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Anexo 8 
 

Modelo de Seguro Garantia 
 

TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMOS DO SEGURO-GARANTIA 
 

1. Tomador: [Proponente/Concessionária]. 

2. Segurada: Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Projetos 

Especiais -SEPE. 

3. Objeto do Seguro: garantir a indenização, no montante de XXX, no caso de 

a Proponente descumprir quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou 

do Edital, incluindo o caso de vir a ser convocado para assinar o Contrato de 

Concessão Patrocinada, para o fornecimento de refeições, construção, 

revitalização/modernização, manutenção e operação dos restaurantes 

comunitários do Distrito Federal e não o fizer no prazo estabelecido na Licitação 

n° XXX ou conforme as condições por ele ofertadas, ou, ainda, caso a 

Proponente venha a desistir da presente Licitação, nos termos do Edital e seus 

Anexos. 

4. Instrumento: apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora 

devidamente constituída e autorizada a operar pela Superintendência de 

Seguros Privados – SUSEP, observando os termos dos atos normativos da 

SUSEP e as condições estabelecidas no Edital. 

5. Valor da Garantia: a apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante 

de indenização indicado as seguir, para cada ano do Contrato: 

Ano do Contrato Valor 

1º R$ XXXXX 

2º R$ XXXXX 

3º R$ XXXXX 

4º R$ XXXXX 

5º R$ XXXXX 

A partir do 6º ano contado a 

partir da Data de Assunção 

R$ XXXXX 
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5.1. Os anos do Contrato indicados na tabela acima são contados a partir da 

Data da Assunção. 

5.2. Garantia de Execução do Contrato será reajustada anualmente, na mesma 

data dos reajustes da Tarifa da Refeição, de acordo com a fórmula: Garantia de 

Execução do Contrato x IRT, observado que o IRT será calculado conforme o 

disposto na subcláusula 16.3. do Contrato. 

6. Prazo: a apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de validade de 

01 (um) ano a partir da Data de Entrega das Propostas, renovável nas 

hipóteses previstas no Edital. 

7. Disposições Adicionais: A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as 

seguintes disposições adicionais: 

a. Declaração da Seguradora de que conhece e aceita todos os termos e 

condições do Edital; 

b. Declaração da Seguradora de que efetuará o pagamento dos 

montantes aqui previstos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela 

Seguradora como necessários à caracterização e à regulação do 

sinistro; 

c. Vedação ao cancelamento da Apólice de Seguro-Garantia por falta de 

pagamento total ou parcial do prêmio; 

d. Confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigações cobertas 

pela Apólice de Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da 

Seguradora a indenização devida, quando resultar infrutífera a 

notificação feita ao Tomador; 

e. Que, declarada a caducidade da Concessão Patrocinada, o Poder 

Concedente poderá executar a apólice de seguro-garantia para 

ressarcimento de eventuais prejuízos; e 

f. As questões judiciais que se apresentem, entre Seguradora e 

Segurado, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do Segurado. 

Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste Anexo terão os 

significados a eles atribuídos no Edital. 

 


