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ANEXO V 

 

MODELO DE SEGURO GARANTIA 

 

 

(apresentar em papel timbrado da empresa licitante) 

 

Condições da Garantia 
(Verso da APÓLICE) 
1. Objeto e Extensão do Seguro 
As relações entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na proposta 
do seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem 
no direito da SEGURADA. 
2. Valor da Garantia 
O valor garantido pela APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, 
ficando certo, entretanto, que caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste 
monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, 
na mesma proporção. 
3. Caracterização e Configuração do Sinistro 
Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigações cobertas pela 
presente APÓLICE, a SEGURADA terá direito de exigir da SEGURADORA a 
indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento 
feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação. 
4. Indenização e sub-rogação 
Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos 
direitos e ações da SEGURADA contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos 
tenham dado causa ao pagamento. 
5. Isenção de Responsabilidade 
A SEGURADORA ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, nas 
seguintes hipóteses: 
a)  casos fortuitos ou força maior; e 
b)  descumprimento das obrigações do TOMADOR decorrente de atos ou fatos de 

responsabilidade da SEGURADA. 
6. A Seguradora dispensa expressamente qualquer notificação prévia relativa às 

modificações que a SEGURADA e o TOMADOR venham a introduzir no Contrato     
n.º.........., no curso de sua execução, exceto se houver alteração no seu valor total. 

7. Pluralidade das Garantias 
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto 
exigido pela SEGURADA de forma parcial, a SEGURADORA responderá 
proporcionalmente com os demais participantes. 
8. Extinção da Garantia 
Para extinção da garantia desta APÓLICE, a SEGURADA fica obrigada a efetuar a 
devolução desse instrumento ou passar declaração de cumprimento integral das 
obrigações do TOMADOR. 
9. FORO 
As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADA serão 
resolvidas na jurisdição de domicílio da SEGURADA. 
 



Seguro-Garantia de Cumprimento do Contrato 
APÓLICE N.º 
A (SEGURADORA), principal pagadora, garante pelo presente instrumento à 
SEGURADA ( Estado de .............., representada pelo ___________________, através 
da _______________________________ - ___________, instituída pela Portaria 
__________________________, reformulada e regulamentada pela Portaria 
_______________________), as obrigações do TOMADOR: (Denominação Social, 
CGC e Endereço), até o valor de R$.............. (....................), permanecendo esta 
Apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas. 
Fica, ainda, declarado que esta Apólice é prestada para o seguinte objeto: Garantia de 
fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações assinadas pela Tomadora no 
instrumento contratual nº ........ datado de ............... . 
 
Data: ......../........./ 
 
..................................... 
(SEGURADORA) 
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