolvimento técnico-operacional dos equipamentos é satisfatório, que foram entregues
dentro das especificações e prazos pactuados e que a empresa vem cumprindo todas as
disposições contratuais.

Atestamos também que os serviços de garantia de manutenção destes equipamentos vêm
sendo prestados com excelente qualidade, dentro do previsto em Contrato, de forma
satisfatória e a contento

Certificamos"ainda o fiei cumprimento, com pontualidade, das obrigações e compromissos
assumidos contratualmente, demonstrando idoneidade comercial e técnica, nada havendo
que a desabone até a presente data.

Curit 18 de Dezembro de 2013

Rogério Bufrem Riva
Diretor

Dec. 799/11 ^

Rua Salvador Ferrante, n° 1.651 | Boqueirão | CEP 81870-390 | Curitiba | Paraná 1

rone.(41)3277.7350 1Fax. (41) 3277-7358 1VVWW.edUCacaO.Pr.qOV.br |r^49480j

TABEU



O'*!

10

.rande
do Sul

Dcpartamonlo Logística c Suprimentos
Equipe de Tecnologia da Informação

:-iv-::::;l'.lí3 '.llfl, Of IffHiC, ü::)
Estsdo deSania Caiaiina

Fl.n° (3cfÍ

Atestamos para os devidos fins que a empresa POSITIVO INFORMÁTICA S.A., Inscrita no CNPJ
n." 81.243735/0001-48, estabelecida na rua João Bettega, 5.200, CIO - Curitiba/PR, forneceu os
equipamentos abaixo relacionados para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da
Secretaria de Estado da Educação com sede e foro em Porto Alegre/RS, localizado na Avenida
Borges de Medeiros, n" 1501 - Plataforma, CEP 90110-150, inscrita no Ministério da Fazenda
SOB O N" 92.941 681/0001-00, no periodo de 28 de novembro de 2012 à 29 de janeiro de 2013..

Contrato n° 122/2012-DLC/DAD/S£0UC do processo administrativo n° 102643-1900/12-3,
referente Adesão por órgão paiticipante à ATA Registro de Preço n° 38/2012 do FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE, decorrente do Pregão
Eletrônico N''0081/2011.

Prazo Entrega:
Garantia:

90 (noventa) dias
24 (vinte e quatro) meses

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO

22.591

TABLET POSITIVO YPY AB10D

Processador de 1GHz

Memória 1GB

HD 16GB

Teia de 9,7"

Sistema Operacional Android

Wireless, Bluetooth
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Atestamos, ainda, que os produtos são de boa qualidade, que o desempenho e o
desenvolvimento técnico-operacional dos equipamentos é satisfatório, que foram entregues dentro
das especificações e prazos pactuados e que a empresa vem cumprindo todas as disposições
coníratuais-

Atestamos também que os serviços de garantia de manutenção destes equipamentos vêm sendo
prestados com excelente qualidade, dentro do previsto em Contrato, de forma satisfatória e a
contenta.

Certificamos ainda o fiel cumprimento, com pontualidade, das obrigações e
assumidos contratuaimente, demonstrando idoneidade comercial e técnióa nada
desabone até a presente data, ti lu

yWs ^5/^ f-Séfio Oaíitei Ce boui-:
^ .-•0t.;çnsdürruuiwTl/aS

Secretaria dii Estado da Educação '1- Fun". íòS7,.l3/0Z
Av. Borgesde Medeiros. 1501 - CEP 90119-900-Podo Alegre-RS

Fone, (51) 32884700 E-mail f8leconQsco@seOuc.is.gov.br

compromisso

•r.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102,550/0001-05

RUA PARANA, 200

C.E.P,: 89440-000 - Irineópolls - SC

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nr.; 1/2015-IL

Processo Administrativo; 17/2015

Processo de Licitação; 17/2015
Data do Processo: 06/04/2015

Folha: 1/1

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATQRIQ

atribuições que (he são conferidas pela legislação^emt I • 1, — -..wMw,, uao okuwuiyutya ^Kiv ine sao conieriaas peia

Ltà^laçleTreL^e 6-666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:

b) Licitação Nr.:

c) Modalidade:

d) Data Homologação:
e) Data da Adjudicação; 17/04/2015

f ) Objeto da Licitação

17/2015

1/2015-IL

Inexigibilidade de Licitação
17/04/2015

; •^s-'fíeSc;;(3C;;2;,n3

Seqüência: 1
^°U|6IÇÃ0 DE 475 TABLET EDUCACIONAL TIPO 1(ENTRE 7E8POLEGADAS COM CONEXÃO

9 ) Fornecedores e Itens Vencedores:

- 010S01 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A

02 -Autorizar aemissão da(s) nota(s) de empenho corijLspondente(s).

jg Ootação(ôes}: 2.006.4.4.90.00.00.00,00.00 (4S)

Irineópdlis, 17 de ACril de 2015.

(em Reais RS)
Qtde de llens Média Desclo f%l Total dos Itens

120.175,00

120.175,00

JULIANO POZZI PEREIRA

PREFEITO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102,558/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis -SC

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nr.: 1/2015-IL

Processo Administrativo: 17/2015
Processo de Licitação: 17/2015
Datado Processo: 06/04/2015

Folha. 1/1

TERMO DE homologação DE PROCESSO I iniTflTfSpin

vigor, esjecialmente íela ^LePN^See/IsTa^teíaçõS posteíoref?vista pela legislação el_
Comissão de Licitações, resolve: posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela

i ^s:fj'j(i«S3r,!3Calíí^;n3

F|.n"_Q2jQ_

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos;

a) Processo Nr.:

b) Licitação Nr.:

c) Modalidade:

d ) Data Homologação: 17/04/2015
e) Objeto da Licitação

17/2015

1/2015-IL

Inexigibilidade de Licitação

AQUISIÇÃO DE 475 TABLET EDUCACIONAL TIPO 1(ENTRE 7E8POLEGADAS COM CONEXÃO

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

- 010501 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A

Irineópotis. 17 de Abril de 2015.

(em Reais R$)
Qldg de Hens Média Desnto Total dos lion.;

0,0000

JULIANO POZZI PEREIRA

PREFEITO

120.175,00

120.175,00
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Irineópolis

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO NO 44/2015
PREFEITURA MUNICIPALDE IRlNEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO NO 44/2015
Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis.
Contratada: Positivo Informática S/A.
Objeto: Adesão a ata de registro de preços do pregão eletrônico
65/2013/FNDE/MEC, para aquisiçãode 475 tablet educacional tipo
1 ( entre 7 e 8 polegadas com conexão wi-fi),
Valor total: R$ 120.175,00 (cento e vinte mil cento e setenta e
cinco reais).
Vigência: 17.04.2015 a 16.05.2016
Base Legai - Processo Licitatório 17/2015 - Inexigibilidade n°.
01/2015
8.666/93 consolidada

/*^ano Pozzi Pereira
.feito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO N® 17/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRlNEOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATORIO N®. 17/2015
INEXIGIBILIDADE N®. 01/2015
Expirado o prazo recursal, torna publico a HOMOLOGAÇÃO do pro
cesso licitatório em epígrafe e a adjudicação da empresa: Positivo
Informática S.A.

Irineópolis, 17 de abril de 2015.
Juíiano Pozzi Pereira

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N® 12/2015 - FMS
ÍQNTRATO N® 12/2015

TfRATO N® 12/2015
PROCESSO N® 11/2014
INEXIGIBILIDADE N® 02/2014

1® Termo Aditivo ao Contrato de fornecimento que entre si cele
bram o Fundo Municipal de Saúde e a empresa Clinica Odontoló-
gica Cingano Ltda.

O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, Pessoa Jurídica de
Direito Publico Interno, CNPJ/MFn.®06.089.125/0001-16, situada
na Avenida 22 de julho, n® 1080, centro, neste município de Iri
neópolis, estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo
Sr. Francisco Eraldo Konkol, brasileiro, no exercício do cargo de
Responsável Interino pelo Fundo Municipal de Saúde, residente
e domiciliado na BR 280, localidade de Poço Preto, neste muni
cípio, inscrito no CPF n® 437.438.709-91, de ora em diante de
nominado de CONTTU\TANTE, e a empresa Clínica Odontológica
Cingano Ltda, estabelecida na rua Avenida 22 de Julho, n® 1186,
centro, no Município de Irineópolis, Estado de Santa Catarina,
CNPJ 19.398.198/0001-31, pelo seu representante, Sr^ Dinara de
Souza Cingano, inscrita' no CPFsob o n® 948.234.309-30 e RG n®
2.966.909 SESP/SC, infra-assinado, doravante designado(a) sim
plesmente "CONTRATADO(A), têm justo e avençado o presente
contrato de credenciamento para prestação de serviços na área da

DOM/SC Assinam Disitaíwenie

saúde, tudo de acordo com a legislação e Lei Federal n® 8.666/93
suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas con
dições do Processo de Licitação n®. 018/2013, modalidade Cre
denciamento, pelo Processo Licitatório 11/2014 - Inexigibilidade
n° 02/2014, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tem justo e
aditado o seguinte: q ,

rl. |-_C2.U
CLÁUSULA PRIMEIRA

Facultado pelo artigo 57, inciso IIda Lei n®. 8.666/93, conscj^d^
e Cláusula Décima Primeira do Contrato n®. 04/2014, fica cfera-
mum acordo prorrogado o prazo de sua vigência até 29/04/2016.

CLAUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado ins

trumento.

E, para que este Contrato passe a produzir seus jurídicos e legais
efeitos, leva a chancela das partes, em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas que também o fir
mam.

Irineópolis (SC), 29 de abril de 2015.

' CLÍNICA ODONTOLÓGICA CINGANO i
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Giseli Kempinski
Contratante

Testemunhas

Nome: Ana Paula Reichardt

CPF: 088.007,359-40

LTDA

Dinara de Souza Ongano

Cond-atada

' Nome: Sintia Bendiin Franz
'CPF: 733.064.959-72

EXTRATO DO CONTRATO N® 39/2015 - 3® TERMO
ADITIVO BETHA

COMTRATO N° 39/2015

3® TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N® 62/2013, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS E A EMPRESA BE
THA SISTEMAS LTDA.

Pelo presente Termo, de umlado o Município deIrineópolis, pessoa
jurídica de direito público interno, CNPJ/MF n.° 83.102.558/0001-
05, com sede administrativa estabelecida à rua Paraná, 200, em
Irineópolis - SC., neste ato representado pelo Senhor Juliano Po
zzi Pereira, brasileiro, casado, no exercício do Cargo de Prefeito,
residente e domiciliado na rua Caetano Vaiões n.® 22, no cen
tro do Município de Irineópolis - SC, inscrito no CPF sob o n.®
455.173.049-15 e portadorda cédula de Identidade n.® 827.405-
SC e de outro lado a empresa Betha Sistemas Ltda., inscrita no
CNPJ sob o n®. 00.456.865/0001-67, representada pelo Sr. Ernesto
Muniz de Souza Jr, resolvem entre si e na melhor forma de direito,
aditar o contrato de n® 62/2013 para fazer constar as seguintes
alterações:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

Facultado peloartigo 57, inciso II da Lei n.® 8.666/93, consolidada
e Cláusula Segunda do Contrato n.® 62/2013, fica de comumacor
do prorrogado o prazo de sua vigência até 10.04.2016.

Clausula Segunda - Alteração

Facultado pelo artigo 55, inciso I, alínea b e §1®., da Lei n°.
8.666/93, consolidada e Clausula Décima do Contrato n°. 62/2013,
fica de comum acordo alterado a quantidade e valor descrita na
Cláusula Terceira do Contrato n°. 62/2013.

www.diariomunicipal.sc.gov.br



„ nreipai oe irineopolis
CNPJ 83.102.558/0001-05

CONTRATO ÍVM4/20I5
PROCESSO LICJTATÓRIO N" 17/2015

INEXIGIBILIDADE N" 01/2015

Paraná, n"200,
Pozzi Pereira, brasileiro, no exercício do Carâo de peJo Sr, Juliano
Valões, 22, no cenbo do MunicTpio deUXlt Ir ' ^ Caelano
portador da cédula de identidade n." S27 405-SC aseVmr de'"'''" a" n ""''55.173.049-15 e
Infonnática S/A, Pessoa Jun-dica de Direito Privado ^Contiatante, eaempresa Positivocidade de Curitiba, Estado do ParanlSa í""^^00, Bairro Cidade na
representada pelo senhor Daniel Padilha Garridn nr.rt a a /^n ° 735/0001-48, neste ato
SSP-DF, a seguir denominada 833.079.901-87, e RG n= 1724139-
n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação ne
ProcedimentodeLicitaçãon°. 17/2015 modaliS Tn P®'®® condições doexpressas, definidoras dos direitos, obrigações eresponsabfádatetas pméf
I. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

denominado «iS"eXoalLrn" >1» brWet doravante

no preâmbulo ena proposbr vencedora, os guais integram esie"Js,™™
1.2. Discriminação do objeto:

lUm Unidade/

Ouantid

4?S

Especificação

TARLET EDUCACIONAL TIPO I (ENTRE7E HPOLEGADAS COM CONEXÃO H7-

rreçounuano j Preço,oiai fEmpresa,^ncedora
253,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGE

120.175,00 POSITIVO

INFORMÁTICA S.A

2.1. O prazo de vigência deste Termo
contrato.

le Contiat^e 12 (doae) meses eontados da assinatura do
3. CLÁÜSCLA TERCEWA-«O VaÍrEDA DO^ÂO ORÇAMENTÁRU
3.1. Ovaior do presenie Termo de Confia)» dde RS ,20,i7S,Le„,oevmte mii eenro esetentaecinco
exe;ul"r.2l!n™líí' - "-P-- -4ias dnctas etndircias dccoficnies da— uivjuiuds roaas as desnesac nrHiT.áxecuçao contratual, inclusive tributos e/ou impostos encareo

incidentes, taxa de administração, frete seL
integral do objeto da contratação ' ' -"...ymncniu

— +" P- -.a <ios Recursos das
Secretaria da Educação

Secretaria da Educação
CONTRATO NM4/201S - Tablets Educaciona.s - Positivo S.A

- —-..-.«o M^wctjiciucs ua

sociais, traballüstas, previdenciários,
Je outros necessários ao cumprimento

Fsl^rèSanlaCaisrina

Fl.n° r9ji9.
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Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000
Fone/Fax (47)625.1111 E-mail:

ff " do Ensino FundamentalModalidade 4490 Aplicações Diretas

às?::?»!;?;/'"-Dados
4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1, Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 70 a"
da entrega do objeto e'emissão do consecutivos, contados apartir

nú.;er: ° "™cro do processo Uc.tatôrio eo

FGTsTrovfde oCertificado de Regularidade do
positiva com efeitos de negativa). " Certidão negativa{ou

- ° -c-c -a documentação

ríitizsvincMlada ao evento cujo terurpleuto" to """
5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA

garantia no valor Co ZÕnSea5"/ ir f-!'."''"-. ' ™^™ATADA se obnga aprestardias, apds aassinaturaTo:„tíl^p'etSSS;r "" '» <--)
I~Caução em dinheiro ou títulos da divida pública-
II- Seguro Garantia;
III- Fiança Bancária.

SponsabffiLfda^CON^lS: ~ conPatual, ficará na
as obrigações contratuais sera restituida apos o integral cumprimento de todas

pela CONTRATANTE, mediante oficio entregL conta rfc' ™"""
SnÍrÍtantfÍv"''''';'''" •""= IIo =«• 79 da Lei n" 8.666/93 aLei n- 8.666/93 ealtera^õc^ostfriOTef 9"" '"j ressarcimento, nos termos do art. 80, in,'da
6. CLAUSOLA SEXTA-DA ENTREGA ERECEBIMENTO DO OBJETO

.6.1. CondiçõesGerais

:oNTOATO IV 44/2015 - Tablets Educacionais-PositivoS.A

Gft oíiiíãCsisnra



t v:

fí!'' •••^.. .íiliMii i ••-•' ii-
* .. ..-. V -•-- ••:•• ;,

1

' ^ ' ' • • 1 . í 'lÉ," •,^(•11' '-.'A
' -' ' • , , .. . .• i. .f I •,! Ivr ••Hi-iviiíl •"•!•' ihuhúJyS:'

i-'i::.:-oici üivk;..

O: ••• h/-' ^ O'--^ niA-o !A.'J ,1

, . r- n-, . >• AuM'.! •.M.v.. ^ í-•'-J-
•i-n',í: !• • • ''• • . , , ^ . .,.. , '.• i;-',-'

o ••• •>if:i.: Tí-v •'• •••""•• • )ir. iiij

, , , , ^ .-v.iuh: . ^•A Ar ^ - •; ^ .r -"^Ai ^ .!'J.
' ' ' • r.,,:, „t...úlAlv . J li ' i! |-0(J

« I r ;. ! ,:r. l-..-
..|Í >;-.!r;'íiuv.iu Í.u •• ••" '•' *• •...•í.mí.íí-.iü otc^íaií/..:.-": •»•

...- 1 .. ( ••('.•• (." • • i.f: j!J" '-ili'! '••^•

'•-A-'"A- -A •" -'"^1 .A ,íM .iir. rl 'íi

."".i; '• , ;• • ub lAíií..Iruiíi:..O nV ,>J-
•" ; à. f, .:rqf..uo.-A-i •- -^

; iT -'.' y:.A> .'A -/.r/AiA / .'Mínii*.:••••

. .. .. -• ifi--. .-i- .• •.'•if.í .:. !,«•; ,.i -jir.-iííii^M;'»;!.' ub •'•*'•
ii.iiivi.; .írAlí/Wr:;'-': ' ""'• ' ••' ^ ^ , , i'ííj'i >• •.••)!•••.'••• Mt-jlfü'

••iilif.T'! üííiKlo -J-. • • " • ' , ..•• . •••>-• lArv -.-i •i-J.h.liiU
1 . „ ., •• i. • I ,I ]• I.' 1.! ••• ||ri y .. --ii. ' 1' • '

MS, '-'í^ •• , , . ; !tr.
--D., 'ir., irii : ' )• X .Ir -

rnr;:vi'iix; :i'-: -ú.r'

•>•1)11;,";.: ; 'j • >i
íii-ivcA. s.Mri !il

,...., . ...5 t. ül!-.'•:!!:• «-'> A •-•'•
,:uoÍ! u!:. "1 r V '.A ('.Ar J li.. -lU;.ili''.';,1

-«iii.} a!» •••''1 •"•••' ,..ii,iii„-ii i-»..
. .1 • ' 'ii'-;'! r,L>!l.'Hj :>'i !' ••••'•

r.ir •; 1'*- '•'•••••• ; -• • r..--t :••• ' vimiíuni'uiyaoni x-i

o;,-,iOO. .ar.h.H'0/ n.l::- :,,,A.,W v>- .íx-
• i•,,: .: .x. x:.. ..•j'jm'i inii.i,;-: i - i •> • >- . ,• • >•, ,• i^-- .ií;w-: ''••-'ir- •'•!• '• ''

i.,. .A''-- ^iiA-a'. .;:iTÍ'ATíJrr.';OA Avj
. -,••' -.Lv riv•!:)•! • • i. Ai '••-'• '• '•

' ' •• ^ ^:7;..í:; r aí .va-a^^a-a^
d; ni .UH..d.;-íl. • • ••I-'--' " • '"I i

'>'i AA AíVAlxrL! i-MK •! ; !í! íAAi ACi-• AT/:!- , ;!;í; JA I '
• •.,7IÍ>iX'A .1.0



Mcipaioe fríneopoiísCNPJ 83.102.558/0001-05
R.n. rSN
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6.1.1. Ocorrerá por conta da CONTRATAnA
dos equipamentos, bem corno as despesas de embll P™dução e entrega
tnbutos, encargos trabalhistas eprevidenciários dentre oS H descarga,
equipamentos. ' decorrentes da produção e entrega dos

As aquisições realizate °™e?o°1ÍNDT°cZr'0^ mtega dos equipamentos tauto para
6.1.3. A CONTRATADA deverá LnonZS BENEFICIÁRIOS,
entregues, „ma CARTA DE APRESENTAÇÃO^iio ™°d l" <1°^ equipamentos
ORGÃO GERENCIADOR após a LnLmra "o'™» f"' «"ido pelo
6.1.3.1. A impressão da CARTA DE APRESENTACÂn J^egistro de Preços.
ede responsabilidade da CONTRATADA. mencionada no subltem 6.1.3.
6.2. Aquisições por ORGÃOS BENEFICIÁRIOS

5™^lumZenir -
equipamentos.
6.2.2. Os Tablets

o processo de
ÓRGÃOS

entrega dos

BENEFICIÁRIOS) em prazos diferenerdos eSor^^êr^T""^ («"SÃOS
contado a partir da assinatura do iustnunento comLTe í"? ír ° P"™ennega pelo CONTRATANTE, prevalecendo adata do evlto^utctr;»Stao.
Tabela 2-Cronograma de entrega

QUANTIDADE PRAZO
Ate 1.000 unidades de cada item Até 45 dias

De 2nnl f Até 60 diasDe 2.001 r^Jdes a4.000 unidades de cada item Até 90 dias
Acima de 4.000 umdades de cada item Até 120 dias

6.3. Aquisições realizadas pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ou FNDE:
6.3.1. Considerando que o MFr.FMT^rr . ,
dos Tabletes Educacionais, as condições de entogrSSfaquisições
respeitar as seguintes regras; recebimento, assim como os prazos deverão
6.3.1.1. Nos primeiros 10 (dezT^Hiã^ 't '

marcadas, pela CONTRATANTE, A..iões^CONTlS?ÂmpL
CONraTwOTE°e CONTATAI A;
CRONoSÍma" DÉ°'EOTRi!GA,"Srvmdo """ ™™
Termo de Referência, e compreendendo o V ""^ntos e prazos definidos neste

/SoSM^DEtNTSA ?V\ emissão e ebtrega da pnmeira AUTORIZAÇÃO DE

»^rtrônicos para troca de infomiações entre

sJ

CONIKATO N» 44/2015 - Tabiets Educacionais - Posihvo S.A

^
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e™d„iar
6.3.1.2. Todas as AUTORIZAÇÕES DE ENTREGA conterão, no mitntno. „segdnte:
a) numeração própria eseqüencial;
b) no mínimo 20% dos endereços definidos eno máximo 40%'

(locafsTenTe;)'" = seus' respeCvos propostos o endereços
raNTÍrTADA. CONTRATANTE e do Rteposto da

lpça«tretr°'̂ '̂̂ ®®' •"> 60 (sessenta) dias de

defimdajunto com oCRONOGRAMA DE ENTREGA encaminhada em data a ser
e en.e,ue pela

de execução do contrato caso contrário pct antecedência do término do prazo
mesma proporção do atrasolAromSTçÂ^ automaticamente prorrogado na

eí,ptre«2r """""" - °»«n.en,açã„ c„n.pr„ba.ória da entrega dos
mrfmt^aÍnli pârÍfCONTlUTANT^das NoÍ pr' ^ CONTRATADA,
Remessa edo TERMO DE ENTREGA. ' Fiscais de Venda, Notas Fiscais de Simples

6.4.J.I. Acerca do TERMO DE ENTREGA mencionado no subitem6.4.I, têm-se:

"A"eeIÍ/T'' "'f^ções apresentadas nob) NãorãotitXctSirctr;^^
?)"d:;":"rd) Deverá ser emitido em, pelo
beneficiada eoutra para aCONTRATANT
e) O TERMO DE ENTREGA deve
formato digital, onde deverá ser
SIGETEC doFNDE;
f) O TERMO DE ENTREGA em formato
apresentar nitidez suficiente de modo a
contrato. Documentos ilegíveis não seião aceitos.

6.4.2. Os documentos descritos nos referidos encartes são n]
adequações por parte do FNDE econstarão em ata de reunião real,

modelo do ENCARTE

menos, 2 (du^) Gas, sendo
E;

ser enviado

inserido no Sil

digital deverá
ser analisad

uma para a unidade

ibém para a CONTRATANTE em
ema de Gestão Tecnológica -

possuir pelo menos 200 DPI e
pelos fiscais e gestores do

odelos e, portanto, poderão sofrer
ida entre as partes.

CONTRATO N" 44/2015 - Tablets Educacionais - Positivo S.A.
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"" ' """«íSo de eeft-ega deverío ser inseridas no
comprovada por ocLão da^%pr"e™câo°''da subitem6.4.3.deverá ser
P»S"™to. apreseniaçao da cobrança, sendo esta uma condição para ó
^4.4, Após 3 fírmatura do contrato a POívITratama j
;^DE na cidade de Brasíiia/DF, p^a que sejaím) técnico(s) ao
Tecnológica-SIGETEC do FNDE. capacitado(s) no uso do no Sistema de Gestão6.4.4.1. São previstos até 3 ftrêsi dia? n«ra ..

7. CLAÚSULA SÉTIMA- DA FISCALIZAÇÃO

serão feitos por servidoL^^^esiS^s^porlporl^^^ ĈONTRATADA
8.666/93, pela CONTRATANTE. conformidade com odisposto no art. 67 da Lei n°

serviços contratados^°"^^*° responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização epelo atesto dos
agente 2í!™IíenILo TdTseL''arpíe ^
Referencia estão sendo cumpridas pelo fabricante Paia tal ^ normas deste Termo de
credenciado livre acesso às dependências pertinentes da fábrica™ '̂'"''
S. CLA.SULA O.TAVA-BASOBRdGAÇ0ES DA CO.WATAa™ EDA CONTRATADA
8.1. Compete ao CONTRATANTE;

solicitar adesões eacorap^aill-?spedí^^^^^ -SIGARPWEB para
— , por meio de mstmmento
oprazo de vigência da ata, autonzaçao do ORGAO GERENCIADOR, observado
8.1.3. Realizar os atos relativos à rnhr.fS75v^., „

contratualmente assumidas eaplicar sanjSTgShliSTSLrf^ CONTRATADA das obrigaçõesdescumpnmento das obrigações contraLs LSão às^L ' ' decorrentes do
oconencias ao ORGÃO GERENCIADC l. ^ "
8.1.4. Efetuar opagamento àCONTRA'
8.1.5. Promover o acompanhamento e
aspecto quantitativo equalitativo, anotan
8.1.6. Comunicar prontamente à CON

.»»1 J- 1

^ ^ . ... wv/.u.auiiuiiu, uecorrentes do

as suas próprias contratações, informando as

de acordXcom oestabelecido no instrumento contratual-
fiscalização do Wecimento do Tablete Educacional ^00^
oem registro própWo as falhas detectadas-

con.mm.b ^ no objeto bo ins^memo
estabelecidas neste Ternio de Referência- de Wordo com as especificações econdições

oamm...rivas;
gestão contratual, devendo oresultado dessa consulta cf.r • relativos afirmatura eautos, com ainstrução processual necessária- 'mpresjo, sob aforma de extrato, ejuntado aos

Compete a CONTRATADA:

CONTRAI üN» 44/2015 - Tablets Educ'acionais - Positivo
S.A.
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Fo«F.x m 625'ri ™.-
râ) ^

'úelhÍoTcZIsr^""=" —^SSÜÜHSf
Temo dctefScií^rn^itn disposições contidas no

8.2.4. Reparar, coiTÍgii!?emolrrc™strr '''= R^ftrâcia;.erea, «e..„a, „„ raeoraeçaes res.raraes Z ^ol Z

terceiros, era raSJeSTuTmis'So?„lÍao^^ "" CONTRATANTE ou a
T""'" "i"' «iv«suiSr

fabricaiites.téciiicosouVrsqírouC™'''' " ''f responsabilidade paia outros, sejam
o^afs^:,r-as
todas as n™"s Mc°a?d7ATNT raSÍ aCONTRATADAcuraprir cora
que couber. processos de fabncaçao objetos do presente Temo, no

9. CLAUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

ZZtCoSrZZjZltt: P"""^ aprévia defesa,
I - advertência escrita: quandoTtrrar íe f®"" -af"t fata cometida: ^
descumpriraento das obrigações eresponsabilidiSes aTsJn^S ' •"I™ "''aP^ação, no caso de
ZZ ST'""'" paa paaaara acarretar pre^Íos TTOOTlí^ílX''"!? ? °° ^aao "eaplicação de sanção mais grave" RATANTE, desde que não caiba a
U-multas:

^)0,03% (três centésimos por cemaL nirr hí» c i,
cora atraso. Decorridos 30 (trUÍaldi^ ^ equipamentos entregues
pela continuidade da muita ou pela revisão emraknõ " ^ CONTRATANTE poderá decidirf:v.« centésimos por X^r^of^
ocorrências de atrasos em qllquer Ltíô P^ra
abrangido pelas demais alíneas; T X previsto neste instrumento, não

e:ss::,eciX;"i—t
manutenção^ das TontbçôÍs^ df''habilita^Í' V^alizado do contrato, pela não
convocatorio; ^ ^ quaiijficaçao exigidas no instrumento
inexecução parcL do contratoT'"'̂ ° contrato, naihipótese de rescisão contratual por

-cisão contratual

'̂ ''""''•"•-'̂ "•t^-Tabie.sHducaciouais-Pos.uvoIl '""" """"P'"
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perdurarem os itvrtuTSLinárara ™Z^ç2''Tj''"' ' física enquanto
perante a própria autoridade que aplicou a sLcSo n promovida a sua reabilitação
ressarcir aAdministração pelos pr^-zos r^Ste;
com base no inciso anterior, ^ decomdo o prazo da sanção aplicada

^ DÉCIMA-DA RESCISÃO

„o ar.,. da Le. „•
aplicáveis. mesma Lei, sem prejuízo das sanções
10.2. Os r*aci-»c _ - ,

aplicáveis. —-*• i-ci, sem prejuízo das sanções

dSo°ISt™Sr''^ --Sruando-se àCONTRATADA „
prevista no art. 77 da Lei n"" CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa

II. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA PUBLICAÇÃO

-trumento, por exdato, no Diário

12. CLÁUSULA DÉCIMí^ SEGUNDA- DO FORO

com renúncia expressa^rnSaÍs^ s^^n prSzo do^Scf^decorrentes deste contrato,
redação introduzida pela EmeSa ConstitLional n. 19/98 Constituição Federal, com a
Paries, e'm ~ das

Irineópolis, 17 deabril de:

MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS
JULIANO POZZI PEREIRA

Contratante

Testemunhas;

Nome: âáJll^rs.^
CPF: 582.im.689-í9

CONTRATO N- 44/2015 - Tabiets Educacionais - Positivo S. A.

luliána Nogara do Carmo
•; 027.770.959-81

danteÍ^MM Barrido
POSITIVO S/A

Contratada



0 SEGURO
GARANTIA

tsi-íoife .-iaj;'a uftdifií!

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRIENEÓPOLIS

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a
mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo gue a única diferença é gue a apólice agora faz
parte do um processo do certificação digital, utilizando técnicas o processos que garantem segurança e
valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e
acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de
pagamentos via Internet, emissão de boletos, etc,

JMalucelli Seguradora

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia N° 01-0775-0210315
Documento eletrônico digitalmente assinado por;

ICP
Brasil ^—-—

>ttt '1if;

Alexandre Malueelli

Documento «ioirônioo assinado dioiialtncnlo ooníorinc Mh n
Públicas Brssiloira - ICP-Srasil ncir Signatário (ns):

Alexandre tvIalUdGlIi N°Og Série duCurtificado: 75183232594242497103514ü701Ba971359ti21
João Gilberto hossiede N" de Séne do Cenificado: 509,')9184316875756411848892888339304997

O PRESIDENTE DA REPIÚQLiCA, no uso da atribuição que lha oferoco o art 62 da Consliluição, adota a souuinto Medida
Provisória, corn força do Ira:

Ari r - Fica msliluida a Infra-estrutura do Chaves PuUlictas Brasileira - ICP Brasil, para garanlir a aulenltadade, a
imeíjndarfo o a validado jurídica de ducuinenlos em forma olelrôiirca. das ai)lit;açócs do suporto o das aplicações
tiabililadas que uulizetn certifioados digitais, bern como a realização do trunsações ololtónicas seguras

ICP
Brasil /" , t • "

A *" An. ii,..l'i J |-.iir
Joào Gilgerto Possiede

2 ZílQ-2/2()()l, qiio itistitijjii a In/rii-iistrulura cifi diavcs

N" Apólice: 01.0775-0210315

Controle InternojCódigo Controle): 973701224
Data de Emissão: D8/07/2Q15

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no
website www.jmãlucellisegurgdora.com.br.

Apos selo dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n"
05436,2015.0001,0775,0210315,000000 no sito da susop: www,su50p,gov,br. Acesse: Serviço ao Cidadão ->
Consuila dc apõllcc dc seguro garantia.

ItJliiiiUjtliitij
ll-

C S6GURO
GARANTIA

Av.<)ri,id,iTRAVELERS,

JMalucelli
Segur.idoíu

Ln°_c2i9_



r\

Av,no,„i.,„TR4V£L£/?S

, ^JMalucelli
' Seguradoi»

Seguro Garantia

PflSRalPF
cââ.O

Controle InlernolCódigo Controle):973701224

A ;lijli;nlii;ida(lt> f1<i utescnlo (lill:umunto. ben» Como o arquivo om ionna eltilrórricf!.
budi.-rn sw vi:ritii:ni!os no wubsilH www jniillucollisogursdufa r.nrn br ApoS Selo cjias
litois da orrissâo tleslo tlooiirnonto o rnosmo fitidcra ser veniicado sob o
OMSfi ?ni5.Ü001 n;/r,n7in315ÜÜOOQD no .suo da SUSUP WAv.bu5Ujigov.br. As
bundiçOos ciinlraluais/rr-giilariieiilo cJesto (irodulo prolocolizadas pcHa
sncaidade/unliOíKjo jonlo á Sosep podurdu consullartss no endereço olclrônico
www Rij^(}p,t;üv br r1(» íiU)'do cü/n o número <Jo processo conslantc 0<i
apt'jJiWí/ptopos(« AUíndtmcnio SIJRFP OBÜOÜ^^I 34871,

Contraf do A1ond,moniü JW • ÜflOO /04 0301/0uviüori;j JIU - 0800 1)43 03ÜI

Apólice: 01-0775-0210315

Proposta: 1525554

Prontispíclo de Apólice

A J. MALUCELU SEGURADORA S/A, CNPJ 84,948.157/0001-33, CoHiyci (1(! Rwjislro na SUSEP 05436, com soíJo na Rua
ppcccmiDA PO'' meio desta APÓLICE de Seguro Garaniia, garanle ao SEGURADO,PREFEITURA MUNICIPAL OE IRIENEOPOLIS, CNPJ 83.102,558/0001-05, Rua Paraná n," 200IRINEOPOLIS SC as

INFORMÁTICA S/A, CNPJ 81,243.735/0001-48, R JOÃO BETTEGA 5200CIOAOE

abaixo üesrrUa ° 6.008,75 (seis mil e oito reais e setenta e cinco centavos), na modalidade

Modalidade

FxoculariU? rofnncotíof

RamoLimite Máximo de Garantia (L.M.G.;

R$i;.(X)B.75 0775 - GARANTIA SEGURADO - SFTOR PÚBLICO

Descrição da Garantia
(Coberturas, Valores e prazos previstos nocontrato)

Modalidade e Cobertura Adicionai Importância Segurada
Vigência

Início Término
ExGCutanlc Fornoa?dor

R$ 6.008,75 17/04/2015 31/05/2015

Manulnnçâo CorrcfivA RS 8 0118,75 31/05/2015 30/05/2017

Objeto da Garantia

MODALIDADE EXECUTANTE FORNECEDOR
Esle contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garaniia fixado na apólice, dos prejuízos diretos causados
pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemenlo no íornecimenio dos equipamentos, descritos no objeto rio
Contrato n." 044/2015, lirmado em 17/04/2015.

VIGÊNCIA DE 17/04/2015a 31/05/2015.

Esta garaniia abrange tambóm a modalidade de Manutenção Corroliva com o OBJETO e VIGÊNCIA abaixo
descriminados:

MODALIDADE MANUTENÇÃO CORRETIVA:
Este contrato do seguro garante a indenização, ato o valor da garantia fixado na apólice e durante a sua vigência, pelos
prejuízos decorrentes da incxocução, dentro doprazo acordado, dasaçcics corretivas apontadas pelo segurado ao

Corrctc: 00001Q.J.01226S-9 • MELLO POSSIEDE COBREI ORADE SEGUROS LTOA Continua na próxima página

CuGiiülc ütf St»gurÃnc«

ICP
Brasil

Alexandre MaluceIJi

ICP
Brasil À . -><

V ' ^
41 ^ 1',,^ A' li v<.'

joao Glipcrto Possicdc

Pocumonto filwrõn-cü assmdüo digitülmente uinlormo MP n® ? ?ÜÜ«:V2Cim dc
Inlrjj-t-Alrutu'.! tli» Cvbflvcs PjbiiCíisBriisiieirii - UíP-Rnisi! oüf Sumauinos <ys>
Alt:xyniJ/o Walucclii N" <1 o Sítrit; do Certificado /Í)1K3/'3?50AZ4;>43 r^l 03^146 AJI609
Jüãu Gilbcno do Sene do Coftirtcdüt> 50ni)91M3ir>H/t)7bG4i 1848892888339304997
Ad 1" - hcy jfistitoida a Infra-Psiruturu de Cbüves Públicas B'as:ltiira • ICP-Brysil, pa'a qdraniir
•nlcoridííoe e d voidado juridíce de doaimentos crn fomid elclfèmca, dJis yfilicaçÔHS dC Suoorle
tídbiiilrtdas qu(i uiili7orn cetiiricados digiisis, bcrncomo;j rtüjh/^içay üc transaçõescielfónicas scgurys

Curitiba-PR. 06/07/2015

•5USÊP -Sijf)ennleriiJçncia Uü SfHjmos pevados Autarquia F-tjderal rfiSfjyrisá-el puld fibcali7a(;ão, ruamali/acâo oontttKjJe dos mmcaiJüs d« seyuru, previdéncid complementar ribnna
,capital<7açâo, resseguro i> corretagem do sorjwro. ** CsIr d^MoIo está protecotado naSUS0* através do N"oo Processo SUSLP 1S414.9001 y()/2üi4'1 /
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a-.wc-hí, TRAVELERS:

JMalucelli
Seguradora

Seguro Garantia
Apólice: 01-0775.0210315
Proposta: 1525554

Frontispiclo de Apólice

n'

PlISliSfF

Controle lnterno(Códlgo Contro{e):973701224

A üüUtnüridaJo <Jü p'escn5ü düCijm<5niu, btjm cO"io o íj'Qu>vo em loíma Qleirôrvico,
noOe^íti sor «(({fiÍKViOos rn» website wwiw jmalucclliscgi/ratlora Cüífi.bc Após sete dtas
úloifi da «fnissáii (IcKíutncinio, a rne^mo poderá ser v<inlicaflf) sot) o n ®
ObOU •AO^h l)/^i?0Xlí)ii6ü0üüí)Ü no s<U'. da SüSP.P www.susüpgow.bt. As
rondttflas C(intr;ituF>i5i/r(5r]olamü'ita daslü prpMuio protocolizadas pela
soofiOaclc/enPdatJD jomo ã SoKop poderão sof con&ultadas no endoreço cifiirõrvicp
www.su8op gov hf do «leoido t^)'n o número do procosso conslanlo da

apólícj/propüsui AUindimenm SIASKP 0900 Ü21 «'164.

roniral de Atendimcnlo JM - 0900 704 0301/0uv)doríü JM - 0800 M3 0301

Objeto da Garantia
(Continuação do objeto)

tomador s neoessárias para a correção da disfunção ocorrida por responsabilidade exclusiva do tomador, descritas no
Contrato n." 044/201f), lirmado em 17/04/2015.

VIGÊNCIA: DE 31/05/2015 a 30/05/2017.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n." 477/13.

0000)0.2.013265-9 - MELLO POSSIEOE CORRETORA DE SEGUROS LTOA Continua na próxima página

•Sl/SgP: - SupAririicndência de 8Cí)uro« prtvüdos Autai<|ijiaFederal responsávol (ida íificdli/ação. n<nmBli/açâoe cunirolc dos mercados de ststíuro. ptovidència complementar aberla,
capaalizaçáo, resseguro c corretagem de segiiro. ** üsto produto esl á protocolado na SUSIiP através do N ®dc Processo SUSEP 15414 9001 7
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TRdVELERS.

. ^JMalucelli
? r Segur^ídota

Seguro Garantia
Apólice; 01-0775-0210315

Proposta; 1525554

Frontlspicio de Apólice

PflSRalPF

I i:sw;;i)oeáaiií3Ca;o)i.-.á
I

! Fl.n"

V
Controle IntornofCódigo Controle);S73701224

A aufonltcitlaflc rlti prosf>ntr. flocui^etilt), butn ctjmo o yrnuivo «rn lonnH eletrônica,

poocn sfjr vf^rificíHJoH no wobsitc v/ww jfrséilucfíllistigurydocü.cüf" h' Apos «íete flias

últüs (ía emissííü cJesln dfxujmcniü, o trmsmo poUera sof verificado sob ü n ®

Ofi't36.i'Ü1í) 000f,07 75.0^1031 b.()00üQü no sito ijy SUS('F' www.suse|) yov.br. As
tonnjçóos conttalcf jis/»e<3u)atoonfo Ocstu produto proincoPyaPas pGla
socícdade/enticJfldo [unip íi Susop podurâo se» ransoluidâ» no enderoço eletrônico
www sijscp <j«5v.pr, <j<} Hcordti nom o nijmü'0 do processo constanJo da

HfwliCO/piüpüsPj Alondimftnto SUSTP* 0800 021 8484

CüMVal do Alcndtmcnto JW - 0800 704 0301/Ouvidoria JM • 0800 643 0301

Demonstrativo de Prêmio

Imponância Segurada R$

Prêmio Liquido Executante Fornecedor R$

Prêmio Liquido Manutenção Correliva RS

Adicional de Fracionamento RS

i-O.F RS

Prêmio Total R$

Parcela

1

Condições de Pagamento
Vencimento N° Carnè

07/08/2015 4673533

6.008,75

7,67

127,33

0,00

0,00

135,00

Valor(R$)

135,00

Em atendimento a Loi 12 741/12 informfimos qao locjdcm as dhqootas de 0,66% de PiS/P4sep e dií 4% de COPINS sobre os prétriios de sogutos,
deduzidos do ctsiatxdecido crn luyisieçáü rispccifica

0(s) valo»(es) acima rinscrito(s), c(sáo) flfivirto(s) oa cenário düSld contratação de coborlijfa(s) Poflo(m) sofrer aHeraçãojões) quando cnnlral4d»(s)
isotatlantenie «ju cm (lutrj c<j»niK)Siçáo.

São Paulo • SP -08/07/2015

000010.Z.01226S-9 -MEULO P05SIEDE CORRETORA OE SEGUROS LTOA

•SUSEP. • SutHjnnlcndftnciü dfí seguros pnvudos Auiurquie f-cdoral ntsponsávtd gola fisujliraçào, normali/açrfo o líintrek: düs mercados de seguro, previdência complcmcnlat uOerta,
cao-taiizacSo, resseguro e corretJigem de sequro. **Este tirodulo osta nrofocot«flo na SUSEP atrevés do N " üu Processo SUSEP 15414 30019S/2014-17.
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^JA/lalucelii
P Seguradora

Apólice; 01-0775-0210315

. lípIiíOc) Crsisrins

CONDIÇÕES GERAIS
Fi, n°

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO — "

I capítulo I- CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA-SEGURADO; SETOR PÚBLICO

1. ODjKlu:
1.1. Esto conlfBto Oo SKijuri) (jornote o fiol ourniirimcnlo (ias olwiyaçõos assumitlas polo tomador poranle o segurado,
confomic; os tormos (ia àpólico o até o valor da garantia fixado nosta. o do acordo com a(s) modalidadü(s) e/ou
CQberiurs(s] adicional(is) oxprüssamontu contratada{s), cm razão de partioipa^ião cm licitação, em contrato principal
pertinenle a otjras, serviços, inclusive dc publicidade, compras, concessões o permissões no âmbito dos Podcres da
União, Estados, do Distrito Fodoral e dos Municípios, ou, ainda asobriijaçoos assumidas em função de:
1- processos administrativos;
II - processos judiciais, inclusive oxcouções fiscais:
III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ounão, em divida ativa,
IV- regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por oste seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações,
oriundos do inadirripiemenlo das obrigações assumidas pelo tomador, previstos um legislação especifica, para cada
caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, querepresenta formalmente o contrato de Seguro Garantia.
2.2 Condições Gerais, conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro,
que estabelecem as obrigações e os direllos das partes contratantes
2 3. Condições Especiais: conjunto das disposições especificas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano
de seguro, que alteram as disposições estabelecidasnas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e'ou 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 vinculo e a estipulaçâo de obrigações
reciprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que Iniroduz modificações na apólice de Seguro Garantia,
mediante solicitação e anuência expressa das parles
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos eíou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertos 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.

2.10. 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; instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos lermos da
legislação em vigor.
2.12. Relalório 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.
2.13. Segurado, a Administração Pública ou o Poder Concedenle.

2.14. Seguradora, a sociariade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações
assumidas pelo tomador,

2.15 Seguro Garantia: seguro ()ue 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 conlrataçâo/alleração do contraio de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente,
sou r(!pros(inlante ou por corretor riu seguros habilitario. A proposta u.scrila duvurá conter os elementos essenciais ao
üxame o aceitação do risco.

3.2. A seguradora fotnoccrã. obrnjaloriamunlu. ao proponunto. prolocofo que iüunlifi(]uu a proposta por ela recepcionada,
com a indicação da data e da hora di; seu roccíbimento.

3.3. Aseguradora tora o prazo do 15 (quinze)dias para se manifestarsobro a aceitação ou não da proposta, contados da
cod.i97j7oi:>í Pàglna04de12
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p- '/ Seguradora

dais de seu recebimenlu, seja para soyuros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modiOcaçâo
do risco.

3.3.1. Caso o proponenlo do seguro soja pessoa lisica, a solicilaçâo de documenlos cumplemeniares, para análise e
aceitação do risco, ou da aileração proposta, poderá ser foila apenas uma ve^. durante o pra/o previstono item3.3.,
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação du documentos compiomentares poderá ocorrer mais de uma vez,
durante o prazo provislo no item 3,3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos,
para avaliação da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solioitação de documenlos compiemenlaros, para análise o aceitação do risco, ou da alteração
proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, 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, especificando os
motivos da recusa.

3.5. A ausência de mariifostaçào. por uscrito, da seguradora, no prazo adiria 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 rossegurador so manifeste forinaimente. comunicando a seguradora, por escrito, ao
proponente, tal eventuaiidade, ressaltando a corisequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão,
3.7 A omissão da apólice ou do endosso será feita em atê 15 (quinze) dias. a partir da data de aceitação da proposta.

4, Valor da Garantia,

4.1, O valdr da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido
4.2, Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base
para a aceitação do risco pela seguradora, 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 aceitação do
nsco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia

poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo 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.
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 parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a titulo de custo
administrativo de íraclonamenio, devendo ser garanlldo ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a
possibilidade da antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dos
juros pactuados,

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a 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 representante,

observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo venr.imento.

6, Vigência.

6.1, Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da
apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições
Especiais de cada modalidade contratada.

6.2, Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo
com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade,

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

6.4, Para aileraçôes posteriores ofotuadas no contrato principal ou no documento que sorviu de base para a aceitação do

risco pela seguradora, em virtudo das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá
acompanhar tais modificaçôns, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de
endosso.

7. Expectativa. Reclamação c Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização rio Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condiçõos
Especiais, quando couborem,

7.2. A seguradora descreverá nas Condiçcies Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação
da Reclamação do Sinistro.

cod. 973701224 Página 05 dc 12
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« -curador, poderá 8alidU.r doc«çâo e/ou .otornieçâo

lua ?enativa ,í„ sinistro, oomunioará formalmento ao segurado, por escrito
detalhada. apresentando, conjuntamente, as razOos gue embasaram sua conclusão, de forma

8. Indenização:

mèsmÍSÜndn'̂ ^ d sinistro, a seguradora cumprirá a obnyação descrita na apól.ce, até o limito máxtmo de garantia dancsma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado ontre aspartos

le^SSetoL""" -«nuld^le. sob a sua integral
Ibêrt^pl^ceInadimplência do tomador,
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

mL!mo° m! n"". f ^P^ü^^^âo do objeto do contrato pnnolpal deverá ocorrer dentro do prazo
iJP PI""'" documento solicitado durante o processo de

>cç^uiãÇdO üü simstro

reinLn? documenlcs de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspensoeiniciando sua contagem apartir do dia util subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências
82.3, No caso de decisão )udiciai ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30
(innta) dias sera suspenso, reiniciando sua contagem apartir do primeiro dia útil subsequente arevogação da decisão
8,3 Nos casos em que haja vincuiaçào da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador rro
contrato principal serao utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa ob,eto da reclamação do sinistro, sem prejuízo
do pagamento da indenização no prazodevido.
8.3,1^ Caso o pagamento da indenização jâ tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do
tomador no contrato principal, osegurado obnga-se adevolver áseguradora 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, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em;
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização a data de
caracterização do sinistro: e v uc
b) incidência de juros moratórios calculados >0 rata temporis', contados a partir do primeiro dia posterior ao término do
P^flZO HXQflO.

9.2^ Oindice utilizado para atualização moneiéria será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou ind-ce que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação
posUiva apurada entre o ultimo indice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado
imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidação,
9^3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da
obrigação, serao equivalentes á taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos á Fazenda
Nacional,

9.4. O bagamenlo de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer
interpelação judicial ou extrajudicial, de uma sóvez, juntamente com os demais valores devidos no contrato,

10. Sub-Rogaçãn:
10 1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimpiidas pelo tomador, a .seguradora
sub-rogar-sR-a nos direitos e privilégios do segurada contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham
rtario causa ao sinistro,

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

11. Perda de Direitos:

0 segurado perdera odireito á indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
1- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
11 - Descumprimenlo das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

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

IV - Atos Ilícitos dolosos ou por culpa grave oquiparável ao doto 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 osegurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu
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conhecimonto que cenfigurem agravaçâo de risco do inadimplência do tomador ou que possam inOi-enciar na
aceltaçao da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmonte o risco;

12. Cünourruncia ilcí Garantias:

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 beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com
os demais participantes, relativamente ao prejuizo comum.

13. Concorrência de Apólices'
E vedada a utilização dc rnais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no
caso de apólices eomplementares.

14, Extinção da Garantia'
14 1, A garantia expressa por este segure extinguir-se-á na ocorrênois de urri dos seguintes eventos, o que ocorrer
primeiro, sem preiuizo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:
I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apóiico for dorinitivarnento
assinada pelo segurado ou devolução da apóiico:
II - quando o segurado e a seguradoraassim o acordarem;
III - quando o pagamento da indenização aosegurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas
principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V- quando do término de vigência previsto na apólice, salvo seestabelecido em contrário nas Condições Especiais,
14,2, Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou
restituida após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8,666/1993,
e sua extinção se comprovará, além das tiipóteses previstas no item 14,1,, pelo recebimento do objeto do contrato nos
temios do ari 73 da Lei n" 8.666/93,

realizado rncdianto termo ou declaração

quais baja vinculação da apólice a um contrato

15, Rescisão Contratual:

15,1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por
com a concordância reciproca, deverão ser observadas as seguintes disposições
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta
emolumentos, a parte proporcionai ao tempo decorrido;
15.1.2, Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora
emolumentos, o prêmio calculado de acordo oom a seguinte tabela de prazocurto:

iniciativa do segurado ou da seguradora e

reterá do prêmio recebido, além dos

reterá, no máximo, além dos

Relação a ser aplicada sobra a vigência —| —%-do-—|Relação a ser aplicada sobre a vigência —| —'/«-do—
original para obtenção de prazo em dias—|—Prêmio—[ original para obtenção de prazo em dias— |—Prêmio-

• -15/365

• -30/365

• -45/365

• -60/365

• -75/365

• -90/365

• 105/365

120/365

135/365 1• - -56%- • • | •
• 150/365 1• - -SO»/.- • • I •

• 165/365 1- • -66%- • -1 •
• 180/365 1- • -70%- • -1 •

•| • - -ZO'/»- • • I •

•I • - •27%- • - I •

•| • • -30%- • -1 •

•I - • -37%- • -1 •
•| - • •40%- - • I •

•I • • •46%- - -1 •

•I • - -50%- - • I -

•195/365 |---73%-

•210/365 1• • -75%-

•225/365 1• •

•240/365 [•••80%-

•255/365 1- • -83%-

•270/365 1• • -8S%-

•285/365 1• • -88%-

•300/365 1• • •90%-

•315/365 1• - •93%-

•330/365 1• • -gsy.-
•345/365 1- • -98%-

•365/365 1• • 100%

15.1,2,1, Para prazos não previstos na tabola constante do suhitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente
ao prazo imeiliatamcnto inferior.

CoO. 9rjrai7?z

16 Controvérsias:

16.1. A.s controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas;
I- por arbitragem; ou
II - por medida do caráter judicial,
16.2, No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória
facultativamente aderida pelo segurado por maio dc anuência expressa.
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16.2.1, Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus

litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitrai, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças
proferidas pelo Poder Judiciário,

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 do setembro de 1996,

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aquulos determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domiciliodoslo.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita ã análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão sou inicio e término de vigência ás 24iis das datas para tal fim neles indicadas.
19.3. O registro deste piano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação á sua
comercialização,

19.4. Após sete dias úteis da omissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente
registrado no site da Susep - www.susop.gov.Pr,

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susop.gov.br, por melo do número de
seu registro na Susep. nome completo, CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em

contrário nas Condições Especiais e'ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de Iradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a
cargo da Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPITULO II• CONDIÇÕES ESPECIAIS DASMODALIDADES • RAMO 0775

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃODE SERVIÇOS

NOTA TECNICA - PROCESSO SUSEP n." 15414.900195/2014-17.

1. Ohjelo:

1.1. Esle contraio da seguro garante a indenização, até o valor dn garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes
do inadimplemenlo das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, lornedmenlo ou
prestação de serviçds.

1.2. Encdniram-se também garantidos por este contrato de segura os valores das multas e indenizações devidas à
Administração Pública, lendo em vista o disposto na Lei n° 8,6fi6/93.
1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e
Previdenoiárias, conforme descrito no Capitulo li! deste Anexo.

2. Definições

Definp-se. para efeito desta modalidade, além rias definições (Xtnstnntes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2' da Lei n°
8 987/95.

I- Riscos Declarados. Itens oxpre.ssamenle descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securilária. Ou soja, a
responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento :
II- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, oxcedontu aos valores originários previstos para a execução do objeto do
contrato principal, causada pelo inadimplemenlo do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de
seguro, tais oomo responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência'
3.1. A vigência da apólice será fixada do acordo com as seguintes regras:

I- coincidindo com o prazo dc vigência do contrato administrativo pertinente á execução de obras, serviços e/ou compras:
II - por períodos renováveis, nu caso de concessões e permissões do serviço público.
3.2. As renovações, a que se rofere o inciso II 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 dc vigência da apólice
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«m vigor, declarando sou explicilo interesse na manutenção dagarantia.
3.2.1. Fica^ também estabelecido que a não renovação da cobertura deste seguro, independenlemenle de a seguradora
querer ou não renová-la, não caracleri^ará sinistro passivel derecuperação junto a seguradora,

4. Expectativa, Reclamação e Caractori7ação do Sinistro:
4.1, Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possivel inadimplência do
tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e
concodendo-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. Reclamaçao: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante çomunicação pelo segurado à
seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em
que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.
4.2.1. Para a Reclamaçao do Sinistro serã necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do

disposto no item 7.2.1. das Condições Gorais:
a) Copia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos

e aditivos se houver, dovldamento assinados pelo segurado e pelo tomador;
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador e culminou na rescisão do contrato
assegurado:

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências. Inclusive e-mails, trocados entre
o segurado e o tomador, relacionados á inadimplência do tomador;
d) Planilha, rEÍalórlo o/cu correspondências informando da existência devalores retidos:
e)Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dosprejuízos sofridos;
f) Diário de Obras, quando aplicável;
g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelosegurado ao tomador;
h) Cópia dapublicação da rescisão unilateral docontraio assegurado em Diário Oticial;
i) Cópia do novo contrato firmado pelo segurado com a empresa sucessora do tomador no escopo contratual
inadimplido, quando aplicável.
4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do
Slnislro dentro doprazo prescricional lornarâ sem efeilo a prévia noiilicação deExpectativa doSinistro;
4.3. Caracterização quando a seguradora tiver recebido Iodos os documentos listados no item 4.2.1. e. após análise, ficar
comprovada a inadimplência do tomador em relação as obrigações cobertas pelo apólice, o sinistro ficará caracterizado,
devendo a seguradoraemitir o relatório final de regulação;

5. Disposições Gerais:
5.1. A presente apólice, de fiscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o
segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia
indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros
cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, desenvolvimento e programação de
qualquer tipo de software ou sistema, riscos referentes ás obrigações que competem ao fabricante dos
equipamentos, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos
trabalhistas e previdenciàrios, salvo quando contratada a cobertura adicional prevista no item 1.3 das Condições
Especiais, em conformidade com a legislação nacional referente aoseguro-garantia.
5.2. A Inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação
deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.
5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou
indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que
caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido
como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.
5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das licenças necessárias à
execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios á vontade do tomador, o{s)
órgào(s) competente(s) para conceder a(s) llccnça(s) requerlda(s), não o flzcr(cm) e/ou negá-la(s), tais atos não serão
motlvo(s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de indenização
securltária.

5.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada á aceltaçào/não oposição do segurado em relação a
todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade
de Indenizar reclamação quanto á cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou Inadimplemento
contratual se enquadra nos termos do IncisoVi, do Item 11 - Perda de Direito, das CondiçõesGerais.

capítulo II - CONDIÇÕES ESPECIAIS OAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
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NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n,° 15414.900195/2014-17,

1. Objelo:

1.1 EsUi contraio de seguro garanto a indenização, até o valor da garantia Ozado na agOlice e durante a sua vigência, pelos
prejuízos decorrentes da inoxecução, dentro do prazo acordado, das ações corretivas apontadas pelo segurado ao
tomador e necessárias para a correção da disfunção ocorrida por responsaijilidado exclusiva dotomador,

2. Definições:

2,1. Define-se, para efeito destamodalidade, além das definições constantes doart. S" da t.oi n° 8,656/93:
I- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura secuntária. Ou seja, a
responsabilidade da Seguradora ostá restrita aos riscos exprossarnonte descritosneste documento,:
M- Prejuízo. Importância pecuniária correspondente au valor apurado para realização das ações corretivas necessárias
para a resolução do disfunção causada por responsabilidade exclusiva do tomador em obra/ serviço ou fornecimento,
excluindo-se qualquer prejuízo docorrente de outro ramo de seguro, taiscomo responsabilidade civil, lucros cessantes,

3. Vigência:

3.1, Aviycnda da apólice será igual aoprazo acordado no contrato principal para execução das ações corretivas.

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-ltie 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 restara oficializada a Reclamação do Sinistra,

4.2.1. 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) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos
e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado c pelo tomador:
b) Cópia do processa administrativo que documentou a inadimplência do tomador;
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre
o segurado e o tomador, relacionados ã inadimplência do tomador;
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;
f) cópia do Diário de Obras;

g) documentos comprobatórios dos itens que demandam a manutenção corretiva, respaldados pelo responsável
técnico da execução do escopo assegurado;
h) cópia do contrato firmado com a empresa contratada pelo segurado para realizar as correções necessárias;
4.2.2. Sem prejuízo cio disposto no art. 771 do Código Civil, fina acordado que a não formalização da Reclamação do
Sinistro dentro do prazo prescricíonal tornará sem efeitoa prévia notificação de Expectativa do Sinistro.
4.3, Caracterização, quando a .seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar
comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações coberlas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado,
devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. Disposições Gerais;

5-1 A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o
segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia
indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade
social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou
despesas de salvamento, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade
com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.
5.2 A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação
destes requisitos a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.
5.3 Não obstante o que cm contrário possam dispor as Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares do seguro
original, fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados
direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo
circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, Indcpendenlemcnlc de seu propósito, que tenha sido
devidamente reconhecido como atentatório á ordem pública pela autoridade pública competente,
5.4 Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das licenças necessárias á
execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do tomador, o(s)
órgào(s) competentc(s) para conceder a(sj liCBnça(s) requeridafs), não o tlzcrjem) e/ou negá-la{s), tais atos não serão
motivo(s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade do indenização
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securitária.

5.5 A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em reiação a
o os os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade
e indenizar reciamaçao quanto á cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimpíemento

contratuai seenquadra nos termos do inciso Vi, do item 11 - Perda de Direito, das Condições Gerais.

6. Ratificação
6.1. Raiificam-se inlegralmento as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas peia presente
Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de sequro
garantia, quaisquer pro|uizos eiou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido peia presente
apólice de^ seguro, causados por ou de qualquer íorma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de
anticorrupçao, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos
socios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

CO S7riiij« Página 11 tíc 12



CM, .973701224

A-.vnci.iit;> ,i Tf?AV£LERS '

JlVlaluceilí
Seguradora

. úivi.'i)dcíón:ii3Caa't'i3

Apólice: 01-0775-021 OSlS'-

—DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO
No caso dü devolução dosto documonlo antds do íinal do viaônuia rolo ouprosso, jiroencdor oscampos abaixo o onviar para a Suguradora.

Em conformidade com a cláusula 11 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução
do documento n° 01-0775-0210315

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRIENEÒPOLIS

Nome:

RG;

Carga:
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