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IA 	autenticidade do presente dowmento, hem corno o arquivo ern • fama 
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Apólice: 06-0775-0163188 

       

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNP.).  84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - 
Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 19° REGIÃO - MACEIÓ/AL, CNPJ 35.734.318/0001-80, Av, Da Paz, n.(' 2076 CENTRO MACEIÓ A I . , as 
obrigações do TOMADOR PLANERGY ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ 08.611.602/0001-97, AV PREF MOACIR C/W DE 
ALBUQUERQUE, 265 6 CENTRO SAO MIGUEL DOS CAMPOS AL, até o valor de R$ 61.165,68 (i.lessenta e um mil e cento 
e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). na modalidade. viciênda e oblato abaixo descritos. 

DESCRIÇÃO DA GARANTIA 
(Modalidade, vaior e prazo Previstos no contrato ) 

OBJETO DA GARANTIA 
MODALIDADE EXECUTANTE CONSTRUTOR: 
Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos diretos causados pelo 
Tomador ao Segurado, em razâo de inadimplemento na execução dos serviços descritos no objeto da Minuta de Contrato, 
decorrente da Tomada de Preços n° 002/2013. 
A vigência desta garantia:  na modalidade EXECUTANTE CONSTRUTOR é de 20/02/2014 até 02/12/2014. 

• 

COBERTURA ADICIONAL: 
• .1 Em complemento à garantia descrita acima, esta apólice contempla também cobertura adicional de obrigação 

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁR;A, garantindo o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação as 
obrigações de natureza Trabalhista e Previdenciária de responsabilidade do TOMADCR oriundas do Contrato Principal 
nas quais haja • condenação judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado subsidiariamente e 
que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como 
do trânsito em julgado rios cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com pi.évia anuélicia 
da SEGURADORA e consequente homologação do Poder Judiciário, 
A Vigência desta garantia adicional TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA é• de 20/02/2014 até 02/12r2014, sendo que 33 
Condições Especiais relativas a esta cobertura fazem parte integrante e inseparável desta garantia. 

A IMPORTÂNCIA SEGURADA TOTAL DESTA APÓLICE, ENGLOBANDO TODAS AS COBERTURAS PREVISTAS É DE R$ 
61.165,68, 

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep ri.' 232/03 e valida somente para garantias de 
Contratos da Administração Pública regidos pela Lei 8.866193. 

ar.“*.C....kil...*.*....*”....***.:1*,..*.***...*1 st..R.******...*:.*****.***.......,-1.1....14.2....1. 

'Correto:: 	000001.0.056517-3 - VILLEGAGNON CORRETORA DE SECUROS LTDA 

Dowmento 01É..trônieo zesinado .digitalmen te 	conforme 	Ml' n' 2200-212001 de 	24/08/2001, 	que. 	instituiu Mfr-o-estasturat de Chaves aúNws Brasileira. ICNEiresil onc Signatárias (as): 
Alexandre MalucaS N. de. Serie do Certificado: 751832325942424971035146701509713595'21 
João Sereno Possiede N" de Série do Certificado: 50959164316376756411646892866339304997 
Art. 1 - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chavos Púbi'ms brasileira - tCP-Bfasil, oarn gmuntir LI ,),Acv.icídade, a 
in)egridade e a validadz juridica de documentos em tonna eletranica, das aptirão5es da suporte e das .op:ir.,.5..f,"je. h3bdrieda que utilizem oertifirecos digitais, bem corno a remiução de transapas eietrJni:as seporas. 
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.11° Apólice: 06-0775-0163188 
Controle Interno: 596344167 

Data de Publicação: 19102/2014 

Associada a TR AV ELERS 

Maluceili 
guradora 

A 	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA f9  REGIÃO - MACEIÓ/AL 

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalticelli Seguradora S/A, um documento com a 
mesma veracidade de urna apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz 
parte de um processo de certificação digitai, utilizando técnicas e 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 intemet, emissão de boletos, etc. 	

JMaluceiti Seguradora 

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA N° 06-0775-0163188 
Documento eietrônico digitalmente assinado por: 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP ri° 2.200-212001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil por Signatário (as): 

Alexandre Malucelli N° de Série do Certificado: 75183232594242497103514670160§71359621 

Joâo Gilberto Possiede N° de Série do Certificado: 50959184316876756411648892888339304997 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o an. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei: 

Art l - Fica instituida a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - iCP Brasil, para garantir a autenticidade, a 
integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações 
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

A autenticidade do presente documento, bam como o arquivo em fomi elet Ice, podem ser verificados no 
website www4malucelliseguradora.com.br. 

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o 
054362014000607760163188000000 no cite da susep: www.susep,gov.br  
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Ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19a REGIÃO - MACEIÓ 

A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado. Segue em anexo 
apólice de Seguro Garantia no 014142014000107750019086, emitida em conformidade com a MP no 
2.200-2/2001 
que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, 
a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações 
habilitadas que utilizem certificados digitais. 

Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apólice impressa, 
todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente. 

Além da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada 
através de nosso sita www.berkley.com.br , e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da 
apólice/endosso, através do sita www.susep.gov.br  utilizando o no 014142014000107750019086000000. 

Atenciosamente 

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA 

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA N0014142014000107750019086 - ENDOSSO 0000000 
Documento eletrônico digitalmente ast.4frenz% por: 

!,CP 
ara"s'ef 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme fv1P n°2200-212001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - 
Brasil por: Signatários(as): 

Carlos Gabriel Prezensky N° de Série do Certificado: 62480DF2093A00B8 Data e Hora Atual 22101/2014 09:48:03 (ON) 

Paulo de Faria N° de Série do Certificado: 4EA8AF7A21F04461 Data e Hora Atual 22/01/2014 09:48:03 (ON) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçáo que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisói ia, com 
força de lei: 

Art 10  - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, paro garantir a autenticidade, a integridade e a validade 
jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, ben-i 
como a realização de transações eletrônicas seguras. 

N° Apólice: 014142014000107750019086- ENDOSSO 0000000 
Controle Interno: 224675 

Data da publicação: 22/01/2014 09:48:03 (ON) 
Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA 
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7-PORTO ALEGRE 

Apolice 	 Endesso 
014142014000107750019086 ¡0000030 

Apólice - Via Segurado 

trIF 

GARANIUS.: 
TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEG R DA: R$ 42,655,31 {QUARENTA SEISCENTO 
TRD)JTA E UM CENTAVOS). 
VIGENCIA: DAS 24:00111)0 DIA 10 DE .1ANE/R0 DE 2.02.4 íS 24:0011 
Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os ANEXOS que ora refificarnos^, 
1) Demonstiarivo de Prêmio; 
2.) Condições Particulares; 
3) Condições Especiais; 
4) Condições Gerais; 
CG3URVA95,,E.:3: 

Apólice emitida conforme TERMOS E copançõEs DA CIRCULAR Stl5a 
e PROCESSO 5USEP No 114.000S29/2Q6-32: DE 0302/2006; 

- Após o final de vigência expresso no frontispício desta apólice, QCOITZtt'fri automaticamente sua extinção e earva,, casi 
não tenha havido prorrogação pela Seguradora via endosso; 

- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser vertficedo se a apólice co endosso foi corintareente 

E CINCO REAIS E 

E OUTUBRO DE 2a 

232, de 3 de Junho de 2003 e seus ANEXOS 

Deuirnento etairênieç usinado dietts!nnente .rAnterme MP n''2.200-212001, que institui a infntaixutut ia Chaves Públicas Bracilicita - IÇO - Pioçai Par Signalarkasfas): 

CelloS Gabdal Prezenety N' ria Sede do Cl.:afincado: 324180D820984,0085 Data e Here Atual 2210112314 0548:03 (ON) 
Paulo da Faria t‘!" de Ude do Certificado: 4E538FIA21F04461 Data e Hare Atual Z,Mrd2014 09:4502(01-1) 

O PPE8iCill NTS DA REPÜSLICÁ. no uso de atributpeo que iria aforeco o Pit 02 de Consittuição, adote e seguinte Modde Peavisórie, com força cie lei: 1,1 1" - 
Fica insSlulua a infra-Estruture de Cicias Públicas Brasileiras - CO i3rrui. Rate parantlr eaulerülradede, a Integridade e a validade,  judia is demmentes ara 
forma elatrõnlça, das aplicações de suporte e das apliçações tiabilllacias que ulllizam smillAnaos rOçíato, bem stomo a restitzaçõe de transações eietribrilçast 
ugume 

Berki..ey 
'ernatioriai 

Grupe 	 me 	 A Modalidade 

7-RISCOS FINANCEIROS 	75-GARANTIA SEGRRAW - SETOR PUBLIC 	i EXECUTANTE CONSTRUTOR 
l . 

I 

DADOS DO SEGURADO 	- 
Nome 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19a REGIÃO - MACEIÓ 

GIM 
025.7S4.318/0001-80 

EndereÇo 	 -PiUrneto 	 i Comnteniento 
AV. DA PAZ 	 'i 2076 	l 
CEP 	 Labe1224 	 Cidade 	 ruF 

0 	 i CENTRO 	 MACEIÓ 	 1 AL 
- 	DADOS DO TOMADOR . 

Nome 
PLANERGY ENGENHARIA LTDA ME 

CNP) 
008.61.1.602/0001-97 

Endereço 
PREF MOACIR CAVALCANTE Da ALBUQUERQUE 

Número 
265 

Complemento —I 

CEP 1 Sairro 	 Odode 	 Mal,  
57240-000 	 CENTRO 	 1 SAO MIGUEL DOS CAMPOS 	 AL 

I 	 1 
A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS 5A, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declaraçôes constantes da 
proposta de seguro mencionada, que lhe foi apreSentada pelo "'FOMADOR" aOma identfficado, proposta esta que, servindo de base para a emissão 
da nresnte Anaire.. fira fendo narte intedrante deste contrato. iobrioa-se a indeni7ar n "SPOURADO" de acordo com as Condir-J.-ie.; Cerais‘ 
Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrahte da presente apólice, as reparacr3es pecuniárias decoitentes dos riscos do seguro, tudo 
de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas. 

. CCP:RFT 

100566173 	Vii!c-gagrion Corretora de Segures Leda 

-guras.lora 	BERKLE.'Y INTERNATIONAL DOSRASIL SEGUROS SA 
I Endereço 

cNp:i 
Rua Olimpíadas, 242 70  Andar -São Paulo - SP 
007.021.544/0001-S9 

Para falar com a Ouvidoria Berldey lioue para  
080-797-5444 

•• ou envie 14in &fria para: ouvidorlaCioerkley,wm,t,T 
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