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EÇQN(-IMICA FEDERAL E A AREMA 

~ : & ~ ~  ITAAQUERA $,A-, NA FORMA ABAIXO: 

A CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, instituição financeira constituída sob 
a forma d e  empresa pUblica unipessoal, dotada de personalidade juridica d e  
direito privado, criada pelo Decreto-lei no 759, de 12 de agosto d e  1963, 
alterada pelo Decreto-lei no 'i .259, de 19 de fevereiro d e  1973, e regulada pe:o 
Decreto no 66,303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo estatutcl 
aprovada peta Decreto na 7,973, de 28 de  marqo d e  2013, publicãdu na Diariu 
Oficial da União em ? O  d e  abril de 2013, com sede no Setor Bancária Sul, 
Quadra 4, Lote 354, em Erasilia-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, na 
qualidade d e  AGENTE FtNANCEiRO repassador dus recursos do BANCO 
NACIONAL DE DESENVOLV!MENTQ ECONBMICO E SOCfAL - BMDES 
("BNDES"), duravarite designada simplesmente " C A I M  ou "AGENTE 
FINANCEIRO"; 

A AREPIA ITAQUERA SA,, sociedade de propiisito especifico com 
sede na Rua Iguatemi, na 151, ?gO andar (parte), Cidade e Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJIMF sob a ri" 14.278.551tOOO-1-26, neste ato 
representada na forma de  seu Estatuto Social, doravante denominada 
t i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l A ~ ~ ~ ;  

E ainda, como INTERVENIENTEE-ANUENTES, para os fins das Ct~usuiãs 
DBcima, Dkcirna Primeira e Vig&sima, conforme aplicáveis a cada uma, e 
observada que, no tucante & OPI, todas as obrigaqQes e responsabilidades a 
esta atribuidas cessarão automaticamente por ocasião da tiberaqão integral da 
CONTRATO DE SUPORTE, em conformidade com a pactuado 
especificamente naquele contrato, com exceçaa daquelas relacionadas à sua 
mera condigão d e  acionista da BENEFICIARIA, observado, nesta última 
hipútese, a disposto na Cláusula Décima Primeira: 

A JEQU~TIBÁ PATRIMQRIIAL $,A,, sociedade an6nirnã com sede na &H 

Cidade e Estado d e  São Paulo, na Rua lguaterni na q51, 19" andar (pafte), 
r 

inscrita no CNPJ sob a no 10.928.350iU00~-?6, por seus representantes abaixo 
ãçsinadoç, doravante designada "JEQUITIBA"; 

A QDEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., *. 

sociedade anbnima com sede na Cidade e Estado da Riu de Janeiro, na Praia / 

GX 
i, 'i 

d e  Batafogo, no 300, I f o  andar - parte, inscrita no CNP 



07.668.25810001-00, por seus representantes abaixa assinados, doravante 
designada "w; 

O SPBRT CLUB CQRIMTHIANS PAULISTA, sociedade civil sem fins 
lucrativos com sede na Cidade e Estada d e  São Paulo, na Rua S3o Jorge, no 
77" inscrita na CNPJ/MF sob o na 61.902.72210001 -26, neste ata representada 
na forma de seu estatuto, pelos seus representantes legais, doravanttr 
designada 'CCLUBE"; 

O ARENA FUNDO DE INVESTfMEMTO IMOBIL~ARIO - F11, inscrito no 
CNPJIMF sob ú na 14.149.745/0001-21 (a "FUNDO"), representada par sua 
administradora, BRL Trust Distribuidora de Títulos e V~tlores Mobilidrios S.?., 
sociedade com sede na Cidade e Estado d e  São Paulo, na Rua tguaterni, no 
153, A 9 O  andar, inscrita na CNPJ/MF sob no 7 3.486.79310001-42, credenciada 
pela CVM para a exercicio de administração d e  carteira por meio do Ata 
Dectamturr'o no 'I 1.784, de 30 de junho de  201 I (a ''ADMINISTRADORA); 

têm, entre si, justo e contratada a que se contém nas diusulas 
seguintes: 

NATUREZA, VALOR, FlNALIDADE E FUNDAMENTACÃO LEGAL DO 
CONTRATO 

Nos termos deste CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE 
REPASSE Na 41 7.355-1 1 (ou "CONTRATO"), o AGENTE FINANCEIRO abre & 
BENEFICIARIA um credito no vaiar tutal de ate R$ 40O.QOD.000,UU 
(quatrocentos rnilhcjes d e  Reais), limitado a 755% (setenta e cinco por cento) do 
custo total da projeto abaixa mencionada, nos termos da Reso/uçáo CMN 
3.801(2009, a ser provido, a conta do Contrata d e  Abertura de Credita na 
91.2.149.6.1,013, celebrado entre o BNDES e a AGENTE FINANCEIRO 
rCONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO*), com recursos ordingrioç do 
BNDES, que são compostas, dentre outras fontes, pelos recursos do Fundo de 
Ampara ao Trabalhador - FAT, petas recursos originArioç do FAT - Depbsitus 
Especiais e do fundo de Participa~ão PIS/PASEP, respeitada, quanto a sua 
alocação, a legislaçáo aplicável a cada uma das aludidas fontes e os termos da r\l 
Cláusula Segunda, recursos esses que serão utilizados nos termos da Cl%usula / + ik 

Nona, inciso 1,  para a construq5lo de arena de futebol ("ARENA) localizada no 
Bairro de Itaquera, Zona Leste do Município de Saa Paulo, apta a sediar L [Q> 

partidas da Copa do Mundo FIFA d e  20134 ("'PROJETO") e a ser utilizada pela 
CLUBE, no âmbito do Programa BMDES de Arenas para a Copa do Munda de f 

2014 - BNDES ProCapa Arenas (o "FINANCIAMENTQ"). 

PARAGRAFO PRIMEIRO L \  y 
Casa, par qualquer motiva, o valor da crédito liberado BENEFICIARIA 

seja superior a 75% (setenta e cinc taeai do PROJETO, o 
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vaiar liberada a maior devera ser devolvido pela BENEFICIARIA imediatamente 
após notificaçao expedida pela AGENTE FINANCEIRO neste sentido, 
devidamente atualizado nos termos da ParGgrafu Segundo da ClAusula 
Segunda. 

PARÁERAFO SEGUNDO 

O presente CONTRATO tem por fundamenta: (a) Pela CAIXA: decisão 
constante de Resolução do Conselho Diretor da CAIXA no 6479120 'i 3, de 4 de 
junho de 20q3, remtificada pela Resaluqão do Conselho Diretor da CAIXA nq 
667312013, d e  -t2 de novembro de 2013, com base nas normas regulamentares 
vigentes; e (b) Pelo BNDES: Decisão de Diretoria BMDES, ou seja, a Decis&o 
n5 692/2013, d e  -I8 de junho de 2013 e a decisão niírnero 1 .?89/2013, d e  18 d e  
navem bro d e  201 3. 

Q crédito será posto a disposição da AGENTE FlNANCEIRO pelo 
BMDES e será posteriormente repassada, pelo AGENTE FINANCEIRO 5 
BENEFICIARIA, de maneira parcelada, de acordo com as necessidades para a 
realiza~ãa do PROJETO, respeitada a programasão financeira da BNDES, que 
está subordinada 2 definiçáa de recursos, para suas aplicaqões, pelo Conselho 
Monetário Nacional e disponibilidade dos recursos provenientes do 
CONTRATO DE ABERTURA UE C R ~ D ~ T O .  

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Os recursos do presente CONTRATO serão postos i disposição da 
BENEFICIÁRIA, mediante crédito em conta corrente aberta em seu nome junto 
ao AGENTE FINANCEIRO, na qual serão efetuados, ainda, na momento da 
Iíberaqáci, os dhbilias determinados por lei e os autarirados contratualmente 
peta B E N E F ~ C ~ ~ R ~ A ,  cujo saldo total remanescente dos recursos sera 
imediatamente transferido para a canta corrente ri.a 32'IO-4? qqu a 
BENEFICIARIA possui na agência 3188 da CAIXA ("CONTA DESEMBOLSO"). 

PARAGRAFO SEGUNDO 

O vnlar de  cada parcela do cr6dita a ser colocada A disposição da 
BENEFICIARIA na CONTA DESEMBOLSO será calculada de acordo com a 
critério estabelecido na lei instituidura da Taxa de Juros d e  Longa Prazo - TJLP 
para a determinação dos saldos devedores dos financiamentos contratadas f- 

pelo Sistema BNDES atb 30 de navernbro d e  7994. f l  

PARÁGRAFQ TERCEIRO 



O AGENTE FINANCEIRO devera transferir as recursos disponlbílizados 
pelo BNDES para a BENEFICIARIA no -IY (primeiro) dia útil posterior à data do 
recebimento das recursos. 

Nenhuma liberação será efetuada antes que o BNDES desembolse para 
o AGENTE FINANCEIRO a quantia correspondente, ficando estabelecido que 
nenhuma responsabilidade caber6 ao AGENTE FINANCEIRO na hipútese de ri 
BNDES não efetuar o desernbolsci nas datas estabelecídas, sustar a; 
desem bolsos ou efetua-los apenas parcialmente ou subordina-los a condi&0es 
supervenientes nau previstas no momento da celebração deste CONTRATO 
(condigões essas que deverão, entretanto, ser imediatamente informadas pelo 
AGENTE FINANCEIRO A BENEFICIARIA) ou, ainda, cancelar, total clu 
parcialmente, u crhdito concedido ao AGENTE FINANCEIRO, permanecendo 
em vigor, até sua tatal tiquidaçãa, todas as abfiga~ões até entao assumidas por 
força deste CONTRATO (exceto na medida em que a n3o realização da 
desembolso, a sustaflo ou cancelamento decorreram exclusivamente de falha 
ou inadirnplernento do própria AGENTE FINANCEIRO e não da 
BENEFICIÁRIA, nos termos deste CONTRATO), Ocorrendo o desembolso 
parcial das quantias pelo BNDES ao AGENTE FINANCEIRO, assas serão 
repassadas it BENEFICIAR~A na proporgo em que efetivamente 
desembolsadas ao AGENTE FINANCEIRO. 

Us recursos disponibiIizadus deverao ser apjicados pela BENEFICIARIA 
na integralizaçaa de Quotas Senlares do FUNDO ou na quitaqão de 
ernpr&stimas-ponte ou mtituos contraidos pela BENEFICIARIA, em a15 30 dias 
contados do crédito em canta, devendo ser encaminhados aa AGENTE 
FINANCEIRO, em até 30 dias da efetiva utiliza$ão desses recursos, os 
comprovantes respectivos. 

PARAGRAFO SEXTO .\ 
Os recursos previstas na caput da presente Cláusula estarão disponíveis c \  f ' 

para utilização exdusivamente ate a prazo máxima de 6 (seis) meses contados 
da data da formalizaqãa jurídica da operaç30, absewado o dispasta na 

a 

Parágrafo Sétima abaixo. 7' 
:,; 

* .  

A eficácia da presente CONTRATO está condicionada a: 

a) cornprovaGão da regular averbaçáa da transferência da 
L 

Cuncess&a de Direito Reai de Uso da irnúvel onde seri! 
canstruida ã ARENA, conforme preconiza a artigo 1.369 da 
Cádiga Civii Brasileiro, aut d e  530 Paulo, -;;,$:?h h! h< /"<FA :,:s 



em favor do FUNDO, na matricula da referido irndvel, perante u 
oficio competente do Registra Geral de IrnQveis; 

CLAUSULA TERCEIRA 

JUROS 

Sobre o principal da divida da BENEFICIARIA corrigido pela Taxa de 
Juras de Longo Prazo - TJLP, divulgada pelo Banco Centrai do Brasil, incidiraa 
juros d e  3,4% (tr&s vírgula quatro por cento) ao ano (a titula de rernuneraçãa), 
observada a seguinte sistemática: 

I - Quando a TJLP for superior a 6% (seis por cento) ao ano: 

a) 0 montante correspondente 3 parcela da TJLP que vier a exceder 
6% (seis par cento) cio ano será capitalizada no dia 15 (quinze) d e  
cada m&s da vigkncia deste CONTRATO e no seu vencimento ou 
líquida@o, abservadci o disposto na ClAusula Decima Oitava, e 
apurado mediante a incidencia da seguinte terma de capitalização 
sobre a saldo devedor, ai considerados todos as eventos 
financeiros ocorridos no período: 

TC = [(1 + TJLP)/1 ,061n/360 - 1 (termo d e  capitalização igual a, 
abre colchete, razão entre a TJLP acrescida da unidade, e 
um inteiro e seis cent&simas, fecha colchete, elevada â 
potência correspondente h razão entre "n" e trezentos e 
sessenta, deduzindo-se de tal resultado a unidade), 
sendo: 

TC - Termo d e  Capitalização; 

TJLP - Taxa de Juro-os de Longo Prazo, divulgada pelo Banco 
Central do Brasii; e 

n - NUrnero de dias existentes entre a data do evento 
financeiro e a data de capitalização, vencimento ou /I iiquidaçãa da obrigaçao, considerando-se como evento ' C ' 

financeira todo e qualquer fato de natureza financeira da L%$-- 
qual resulte ou passa resultar atteraqãú da salda devedor \ 

desta CQNTRATO. 
r?  

b) O percentual de 3,4% (três virgula quatro por cento) ao ano acima I 

da "TLP (rernunera@o), referido nu ''eapuf' desta Cláusula, 
acrescido da parcela não capitalizada da TJLP de  6% (seis por 

A " h, 

cento) ao ano, incidirá sobre a saldo devedor, nas datas de 

k 
exigibiiidade do pagamento dos juros mencionadas no Parggrafo 
Segundo ou na data de &>J-.. uidaçao deste p- pLJ~s>5 1 

p5 '.'i$. 
*.:$ * ,. 

x1 ., 
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m"--%7- 9 



CAIXA 
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CONTRATU, úbsewado o disposto na alinea "'a', e considerada, 
para a cdlculo diária de juros, u nMrnera de dias decorridos entre õ 

data de cada evento financeiro e as datas de exigibilidade acima 
citadas. 

l i  - Quando a TJtP for i~ual ou inferior a 6% (seis par cento) ao ano: 

O percentual d e  3,4% (tr&s virguia quatro por cento) ao ano acima d? 
TJLP (remuneraçaa), referido no "caput" desta Cláusula, acrescido da 
própria TJLP, incidira sobre a saldo devedar, nas datas de exigibilidad~ 
do pagamento dos juros mencionadas na Paragrafo Segundo ou na data 
de vencimento ou liquidaç2o deste CONTRATO, sendo considerado, 
para o cgicuio diário de juros, o numero de dias decorridos entre a data 
de cada evento financeira e as datas de exigibilidade acima citadas. 

PAR~GRAFO PRIMEIRO 

Qç montantes referidos nu inciso I, alineas "a" e "b", au na inciço !I, que 
ser30 capitaiizcidus, incorporando-se ao principal da divida, serão exigiveis nos 
termos da Clhusula Sexta, juntamente com as prestações do principal, e 
observada o periodo d e  carência previsto no Parágrafo Segundo desta 
Cláusula no tocante i exigibilidade. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

O prazo de cãrenciã a que se refere a Paragrafo Primeiro desta Ciausula 
ter2 seu termo inicia! no dia 29 d e  nawernbru d e  2013, e; seu termo final na dia 
15 d e  junho de 20-95, a partir do qual o pagamento dos juros, desde sempre 
çapitãlizad~s, ser$ exigivef, 

Os juros previstos neste CONTRATO serão sempre capitalizadas, em 
periodicidade mensal, com base na taxa de juros anual mensalirada atraves d e  
calculo de juras compostos. 

4" 

CLAUSULA QUARTA 

ENCARGO POR RESERVA DE CREDITO 

A BENEFICIARIA pagara ao AGENTE FINANCEIRO u Encargo por &-., 
Reserva de Crédito de O,?% (um dficirno por cento), cobr5vel por período de 30 i LPJ" 

(trinta) dias, ou fragas, e incidente sobre: 
f k  

t - O saldo não utilizado de cada parcela do credita, a partir do dia 
1 < 

imediato ao ala sua disponibilidade (que abservarg a candiçao d e  i eficécia constante da Cláusula Segunda. Parágrafo Sexto) até a data 
+< 

b 
da utiliza~áo, quando será exigiare1 o seu pagamento; e n 



if - 0 salda n3o utilizado do cr&dito, a partir do dia imediata ao da sua 
disponibiiídade ate a data do cancelamento, efetuado a pedido do 
AGENTE FINANCEIRO ou por iniciativa do BNDES, e cujo 
pagamento ser6 exigivel na data do pedida, ou da decisão da 
BNDES, conforme o casu. 

A ÍncidGitncia dos encargos financeiros a que se referem os incísas I e 11 
acima fica condicionada A f ixa~áo da pragrarnâqão de disponibilidade d~ 
recursos pelo BNDES. 

CLÁUSULA QUINTA 

PROCESSAMENTO E COBRAMCA DA D~VIDA 

A cobranga do principal e encargos será feita mediante Aviso d e  
Cobrãn~a expedido pela AGENTE FINANCEIRO, com antecedencia rninirna de 
2 (dois) dias &eis, para a BENEFICIARIA liquidar aquelas ubrigaqoes nas 
datas de seus vencimentos. 

O não recebimento do Aviso de Cobranqa não eximirá a BENEFICXARIA 
da obrigação d e  pagar as prestaçoes de principal e os encargos nas datas 
estabelecidas neste CONTRATO. 

O AGENTE FINANCEIRO deixara 2 dispasiçao da BENEF~CIARIA as 
informaqües, dados e calcutos que servirem d e  base para apuração dos 
valores devidos, a partir do momento em que esses elementos forem 
disponifsilizadas pela BNDES. 

CLAUSULA SEXTA 

AMORT~ZACÃU 

A amortização do FINANCIAMENTO se& efetuada peta BENEFICIARIA 
em 155 (cento e cinquenta e cinco) prestaçães mensais e sucessivas, 
vencendo-se a primeira parcela na dia 15 (quinze) do m&s subsequente aa 
termino do prazo de car&ncia previsto na ParAgrafo Segunda da Cláusula 
Terceira, sendo calculadas d e  acordo com a Sistema Franchs de ArnortkaçZio 
- Tabela Price, observado o disposto na Cldusula Decima Oitava. ' P r  

f > 

q; 
As prestações, compostas por ãrnodíra$ão e juros, ser30 calculadas 

tornando-se corno base o valor da divida vr'ncenda existente; na Ulti 



anterior ao dia da vencimento, sobre o qual ser& aplicada a taxa de juros 
estipulada na Clhusula Terceira. 

A Arnortizaçao do Principal ser6 calculada da seguinte forma: 

A - Amortira@o de Principal; 

SW - Salda Devedor do Principal; 

n - Mtirneru de parcelas d e  arnartizaçães restantes; 

i - Taxa mensal efetiva de juros, expressa em nUrnero decimal, calculada d e  
acordo com a furrnula a seguir: 

Onde, 

r - Taxa anual de todos os encargos incidentes, expressa em nUmero decimal 
nos termos da Clausinlã Terceira. 

CLÁUSULA SI?T~MA 

DAS GARANTIAS 

Para assegurar o pagamento de quaisquer abrigages decorrentes deste 
CONTRATO, como E> principal da divida, juros, comissões, pena corivenciancil, 
multas e despesas, serão constituidas as seguintes garantias ("GARANTIAS"): 

I - Canstituição de aIienag3a fiduciária, em favor do AGENTE "c 

FINANCEIRO, sobre a tutalidade das a ~ õ e s  da BENEFICIARIA, já >, ; 

emitidas na presente data ou a serem emitidas a qualquer momento, 
durante todo o periodo do FINANCIAMENTO, mediante forrnaliza~ão d 
de instrumento especifico ("CONTRATO DE ALIENAGAO ' 

I 3  

FIDUCIARIA DAS AÇOES"), a ser firmado entre a JEQUITIBA ~3 ã 

OPI, na condição de Gnicas acionistas da BENEFICIARIA, e o I 

AGENTE FINANCEIRO, com a interveniencia da BENEFICIARIA; b. 
t 
1 3  

11 - Constituiqáa de alienação fiduciária, em favor do AGENTE 
',<< 

FINANCEIRO, sobre a totalidade das Quotas Seniores do FUNDO 
de titularidade da BENEFICIÁRIA, já emitidas na presente data ou a J;sLTz+;, 

: d 5; -i.'$&)$: 

r' 
""3 ,,-. 
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serem emitidas a qualquer momento, durante toda o periado do 
FIMANCIAMENTO, mediante formalizaçaa de instrumento especifico 
("CONTFIATO DE ALI ENAÇÃO FIDUCIARIA DAS QUOTAS 
SENIORES"), a ser firmado entre a BENEFICIARIA e o AGENTE 
FINANCEIRO, com a interveniência do FUMDQ; 

111 - Celebraçao de contrato de administração de contas da 
BENEFICIARIA com o AGENTE FINANCEIRO, por meio do qual: (i; 
fica estabelecido que a AGENTE EINAMCEIRQ será respons&ve! 
pela administra~áa das contas da BENEFICIARIA; (i;) ficam cedidos 
fiduciariamente ao AGENTE FINANCEIRO as direitas crediiurios 
reiativos a tais cuntas, durante todo o perioda do FINANCIAMEMTO, 
bem como (iii) quaisquer outras direitos credit6rios oriundos de 
contratos que a BENEFICIARIA venha, durante a vigbncia deste 
CONTRATO, a celebrar com quaisquer terceiros ("CONTRATO DE 
ADMINISTRACÃO DE CONTAS DA BENEFICIARIA"); 

!V - Cekbraqâo d e  contrato d e  administração de contas da FUNDO, 
entre o FUNDO, representado por sua ADMlfalISTRADORA, e a 
AGENTE FINANCEIRO, nas termos da Clausuia Nona, inciso XVII, 
por meio do qual: (i) fica estabelecido que o AGENTE FINANCEIRO 
ser$ responsável pela adrninistral;ãa das contas do FUNDO durante 
todo o periodo do financiamento; jii) ficam cedidos fiduciariamente 
ao AGENTE FINANCEIRO os direitos credit6rios relativos a tais 
cantas, durante todo o perioda do FINANCIAMENTO, bem como (iii) 
quaisquer úutms direitos crtrditários oriundas de contratos que a 
FUNDO venha, durante a viggncia deste CONTRATO, a ceisbrar 
com quaisquer terceiras, observado o disposto nu Parhgrafo 
Terceira desta mesma dausula sétima ("CONTRATO DE 
ADMINISTRACÃO DE CONTAS DO FUNDO"); 

V -  Constituiqãu d e  conta reserva pelo FUNDO, por meio d e  instrumento 
específico a ser firmada entre a FUNDO e o AGENTE FINANCEIRO, 
par meia do qual o FUNDO se abriga a formar conta reserva a ser 
rnantida junto ao AGENTE FINANCEIRO, ao longo do período r 
compreendida entre o 7inai da período de carGncia e 31 d e  dezembro t? 

> r \ *  
d e  2018, a qual deverg, em conjunto com outras contas mantidas 
pelo FUNDO para remuneraqão ou amortizra5;ão das Quotas L 
Seniores ou função similar, apresentar valor equivalente a náo , (A>-* 
menos do que as 18 (dezoito) prestaqões vincendas d e  principal e 
juros da divida imediatamente zubssquentes, sendo certo que será 
destinado a tal conta reserva, até o atendimento do saldo exigivei, 
no min'rma, 30% (trinta por cento) dos valores que estariam 

F 
disponíveis ao CLUBE ("COMTA RESERVA); 

VI - Natas promissórias a serem emitidas pela BENEFICIARIA em favor 
do AGENTE FINANCEIRO, representando a divida contraida 

uo\ 



("NOTA PROMISS~RIA). Cada NOTA PROMISS&?IA ser& emitida 
com valor individual de REI O.000.000 (dez rnithaes d e  Reais), e no 
conjunto corresponderão ao valar tatal equivalente ao principal do 
FINANCIAMENTO7 bem como aos juros pmjetados para o prazo da 
opera@o, não podendo, em nent-iurn caso, ultrapassar o valor tutal 
d e  R$4Q0.00U.Q00,00 (quatrocentos milhões d e  Reais). As NOTAS 
PROMISSÚRIAS representativas do principal do FINANCIAMENTO 
terao prazo d e  vencimento na data de assinatura do CQNTRBTGG, 
cobrindo tarnbern a hiputese de vencimento antecipado, e deverao 
ser substituidas, a cada 2 (dois) anos, por NOTAS PROMISS~RIF,S 
equivalentes e com nuvãs datas de vencimento, de ta\ modo que as 
NOTAS PROMISS&?IAS vencidas não permanegam em mãos Çtci 
AGENTE FiNANCEiRO por mais de 2 (dois) anos da data de scu 
vencimento. As NOTAS PROMISS&~IAS serão devolvidas pclc 
AGENTE FINANCEIRO a BENEFICIARIA, e por estas resgatadas, i 
medida que a servip da divida seja quitado, na prazo originalmente 
programado ou aceleradamente, conforme o caso, ou sempre que o 
valor total representado pelas NOTAS PROMISSORIAS seja 
superior em mais d e  R$10.000.000,00 (dez mmilhões de Reais) ao 
salda devedor da divida. Não obstafite o acima disposto, a AGENTE 
FINANCEIRO se compromete a, sob pena de indenizar a 
BENEFICIÁRIA por todos os danos que venha a lhe causar: (i) náo 
ceder, transferir ou endossar as NOTAS PROMISS~RIAS, exceto 
no contexto da cessas, na mesma medida e para o mesmo 
cession%rio, da credito abjeto deste FINANCIAMENTO, se 
autorizado por este CONTRATO, hipbtese em que a cession2rio 
assumira as mesmas compromissos aqui tratadas, coma se fosse 
signathria original deste CONTRATO; (ii) n8o cobrar ou executar as 
NOTAS PROMISSÒRIAS por valar superior au em prazo inferior 
Squele pela quai o crbdito objeto deste FINANCIAMENTO seria 
exigivel, d e  acordo com os seus termos; e (jij) 1730 cobrar ou 
executar o crédito representada peias NOTAS PROMISS~RIAS em 
dupliçidade cam aquele objeto deste FINANCIAMENTO, 
reconhecendo-se tratar de uma s6 divida; L 

3 1- 
VI1 - Contrato de Suporte de Acionista e/ou Patrocinador ("CONTRATO 1 ' 

DE SUPORTE"), a ser firmado entre OPI, Odebrecht 5.A. ("ODB'9, 
BENEFICIARIA, JEQUITIBA e o AGENTE FINANCEIRO. por meik 
do qual a OPI é: OU% obrigam-se a apodar, ou fazer com que sejam r 
apartadas por terceiras, recursos neceçshrios na BENEFICIARIA, r [;I.$- 
nas hipbteses previstas no CONTRATO DE SUPORTE e de acordo g' 
com os temos e condições lá contidos; I * '3- 

VI11 - Constitui@io de alienaçao fiducibria, em favor do AGENTE 
FINAMCEIRO, sobre o imbvel registrado perante a 9' Oficial de 
Registro d e  Imóveis d e  Sáo Paulo-SP, sob n." d e  matricula 241.016. 
de propriedade do CLUBE, n no Municipio de 

Kx 



$Cio Paulo, o qual se encontra listado e descrito no Anexa I 
("CONTRATU DE ALIENACÃO FIDUCIÁRIA DE IM~VEL"); e 

IX - Constituição d e  hipoteca sobre u irnúvel registrado perante o g0 
Oficial d e  Registr~ de irnrjveis de São Paulo-SP, sob ri." d e  rnatriçuh 
162.200, de* propriedade do CLUBE, no Bairro da Tatua& na 
Municipio de São Paulo, o qual se encontra listado e descrito no 
Anexo II ("ESCRITURA DE HIPOTECA") 

X - Constitui~ãa de aliena~ao fiduciária, em favor do AGENTE 
FINANCEIRO, sobre a tata tidade das Quotas Subordinadrjis 
Mezanino da FUNDO de tituiaridade da OPI, já emitidas na presente 
data ou a serem emitidas a qualquer momento. dura& todo o 
perioda do FINANCIAMENTO, mediante furrnalizaçãa de 
instrumento especifica ("CONTRATO DE ALIENACÃO FIDUCIARIA 
DAS QUOTAS SUBORUiNADAS ME;7ANtNQW), a ser firmado entre 
a OPI e o AGENTE FINANCEIRO, com a inteweníGncia do FUNDO 
e da BENEFICIARIA; 

XI - Constituigãa de cessão fiduciaria, em favor do AGENTE 
FINANCEIRO, sobre todas os rendimentos, resgates, arnúrtizaçães, 
valores, bonificaçbes. créditos e quaisquer outros direitos 
ecan6micos, que venham a ser recebidos, devidas ou, a qualquer 
título, distribuídos com relãq2o as Quotas Subordinadas Juniores de 
titularidade do CLUBE na FUNDO I"'CQNTRATQ DE CESSA0 
FIDUCIARIA DOS DIREITOS RELATIVOS AS QUOTAS 
JUNiQRES"); 

XIi - PROCURACAO outorgada pelo CLUBE em favor da AGENTE 
FINANCEIRO, a ser renovada anualmente com vistas ã resguardar o 
atendimento aos requisitas previstos na Instrupo da CVM no 472 e 
conforme rnodeía constante na Anexa W, para que este tenha 
poderes específicos para, apenas e tao somente no caso de 
inadirnplemento financeiro no âmbito da presente CONTRATO DE 

i 3 FfNANCIAMENTUO, e desde que transcorrida eventual geriado de i , 
cura prevista neste instrumento sem que tal inadimplernento 
financeiro tenha sido sanado, exercer a direita de voto conferido ao i % 

CLUBE na qualidade de quotiçtã subordinado jirnior do FUNDQ, em I- 
\ 

quaisquer matkrias desde que especificamente com vistas a ; 
viabilirar o pagamento do serviço da dívida ria âmbito do 
FINANCIAMENTO, sendo certo que, uma vez sanado o r 
inadimpiernento financeira, os direitos de voto valtaraa i;, 

automaticamente a ser exercidos em sua plenitude pelo CLUBE, na I 
qualidade de qudisfa subordinado jUniúr da FUNDQ $ k  

("PROCURAÇAO" que em conjunto com (i) o CONTRATO DE 
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DAS AÇOES, (ri) o CONTRATU DE 
ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA DAS QUOTAS SENIORES, (iii) a 
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CON"TAT0 DE ADMINISTRAÇAO DE CONTAS DA 
BENEFICIARIA, (iv) o CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CONTAS DO FUNDO, (v) a CONTA RESERVA; (vi) as NOTAS 
PROMISÇÓRIAS; (vii) o CONTRATO DE SUPORTE; (viii) o 
CONTRATO DE ALIEPIAÇÃU FIDUCIARLA DE ~MUVEL; (i@ a 
CONTRATO DE ALIENACAQ FIDUCIARIA DAS QUOTAS 
SUBORDINADAS MEZANINO; (x) o CONTRATO DE CESSÃQ 
FIDUCIARIA DOS DIREITOS WELATIWS AS QUOTA3 
JUNtORES; e (xi) a PROCURAÇãQ, são duravarite denominadds 
como "CONTRATOS DE GARANTIA). 

PARÁEWFO PRIMEIRO 

Q AGENTE FINANCEIRO poderá requerer reavãliaç3a dos bens 
gravadas, sempre que na seu entendimento razoável houver cleprecia~ão da 
garantia. 

As garantias referidas nesta Cláusula Sétima são consideradas um toda 
indivisivel em relação ao valor da divida, observada as disposições especificas 
quanto ao resgate das NOTAS PROMISSÓRIAS e ã liberação gradual ou 
integral do CONTRATO DE SUPORTE. 

PARAGRAEO TERCEIRO 

As cessães fiducíAriãs constituidas peta CONTRATO DE AOMINISTRACÃO 
DE CONTAS DO FUNDO perderão automaticamente sua eficjicia, nos termos dos 
artigos 127 e 128 da Cudigo Civil, caso a Comiss%o de Valores Mubiliarios - CVM, por 
qualquer ralz%o, manifeste-se negativamente quanto a possibilidade de outorga pelo 
FUNDO das referidas cessáes Ytduçiarias em garantia das abrígaqães da 
BENEFICIARIA na âmbito do FINANCIAMENTO, Tai perda de eficácia não configurara 
hipbtess de inadimplemento do FUNDO, nem obrigarA a quaiquer das PARTES a 
instituir novas garantias além daquelas já acordadas na árnbito deste CONTRATO DE * ,  

FlNANCIAWIENTQ. 11 I,, 
ÇLÁU~ULA UiTAVA i ' 

ALTERACAO DO CRITÉRIO LEGAL DE REMUNERACÃO OOS RECURSOS j 
QRIGI.D~~ARIOS no FUNDO PISIPASEP E DO FAT ?>,<A (+&- 

', ',' 

Na hipótese de vir a ser substituido o critério legal de remuneração dos /*. 
recursos repassados ao BNDES, originárias do Fundo de Parkicipaçáo P 

PISIPASEP e da Fundo d e  Amparo ao Trabalhador - FAT, a rernurieracao < 

prevista na Clausuiá Terceira poderá, a criteria do BNDES, passar a ser 
efetuada mediante utilizáçaa do nova critedo de remuneração das aludidos 
recursos, ou outro, indicado pela BNDES, que, al8m de preservar á vaior real 
da operapáo, a remunere nos mesmos niveis anteriores. Nesse caso, 



comunicara o AGENTE FINANCEIRQ e este comunicara a aliera#o, por 
escrito, a BENEFICIÁRIA. considerando-se automaticamente alterados os juros 
incidentes, a partir da data do recebimento da notificação do BNDES, sobre os 
recursos devidos par f o r ~ a  deste CONTRATU, 

Obriga-se a BERIEFICIARIA a: 

1 - aplicar os recursos recebidas na integralizaç8o de Quotas Senior~s 
do FUNDO ou na quitagu d e  empréstimos-ponte ou rnGtuos 
contraídos pela BENEFICIARIA com a finalidade de integralizlr 
Quotas Seniores do FUNDO, com vistas & execuç30 da PROJETO 

II - apartar os recursos prbgrias previstas para a execuçâí, da 
PROJETO, nas montantes e prazos definidas no Quadro d e  Usos e 
Fontes do Anexo [li, bem como, em sua totalidade, os recursos 
necesshrios 6 cobertura d e  eventuais insuficiAncias ou acréscimos 
da orçamento global do PROJETO, observada o disposta no incisa 
"I" acima; 

I I I  - comunicar prontamente ao AGENTE FINANCEI R 0  qualquer 
ocorr6ncia que importe modifica~ãa da PROJETO ou do Quadra de 
Usos e Fontes, indicando as providências que julgue devam ser 
adofadas; 

IV - responsabilizar-se pela abtenqãu dos recursos nas montantes e 
prazos necesshrias para assegurar a conclusãa e entrega da 
ARENA em condi~ües plenas d e  ogercx~30, observado o Quadra de 
Usos e Fontes; 

V -  apresentar ao AGENTE FINANCEIRO a licença d e  apsra@o da 
PROJETO (ainda que a titulo precaria), tão lago legalmente exigivel, 
a ser exgedida peIo órgão competente, d e  âmbito estadual, \ 

i integrante do Sistema Nacional do Meia Ambiente (SISNAMA), ou 
em caráter supletivo, pelo Instituto Brasileiro da Meia Ambiente e 
Recursus Naturais Renováveis - IBAMA, conforme a caso; 4 

vi - , ur7--J 
manter a titularidade das Quotas Seniores do FUNDO, bem coma I 
não alterar o acordo de quotistas do FUNDO. sem a aprovação 
previa do AGENTE FINANCEIRO; i 

\ I k 
Vll - i; contemplar na acordo de quatistas do FUNDO ou em outro L< 

documento apropriado, o direito da BENEFICIARIA, na qualidade de / 
quotista sêniar do FUNDO, eçcaiher, em Assernbleia de Quatistas, a 
novo agenb cornarcializador, dentre as empresas 
serem propostas pelas demais 
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comerciaiizador originai tiver que ser substituido nos termas do 
respedivo contrato de cornercialização Não seri considerada 
substituiç8o do CLUBE como agente ccomercializadar, para fins 
deste CONTRATO, a hipàtese de cessão do contrato de 
ccimercialimagao pelo CLUBE a sociedade por ele cantralada, desde 
que: (i) o CLUBE rernanesqct solidariamente respons5vel pelas 
o&rigaç~s oriundas do referido contrato d e  comercializa$ão; e (ii) ci 

AGENTE FINANCEIRO aprove tal cessão contratua! no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias a partir de notif~caçáo enviada nesk 
sentido, sob pena d e  aceita630 tácita, ficando vedada desde já d 
negação irnativada por parte do AGENTE FINANCEIRO. Para a 
aprovação da çessáa da referida contrato de carnercializar;2c, 
deverão ser encaminhados ao AGENTE FINANCEIRQ as atos 
constitutivas da sociedade cessionária, 

V111 - observar e cumprir e fazer com que sejam observadas e cumpridas 
os temos e candicões das GARANTIAS; 

IX - nau constituir, sem a previa autorizaçáo do AGENTE FINANCEIRO, 
ünus ou gravame sobre as GARANTIAS dadas em favor do 
AGENTE FINANCEIRO, sob pena de vencimento antecipada deste 
CONTRATO, exceqãa feita aqueies aubrizados neste CONTRATO, 
nos CONTRATOS DE GARANTIA ou d e  outro modo pelo AGENTE 
FINANCEIRO; 

X - providenciar ou fazer com que seja providenciada par terceiros a 
imediata substituição das imliveis ofertadas em garantia, conforme 
previsto na CiBusula Décima, Parágrafo Nano, ressalvado que Q 

eventual descurnpr'rrnento do aqui disposta não configurar& 
inaciimptemen%a para efeitos deste CONTRATO enquanto a 
CONTWTO DE SUPORTE permanecer vigente; 

X1 - comunicar prontamente ao AGENTE FINANCEIRO, apds a sua 
ciencia, a ocorrência de qualquer fato que enseje ou possa ensejar a 
comprometimento das GARANTIAS, indicando as providências que 
julgue devam ser tomadas; 

X11 - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, sempre que solicitado,\\ tJ+ 
quaisquer dacurnentos necessários a comprovagão da manutenção 

! 
da higidez das GARANTIAS e da veracidade das declarações ;. 
prestadas, inclusive certidões, comprovantes d e  pagamento, <j*R 

declarações, cópias de livras, entre outros; l- 
XI11 - apresentar ao AGENTE FINAMCEIRO a certifica@o emitida para o 

PROJETO por entidade certificadura de Qualidade Ambienta] 
reconhecida internacionaimen elou acreditada pelo Instituto 
Nacional d e  Metrutagiã, Nurmafizaç~o e Qualidade Industrial - 



xvi - 

XVII - 

INMETRO, em ate 12 (doze) meses apbs o termino da prazo de 
utilização das recursos; 

reservar 0 USO da CONTA DESEMBOLSO exclusivamente para a 
recebimento e a rnovirnenta~ão dos recursos do PROJETO; 

autorjzar, ou cuidar para que sejam autorizados pelo FUNDO, a 
CAIXA e a BNDES a consultarem trimestralmente, eluu sempre q~is 
entenderem necesshrio, o extrato das Contas da Projeto, assir~ 
entendidas aquelas contas do FUNDO e da BENEFICIARIA objeto 
das respectivas contratas de adrninistraçao de contas, nos terrntx 
da Cl2usula Setima, incisos l j f ,  lV e V deste CONTRATO ("CONTAS 
no PROJETO"); 

contratar e manter o AGENTE FINANCEIRO para a ãdrninistra~av 
da estrutura de COMTAS DO PROJETO; 

assegurar destinaç2io d e  50% (cinquenta por cento) da geraqão de 
caixa da Projeto que estaria disponivd para distribuição ao CLUBE, 
na P O S ~ ( I ~ Q  de quotista júnior do FUNDQ, ao longo de todo ù período 
de cargneia, ou seja, ao longa de tudo a ano d e  2014 e durante as 
meses de janeiro a junho de 2015, para amleraqao do pagamento 
do FINANCIAMENTO, observado ainda o disposta na inciso 1 1 1  da 
ParBgrafo Decimo da Clausula Decima. 

assegurar destinação de 50% (cinquenta por cento) da geraFão de 
caixa do Projeto que estaria dispanivel para diçtribuiçao ao CLUBE, 
na posição de quotista jlinior da FUNDQ, para acelerapa do 
pagamento do FINANCIAMENTO já durante u pperiodo de sua 
amortização, até que O salda do FINANCIAMENTO seja inferior a R$ 
200 .O00 .O00 ,O0 (duzentas milhúes de Reais); 

apresentar o balan~a anual do FUNDQ, auciitada par empresa d e  
auditoria (Auditor Independente) cadastrada na Comissão de 
Vaiores Mabiliãrias, e remertialmente, balanqos nas audiiados. 1) 
acompanhados do Fluxo de Caixa ReatizadalPrujetado devidamente 
atualizado e relãtúriu de desempenho operaciancil com dados 
trimestrais; 

apresentar a balança anuat e semestral da BENEFICIAR~A, - ~ L S "  
1 

acompanhadas da Fluxo de Caixa RealizaddProjetado devidamente ': 
atualizado e relatbrio de desempenha úperacionai com dadas 

i' \ 
c I 

trimestrais; 
< 

^ b 
.I 

obter a prévia e expressa ariuencia do AGENTE FINANCEIRO para 
a distribuição antecipada das receitas de camercializaç~o dos 
Nãming Rights, absewado u disposto no CONTRATO DE 
ADMINISTRAÇÃU DE CONTAS DO FUNDO; 

L 
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XXlI - apbs a iibera~áa integral da OPI e da QDB na âmbito do 
CQNTRATO DE SUPORTE, manter, na mínima, indice de Cobertura 
da Serviço da Divida ("lC55") igual ou superior a 1,3, No caso de 
não atendimento da ICSD igual ou superior a 1,3, deverão ser 
observados, para fins de pagamento ao CLUBE do caixa disponiv~l 
passivel de distribuição, nus termos da acordo de quotistas do 
FUNDO ("CAIXA D~STR~BUIVEL"), os seguintes percentuais d? 
distribui~3o: (i) se o ICSD for menor que 1,3 e igual ou superior a 
1,2: 90% (noventa por cento) do CAIXA DISTRIBU~EL puderã ser 
transferida ao CLUBE; jii) se o ICSD for menor que 1,2 e igual o2 
superior a , 85% (oitenta e cinto por cento) do CAIXA 
DISTRIBUÍVEL poderá ser transferido ao CLUBE; e (iii) se o ICPD 
for menor que ?,i e igual ou superiar a i ,O: 50% (cinquenta p x  
cento) da CAIXA DISTRIBUIVEL poderá ser transferido ao CLUB5, 
sendo que o ICSD será apurado, em quaiquer hipdteçe, com bãl;? 
nas dernonstraçães financeiras do FUNDO. Os recursos 
eventualmente retidos (não distribuidas ao CLUBE), nos termas 
desta cláusula, serão direcionadas para uma canta reserva 
especifica, conforme prevista no CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃQ 
DE CUNTAS DO FUNDO, sendo certa que no exercicio em que a 
ICSD verificado for igual ou superior a 1,3, referidos recursos 
poderão ser novamente revertidas em beneficia do CLUBE; 

XXIII - assegurar que, durante todo o tempo, Q FtNANCIAMENTU tenha 
prioridade d e  pagamento em relaçao a tudas as outras ùbrigaçSes 
financeiradendividamentas da BENEFICIARIA contraidos de tempos 
em tempos, obsenrada a disposta no CQNTRATO DE 
ADMIN~STRAÇ~O DE CONTAS DA BENEFICIARIA; 

XXIV- manter o BNDES e o AGENTE FINANCEIRO indenes d e  
responsabilidade que Ihes seja imputada por terceiros elou urgãas 
reguladores r? de fiscalização, bem como ressarci-los por qualquer 
perda ou dano comprovadamente apurados na forma da lei 
aplicável, exclusivamente em .fun$ão de {i) comprovada 
inoboewâneia, pela BENEFICIARIA d o u  pelo FUNDO, dar normas e 
exigencias estabelecidas na tegisla$ãa socioarnbientai e m  vigor; ou 
(ii) decisães judiciais, procedimentos administrativos e 
procedimentos de arbitragem, em qualquer caso que sejam, e 
conformidade com dscisacr proferida pelas autoridades competentes, 
de responsabilidade da BENEFICIARIA ou do FUNDO em 
decorrencia da PROJETO. Não obstftnte, as Partes cancordârn que, 
na medida em que a 6nus final incumba 3 ~ENEFICIARIA e/uu ao 
FUNDO par fo rp  da indenização au ressarcimento aqui 
contemplados, nenhum pagamento ou dispgndia será realizado, 
antecipado ou vofuntariado, nem tarngouco qualquer acorda ou 
transação ser& firmada mrn terceiras, enquanto a 
pagamento ou dispêndio puder ser suspensa ou 
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recurso, irnpucjnaçáo, embargos ou qualquer meia de  defesa 
legalmente admissivei em favor da BENEFICIARIA e/uu do FUNDO, 
ressalvada eventual acordo em sentido diversa com r 
BENEFICIARIA e/uu o FUNDO. Caso a BENEFICIARIA &ou a 
FUNDO exerçam a prerrogativa do item anterior sem conseguirem 
eiidir, fatal ou parcialmente, o dever d e  pagamento ta na medida em 
que a AGENTE FINANCEIRO já tenha incorrida no pagamento d3 
valores decorrentes das decisões mencionadas no item (íi) acirncl, 
caberá B BENEFICIARIA ressarcir o AGENTE FINANCEIRO pelos 
valores comprovadamente incorridos, acrescidas de  correção 
monetária pelo IPCA e juros d e  mora de I % (um por cento) ao mêz, 
pro raia die, calculados desde a data do desembatso pelo AGENTE 
FINANCEIRO ate a data do efetivo ressarcirnent-a, 

XXV - instalar e manter, em !oca[ visivel, placa de obra com referência ao 
financiamento d a  CAIXA; 

XXVl- cumprir, sempre que aplic3vel e na que couber, as "DISPOS~CQES 
APLICAVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES" - regras, condiçües e 
procedimentos estabelecidos pela BNDES aplichveis aos contratas 
de Colaboraqão Financeira do BNDES; 

XXVII - arquivar em sua contabilidade analítica, documentos comprubatbrios 
das despesas com a execu$áo da PROJETO, os quais 
permanecerão a disposiqáo do AGENTE FINANCEIRO até a 
liquidagao final da FINANCIAMENTO; 

XXVIII - assegurar que sejam rnantidas em situação regular suas abriga~ões 
junto aos urgãas do meia ambiente, durante o prazo de vigência do 
CONTRATO: 

XXIX - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, no prazo d e  até 180 (cento e 
oitenta) dias, contado a partir da liberação da ultima parcela do 
crédito, a compravaSão do atendimento tos exigencias, aglicaveis a 
cancíusão da ARENA para utiiizaç2o na Copa da Mundo de 2014, 
apresentadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e y, 

Desenvoivirnento Sustentávei - CADES, por conta da apravaçao do 
Relaturio de Impacto de Virinhanp - RIVI, publicado no Diaria 
Oficial da Cidade d e  S& Paulo, em 14 de maio d e  201 1, por meia 

L' 
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d e  documenta emitido pela Secretaria Municipal do Verde e da Meia "t 
Ambiente ou outro instrumento que comprove a inexistgncia d e  ' 

pendências a serem atendidas em relação ã tais exigências; 

XXX - assegurar que seja observado na execução do PROJETO, durante a 7 k 
prazo d e  vigencia da CONTRATO, o disposto na legislação apiic&vei 
âs pessoas portadoras de deficigncia; I 



X U I  - comunicar ao AGENTE FINANCEIRO, na data da evento, u nome e 
o CPFIMF da pessoa que, exercendo fun~ão remunerada ou 
estando entre seus proprietários, controladores OU diretores, tenha 
sido diplomada ou empassada coma Deputado(a) Federal au 
Senadarja); 

XXXII - manter atualizados, no Portal d e  Acumpanharnenta d e  Gastos para 
a Copa do Mundo d e  Futebol de 2Q?4, no endereqa 
w,copatransparente.govVbr, as dadas e documentas de que trab 
a Anexo 1 da Instru&ãa Normativa no 62, de 26 d e  maio d e  2010 e 
Declsãa Normativa no 115, d e  22 d e  agosto d e  201 1, do Tribunal de 
Contas da União; 

XXXIII - comunicar ao AGENTE FINANCEIRO a habilita~ão d o u  ca- 
habilita~ão no Regime Especial de Tributação para canstruqáo, 
ampliação, reforma ou rnadernizaç~a de est5idios de  futebaI - 
RECOPA, da BENEFICIARIA, do FUNDO slou de empresa 
contratada, direta ou indiretamente, para a axecur;ão das obras 
destinadas $ irnplernentaqão do PROJETO, no prazo d e  at& 30 
(trinta) dias, contado da data da aludida habilitaq3o elou co- 
habilitação, se apliciiivel ou ainda não comunicado; 

XXXIV - na medida que os custos de canstru@a da ARENA, conforme 
informado ao AGENTE FINANCEIRO, já não tenham cantempiada 
as desoneraçães fiscais correspondentes, apresentar ao AGENTE 
FINANCEIRO, na prazo de 3 (três) meses, contado da data da 
habilitagãú d o u  c#-habilitação no RECOPA, mencionada acima, se 
aplicável: (a) documento que ateste a revisão das planilhas d e  
custos unitarios das abras/seruiças, canfúme benefício tributArio 
auferido, nas hipbteses aplicáveis, com as respectivas justificativas 
da nao apticabilidade; e (b) abitivo(s) ao(s) cuntrato(s) firrnado(s) 
para a execução das obraslsemiças abjeta da presente opemcão, do 
qual conste a reequílíbrio econ6mica-financeiro do(s) rnesrna(s) em 
decorrencia d e  beneficio tributário ainda nio  considerada no 
contrato; ou, quando este inexistir, a respectiva justificativa para sua 
inexistência; 

XXXV - na medida que 0s custas de constru@o da ARENA, confarme 
informado ao AGENTE FINANCEIRO, jii não tenham contempiado 
as desonera~ões fiscais carrespandentes, apresentar ao AGENTE 
Fl MANCEI RO, na hipútese de concessão de beneficias tributhrios I 

nos arnbitos estadual ehu municipal destinadas canstruç~a, 
ampliago, reforma ou rnúdernima@o de estádios de futebol com 1 
utilizaçao prevista nas partidas oficíais da Copa do Mundo FiFA 

r k 
2014, no prazo de 3 (três) meses, contado da data em que for 
considerada valida e eficaz citacia(s) medidctjs), se aplicável: (a) 
documento que ates lhas de custos 

1 



das obraçlserui~as, conforme beneficia tributária auferido, nas 
hipóteses apticaveis, com as respectivas justificativas da não 
aplicabilidade; e (b) aditivo(s) aa(sj cantrato(s) firrnadots) para a 
execuçao das abras/servi~as objeto da presente ciperac;ao, do qual 
conste o reeqquílibrio ecan8mico-financeiro do(s) mesmo(s) em 
decorrência de benefício tributhrio ainda não considerada na 
contrato; ou, quando este Íinexistir, a respectiva justificativa para sua 
ínexistência; 

XXXVI- encaminhar ao AGENTE FINANCEIRO toda e qualquer 
documentação emitida pela FIFA, relacionada 4s obras da ARENA. 
na prazo de atb 15 (quinze) dias cúniada da recebimento da mesma; 

XXXVII - encaminhar ao AGENTE FINANCEIRO, no prazo d e  at6 3 (três) 
meses, contado do término das obraslservigas, Relatório Final da 
Execução Fisico-Financeira da PROJ ETQ, elaborado por empresa 
independente; 

XXXVIII - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, ate 3-l d e  maio d e  20.f4, u 
Certificado de Conclus3o da edificagãa da ARENA, emitida pelo 
Municipio de São Paulo, nos temos da lei 1 f .228/92 ; 

U X 1 X  - não firmar contratos de rnUtua, na condi~ão de rnutuante, com seus 
acionistas, diretos ou indiretos, elou com pessoas fisicas ou jurídicas 
componentes da grupo ecan8wiico a que perten~a a BENEFICIARIA 
e/ou seus acionistas, excetuando-se o que de outra forma autorizado 
por este CONTRATO ou pelos CONTRATOS DE GARANTIA, bem 
como nao efetuar reduqaú de seu capital social até a final liquidação 
de todas as obrigaçúes assumidas neste CONTRATO, sem previa e 
expressa anuêneia do AGENTE FINANCEIRO; 

XL - informar ao AGENTE FINANCEIRO em não mais que 5 (cinco) Dias 
Úteis (ou em prazo inferior na medida necessária para evitar 
perecimento da direito envolvida) apbs sua cigncia: 

(i) a existência de qualquer ação ou decisão judicial, processa, 
procedimento ou decisão administrativa relacionada aos 
aspectos ftrnbientais elau sociais do PROJETO que possa 
prejudicar a sua exeqüibilidade; 

' * 
( i i )  a existência de notificações de Úrgaos piiblicos referentes ao i 

PROJETO e das respectivas respostas apresentadas; 

(iii) a ~corr&ncia de qualquer decisão interlocutoria ou çentenp 
relacionada aa PROJETO, quer em primeira instancia, quer 

k 
em outros graus d e  jurisdição, inclusive, mas não se 
limitando, quanto ao deferimento de  liminar ou tutela 
antecipada e ao julgamento de recursos jB 
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coma sobre a interposic;ãa de recursos e o ajuizamento de 
outras aqães, e sendo tal comunicaçãú efetuada mediante 
envio de comunicação da própria BENEFICIARIA, podendc, 
ainda, o AGENTE FINANCEIRO exigir a apresentaqâo de  
Certidões Cartorat-ias dos respectivos juizos; e 

(iv) a ocurrGncia de (a) qualquer descurnprirnenta de abriga~ões 
deste CONTRATO uou dos CONTRATOS DE GARANTIA; (h\ 
qualquer descumprirnento material, inclusive de ardem 
financeira, das obrigações das contratos vinculadas ao 
PROJETO; bem como as medidas (se hauver) que estejarri 
sendo tornadas para remediar tais situaçães. 

XLI - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, sempre que salicitadu, no 
prazo mhxirno de 30 (trinta) dias, todo e qualquer" comprovante do 
cumprimento das obrigaçcies relativas 5s apblices dos seguros 
mencianados neste CONTRATO; 

XLII - n3a constituir, salvo autoriziaç3o previa e expressa do AGENTE 
FINANCEIRO, garantias d e  qualquer espkcie sobre seus bens em 
operações com outros credores, excetuando-se as garantias (i) 
relativas aos emp~stirnos ou contratas comerciais para atender cios 
negócios de gestão ordinária da BENEFICIARIA ou com a finalidade 
de mera reposição ou substituiç%a de material, (ii) prestadas em 
deçarrencia de lei; (iii) prestadas até o vaiar individual de R$ 
10.OQO.OOO,QQ (dez rnilhoes de Reais) e limitadas au montante 
global acurn~lado d e  R$40.QUU.000,00 (quarenta rnithaes d e  Reais), 
corrigidos pelo IPCA; ou (iv) de outra forma autorizada neste 
CONTRATO: 

XLIIt - adotar, durante o periodo de vig6ncia deste CONTRATO, medidas e 
aqões destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, 
seguranSa e medicina do trabalho que possam vir ã ser causados 
pela PROJE"TO, sbservada o disposta na ler-gisla~;âo apiichvel e nas 
licenqas ambientais específicas; 

XLV - submeter ao AGENTE FINANCEIRO, para consulta e avaliação, a \.' 
analise d e  crédito realizada pelo FUNDO ou pela BENEFICIARIA 

J&s,, 

sobre a adquirente dos Narning Rights, no que tange a sua 
capacidade financeira d e  honrar os compromissas anuais assumidos " 
no âmbito da contrata de aquisição das Narning Rights, bem asçirn >*.> 

em relaqâo a aprovação da prazo d e  viggncià do contrata respectiva, 
caso seja inferior ao prazo de vigência do FINANCIAMENTO, 
analise esta que deverai ser concluída em ate 10 dias contados da 

\6 
data d e  sua su&missGa ao AGENTE FINANCEIRO, sob pena de 
aceitação tácita; e 

E 
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V - submeter ao AGENTE FINANCEIRO proposta de  ãquisiq3o dos 
Namings Righfs, casa esta tenha corno proponentes institui$Oes 
financeiras. O AGENTE FINANCEIRO terá, a partir da data d~ 
submissão supracitada, 15 (quinze) dias corridas para manifestar 
interesse na aquisiç9o das Namhg Rights, tendo preferência na 
aquisiqáo dos Naming Rights casa apresente proposta em condições 
iguais ou superiores 4 proposta anteriormente submetida. Para fins 
d e  exercício do direito de prefergncia prevista nesta clAusuki, 3 

AGENTE FINANCEIRO deverá ufeflar a compra exatamente do 
mesma conjunto de direitos e propriedades que tenha sido objeto da 
proposta apresentada. Casa não haja manifestãçao de interesse da 
AGENTE FINANCEIRO peta aquisiqão dos Naming Righfs na prazo 
aprazado, as Narning Rights poderão ser normalmente 
cúmercializaclas ao primeiro proponente. 

XtVtl - Autorizar, em casa d e  dectaraçCio d e  vencimento antecipado, a 
bloqueio e utilizaqâo de todos os saldos existentes nas contas 
referidas na Cfdusuia Sétima, incisos IV e V para ri integral tlquidação 
do FXNANCIAMENTU. 

XLIX - Obter s manter em vigor, durante todo o periodo do 
FINANCIAMENTO, todas as autorizações relevantes para ci 

funcionamento do PROJETO. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

O prazo para cumprimento das obriga~oes riao pecuniárias será de 30 
(trinta) dias, salvo se outro estiver expressamente estipuiada neste 
CONTRATO ou na leg islaçao aplicável, 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Na hipótese d e  descurnprirnento de quaisquer das obrigações previstas 
neste CONTRATO, o AGENTE FINANCEIRO dever5 notificar a 
BENEFICIARIA, que, por sua vez, poderá solicitar ao AGENTE FINANCEIRO 
um prazo para carnprava@o da regularizaçao do inadirnplemenio, que não 
poder6 ser inferior a 30 (trinta) dias nem superior a 90 (noventa) dias, salva se, 

+I 

peta sua natureza, o cumprimenta da obrigação exija prazo superior e, desde 
que, neste caso, a BENEFICIARIA demonstre diligência no cumprimenta d e  tal 
obrigação pendente no menor prazo possivel. L&- 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Parta as fins deste CONTRATO, a ICSD devera ser apurado anualmente I V 
(de janeiro a dezembro de cada ano calendáríu), com base nas demonstraçdes ei 

financeiras elaboradas pela administrador do FUNDO, d e  acordo com a f6rmulã : 

abaixo: 
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A = Receitas Operacionais - Impostos Incidentes sobre a Receita - Custos Operacioriais 

$ Saldo de Caixa Qperacianal Acumulado 

B = Amortização de Pi*ixiçipaI + Pctga~~~entu de lur-os 

CLAUSULA DECIMA 

OBRIGAÇÕES DOS INTERVEN1ENTES ANUENTES E DA BENEFICIAR~A 

Ssa, ainda, obrigaçoes da BENEFICIARIA e dos INTERVENIENTES 
ANUENTES quotistas do FUNDO: 

a, pusidonarem-se favurãvelmente, nas Assernbteias de Quotistas 
do FUNDO e em qualquer outra instrumento decisbrio, aa cumprimento 
das obrigaçãas previstas neste CONTRATO; 

b. pasicionarem-se contrariamente, nas Assernbleias de Quotistas 
do FUNDO e em qualquer outra instrumento decisório, a qualquer 
decisão ou medida que possa importar nas hipúteses d e  vencimento 
antecipada previstas neste CONTRATO; 

c. posicíanarern-se contrariamente, nas Assernblejas de Quotistãs 
da FUNDO e em qualquer outro inslrumenta decisbria, i altera~áu da 
limite de aplicaçao de recursos do FUNDO, previsto na artigo 13  do 
Instrumento Particular de Constituição da FUNDO, firmado em 16 de 
agosto de 201 1, que consiste em investir a totalidade d e  seus recursos 
exclusivamente no empreendimento imobili4ria que tem por abjeto a 
ARENA, ressalvados os investimentos permitidos em reirt~ao ao caixa 
disponivel; 

d, obterem, junto a AOMINISTRADADO do FUNDO, canforme 
solicitado pelo AGENTE FINANCEIRO, quaisquer documentas relativos 
ao PROJETO, que se faqam necess5rios ao cumprimento das \ 
obrigaqões previstas neste CONTRATO; 

L& 
e, submeter previamente ao AGENTE FINANCEIRO, para i 
auturizaqãa prévia e por escrito sob pena de nulidade e ineficácia, ; 

qualquer alterapão no Acordo de Quotistas que possa implicar 
supressao ou restri~ão aos direitos do AGENTE FINANCEI R 0  previsto \ 
neste CONTRATO e nos CONTRATOS DE GARANTIA ou d e  qualquer , í' < 

Turma obstar, dificultar, comprometer ou retardar o cumprimento das i , r V> 

obrlgaqões, financeiras ou não, previstas em tais documentos; i 'i. 
'B 

f . submeter previamente ao AGENTE FIRIANCEIRU, para 
autcirizcição prévia e par eçcrito e ineficácia dos 
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vataç eventualmente proferidos, quaisquer detitsera~úes no irnbito da 
FUNDO, na ocorrencia do inadimplernento financeiro das Obriga$ões 
Garantidas que tenha sido notificada gelo AGENTE FINANCEIRO ii 

BENEFICIARIA, com cópia à ADMINISTRADORA do FUNDO, desde 
que transcorrido o pariodo d e  cura previsto na CONTRATO bE 
FI NANCIAMENTU, e enquanto o inadirnplernernto perdurar; 

g. su brneter previamente ao AGENTE FINANCEIRO, para 
autariraçáo prE3via e por escrito sob pena de nulidade e ineficAcia dos 
votos eventualmente proferidos, quaisquer deliberaçcjes no &rnbito do 
FUNDO, sobre as seguintes rnathrias: 

(i) extinção, iiquidação ou dissotu~ão do FUNDO; 

(ii) quaisquer matérias a que seja conferido direito d e  veta h 
BENEFICIARIA no âmbito do Acordo de Quatistas da FUNDO, 
datada de 14 de dezembro d e  201 7 ,  conforme aditado d e  tempos 
em tempos; 

(iii)quaIquer alteraqao nas çaracteristicas de quaisquer quotas, 
inclusive no que diz respeito 6 rernuneraç3a respectiva, exceto nu 
caso d e  majara@o da rernuneraçaa das quotas seniores; 

(iv)cria@o de nova espécie ou classe de  quotas; 

(v) majora~ão do valor ou dos critgrios de remuneraqâa da 
ADMINISTRADORA DO FUNDO; 

(vi)alteraçaa no projeto da arena que acarrete aumento do preço 
global superior a 10% (dez por cento) do preqo do contrato EPC 
original. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

A rnanif~staqãa favoravel ou contraria, apontada nesta Cláusula, 
também pode ser exercida através do exercicio do direito d e  veta, conforme 
regulada nu Acordo de Quatistas do FUNDO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 64% 

Para os fins das alíneas f e g do caput da presente Cláusula Décima: 

(i) a BENEFICIARIA ehu os INTERVENIENYES ANUENTES, conforme a I ' 

caso, obrigam-se a enviar comunica&ãu escrita ao AGENTE FINANCEIRO, 
solicitando, quando exigivel, o seu consentimento formal para exercer o direitu 
de voto em "Evento Societário" (o que, para os fins deste CONTRATO, I %  

significa: reuniães prhuias, assembieias gerais elou reuniões d e  canselho d e  
administração, entre outras, canfame aplicável, do FUNDO) a que a 
comunicação se referir, com prazo de, no 



(a) 5 (cinco) Dias Úteis antes da data do respectivo "Eventa Societirio" do 
FUNDO ou (b) 5 (cinco) dias contadas da data em que a BENEFICIARIA ou o 
iNTERVENlEP1TE ANUENTE, conforme o caso, receber a coriuoca$ão de tal 
Evento Socieiirio; e 

(ii) a AGENTE FINANCEIRO devera responder, por escrito, a 
BENEFICIARIA e aos INTERVENIENTES ANUEIVTES, até o Dia irtil 
imediatamente anterior 2 data do respectiva Eventa Societario, observado, 
entretanto, que a falta de manifestação, por escrito, da AGENTE FlNANCElRO, 
dentro da prazo indicado acima, implicar3 a permissão tácita quanta ao livre 
exercicio do direito de voto pelos qtrotistas, 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A csrnunical;ão escrita prevista no paragrafo segundo deve ser instruida 
com informaçoes detalhadas sobre o assunto dependente de auturizar;8a do 
AGENTE FINANCEIRO, bem assim de todos os documentas e informa@es 
justificadamente necessários a anáiise respectiva, incluindo relatorias, 
pareceres, estudos, laudos, entre outros subsídios, cuja ausência, quando 
alertada pelo AGENTE FINANCEIRO A BENEFIC~ARIA e aos 
INTERVENiENEES AMUERITES com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas d e  
antecedencia da data programada para o Evento Societário, implicar& a 
invalidade da camunicaçãa para os fins da presente Cliusula. 

PARAGRAFO QUARTO 

Em caso de inobservância pela BENEFICIARIA ou por qualquer dos 
INTERVENIENTES ANUEPJTES das abríga~cies previstas no parágrafo 
segundo ou parágrafo terceiro da presente ciausuia, o assunta pendente de 
autorização deverá ser retirado de Pauta. 

Em decorrgncía do disposto nesta Cliusula Decima, exclusivamente (i) f na ocarrência do inadimpiemento financeiro das Obriga~ões Garantidas que 
tenha sida notificado pela AGENTE FINANCEIRO h BENEFICIARIA, com cúpia 
3 ADMINISTRADORA da FUNDO, desde que transcorrido o periudo de cura 
previsto no CONTRATO DE FINANCIAMENTO, e enquanto o inadimplernentu 
perdurar, e (i!) nas hipóteses elencadas na alinea "g' do caput desta Cláusula [-: 
Décima. a BENEFICIARIA e os INTERVENIENTES ANUENTES (por '1 L$ 
representante legal cunçtifuida e aceito nas termos da legisla@o aplicAvel e da , 

regulamenta do FUNDO) obrigam-se a cornparecw aos Eventos Socitatários do 
FUNDO e, se assim permitido d e  acorda com o disposto nesta Cláusula .. 
Decima e de seus Parágrafos, exercerem seus direitos de voto. 

i? f. 
PARAGRAFQ SEXTO / I 



Para fins do disposto no Parágrafo Terceiro da Clausuta Sétima a 
FUNDO dever8 apresentar A Cornissãa d e  Valores Mobiliarios - CVM, no prazo 
máximo d e  15 (quinze) dias a contar da cetebra~ão deste CONTRATO, 
consulta sobre as cessúes fiduciárias constituidas nos termos da Cliusuia 
Setima, inciso IV, do presente CONTRATO, na forma da minuta constante dc 
Anexo VIL 

O CLUBE e a FUNDO se comprometem também a observar que, 30 
fina[ de dezembro de 2018, caso a OP1 ou qualquer outra acionista da 
BENEFICIARIA ehu qudista do FUNDO apartem recursos na BENEFICIARIA 
ehu  no FUNDO com a finalidade de fazer com que o ICSD seja igual uu 
superior a 1,3 e ã OPI e a QDB sejam liberadas do CONTRATO QE 
SUPORTE, as distribuiçães a serem realizadas em favor do CLUBE s e j m  
limitadas a: (i) 100% (cem por cento) r40 CAIXA DISTR~BU!VEL, desde que o 
ICSD seja igual ou maior que 1,4; (ii) 75% (setenta e cinco par cento) da CAIXA 
DISTRIBUIVEL, desde que o ICSD seja menor que 1.4, porém igual ou maior 
que 3 3 ;  (iii) 50% (cinquenta par cento) do CAIXA DISTRIBUÍVEL, desde que a 
ICSU seja menor que 1,3, porém maior ou igual a 1,2; e (iv) 25% (vinte e cinco 
por cento) do CAIXA OISTRIBUIVEL caso o ICSD seja menor que 1,2, porém 
igual ou maior que 1 , f .  Nâo ser5 permitida distribuição da CAIXA 
DISTRIBUIVEL caço a ICSD seja inferior a 1 , l .  

PARAGRAFQ OITAVO 

Exdusivarnsnte na hipbtese do bem concedido em garantia nas termas 
da CIiiiusula Sktima, inciso 1X, ser excutida por brqa d e  gravames sobre ele 
instituidos, o CLUBE se compromete a substituir tal bem por outro, ou outras 
garantias aceitáveis a critério da AGENTE FINANCEIRO, de forma que a vaiar 
total das bens concedidas em garantia seja, em conjunto com o imbvel 
alienado fiduciariarnente em garantia nos termas da Cláusula Sétima, inciso 
Vfll, equivalente a, no rninima, 100% (cem por cento) da valor total da divida do 
FINANCIAMENTO na momento da substifuiçfto, ressalvado que a eventual 
descurnprirnentu da aqui disposto não configurara inadirnplernento para efeitos 
deste CONTRATQ enquanto .o CONTRATO DE SUPORTE permanecer 1 " 
vigente. 

PARAGRAFO NONO - 
{ ,  

Na hipbtese dos bens cancedidos em garantia nos temas da Cláusula 
Setima, iricisos 1 e ! i ,  sarem excutidos por força de gravames supervenientes, a 
BENEFICIARIA e as respectivas garantidores, conforme a casa, se 
comprometem a substituir tais bens por outras, ou outras garantias ãceitgveis a 3 ,  

critério do AGENTE FIMANCEIRQ, de forna que a valor tutal das bens P 
concedidos em garantia sejam equivalente aos bens substituidos, ressalvado 
mue o eventual descumprirnento do aqui disposto não conf i~ura r i~ ; ;~~~ ' .  



inadimplernenta para efeitos deste CONTRATO enquanto o CONTRATO DE 
SUPORTE permanecer vigente. 

São obriga~ões exclusivas do FUNDO, enquanto I MTERVEMIENTE 
ANUENTE, e da BENEFICIARIA, mofarme apliç&vel: 

1 - contratar (direta ou indiretamente) e manter vigentes durante o periorlc 
de construgão da ARENA os seguros nas modalidades 
"Responsabilidade Civil Geral" e "Risco de Engenharia", canfoirne 
disponibiiizados na forma do Anexo IV; 

II - encaminhar, sempre que saiicitada pelo AGENTE f INAMCEIRO e seus 
consultores, cupia de todos os documentos que vierem a ser saiicitadzc 
por esses com rela~ão ao progresso das obras E! aquisi~áo d e  
equipamentos do PROJETO, inclusive relatòrios d e  progresso, 
certificadas s mediges relativas aos contratas de irnplantaçao do 
PROJETO; 

ill - destinar 100% (cem por cento) da geraqãa de caixa com 
carnercializa@o das Narníng Rights durante o período de cargncicr do 
financiamento para acefera$áa do pagamento do FINANCIAMENTO; 

!V- assegurar, em casa de declaraç3o de vencimento antecipada, o 
btaqueio e utilização dos recursos até o !imite do salda devedor do 
FIMANC IAMEMTQ existentes nas contas referidas na Clriiusula Sétima, 
incisos 1V e V para a integral Iiquida@o do FINANCIAMENTO, 

V - encaminhar ao AGENTE FINANCElRO, trimestralmente, Rstat6rio de 
Acornpanhzrrnentu da Execução Fisico-Financeira da PROJETO, 
eiaborado por empresa independente contratada, abrangendo a periodo 
que não tenha sido objeto de relatbrio anterior, contemplando o seguinte 

'Ii 

escapo rninimo: 

(i) seleçao e teste, em base de arnastragem, da docurnentaç;ão 
financeira dos gastos da abra (notas fiscais, erripenhos, (i(- 
comprovantes de pagamento, &.); f 

(ii) seleção e teste, em base de arnoslragern, dos boletins d e  I 

rnedi@o dos serviços realizados, visando verificar as devidas 
apruvaçães; e I 

% 

(iii) verificação e analise da execução orsamentária da obra (com i 

identificação de desvias em rela@o ao orgarnento originai). r- 
f V - manter todos ús seus ativos em boas candiqi2es e aptos para o uso a , 

que se destinam; 

e.. 
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V - encaminhar ao AGENTE FINANCEIRO, trimestralmente, Retaturio d e  
Progresso Fisico-Financeira do PROJETOO, com análise qualitativa de  
desvios e d e  aspectos relevantes e criticas em seu andamento, 
conforme modelo a ser fornecido pelo AGENTE FINANCEIRO, que 
deverá conter, nu mínimo, as infurmaçães ali exigidas; 

VI11 - apresentar relaturio de acompanhamento dos investírnentus, prr 
periodicidade rninirna trimestral; 

1X - submeter ao AGENTE FINANCEIRO contrata de prestação d e  servicas 
a ser celebrado com a agente responsiivel pela cúrnercia!izaç~a daz 
PRQPRiEDADES CQMERCIAIS (conforme definidas nas terrnos da 
Cláusula Decima Setima, alinea (q), deste CONTRATO) e aperaçãi) i 
manutenção da ARENA relativas ao PROJETO efuu â ARENA, o G U ~ :  

deverá ser contratado, ate .t de janeiro de 2015. A analise do AGEN'i'e 
FINANCEIRO dever2 ser concluida em até 10 dias contados da data de 
subrnissáo do contrato, sob pena d e  acaitaçao tácita, 

X - submeter ao AGENTE FINANCEIRU contrata de presstaçao de serviços 
de wnsultoria independente a ser celebrada, tendo coma objeto: (i) a 
prestação de serviços de consultoría ao agente respons$vel pela 
comercializaqao das PROPRIEDADES COMERCIAIS, na âmbito da 
contrato referido no item iX acima; bem como (ii) elaboração de relatbrio 
semestral acerca das despesas do FUNDO, que dever& ser contratado 
ati. 1 de janeiro de 2015. A análise da AGENTE FINANCEIRO devera 
ser concluida em até 10 dias caritãdas da data de subrnissãa da 
proposta, sob pena de aceita930 tácita. 

X1 - informar os dadas das contas relacionadas na CONTWTO DE 
ADMINISTRACÃO DE CONTAS 00 FUNDO em tudos os contratos que 
vier a celebrar reiativas A explorã$ãa d e  todas as atividades da ARENA 
a da PROJETO pela FUNDO, para que 0s recursos deles provenientes 
sejam nelas depositados, com exclusâa de quaisquer outras, bem como 
não assinar qualquer aditivu alterando esses dados; 

XII - Fazer com que a agente comerciafizador, inclua nas contratos 
'4 

negociadas com quaisquer cantraparies e clientes do FUNDO, na 
âmbito da exp~orcação da ARENA, a obrigação d e  tais contrapartes e 
clientes efetuarem quaisquer pagamentos exclusivamente por meio de 
deposita na competente CONTA DO PROJETO, de titularidade do L9- 
FUNDO, confome indicado pelo CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE r 
CONTAS DO FUNDO, bem como d ê  ciência da cessáa fiduciária 
instituida em favor do AGENTE FINANCEIRO sobre tais recebiveis; A, +. 

Ê, ainda, obrigaçáo EXCLUSIVA do CLUBE. enquanto ' ' \  

INTERVENIENTE ANUENE: u - 



( i )  sediar na ARENA no minirno 90% (noventa por cento) dos jogos com 
mando d e  campo do CLUBE em competições oficiais até a liquidaçáa total do 
FINANCIAMENTO, observado que em relwqão aos 10% (dez por cento) das 
jogos d e  mando de campo do CLUBE restantes, a realização em outras arenas 
au estádios deverá ser previamente comunicada ao FUNDO, assegurando 2 
dep6si'ro elou repasse das receitas decorrentes nas Contas do Projeto, em 
conformidade com a Contrato de Administra~áo de Cantas da FI1. Não será9 
computadas para fins de aferição do cumprimento desta obrigação partidas qiit3 
o CLUBE não possa sediar na ARENA em virtude de puni~ões que lhe venham 
a ser impostas pelas entidades de administração do desporto, tais corno a 
CBF, a Federaçâa Paulista d e  Futebol, a Conrnebaf e a FIFA, ou pelas 
autoridades pldbiicas competentes; e 

(iij renovar anualmente a procuraqão outorgada nos termos do item X;i 
da Cláusula Setima. 

Considerando que o valor total dos bens imóveis concedidos em 
garantia nos temos da Cláusula Sétima, incisas VIII e IX, deve ser equivalente 
a, na rninirno, 900% (cem par cento) do valor total da divida do 
FINANCiAMENTQ durante todo o prazo do presente CONTRATUQ, conforme 
previsto no Paragrafo Quinta acima, o AGENTE FINANCEIRO se ~umpf~mete  
n liberar a garantia sobre um de tais bens imuveis, na medida em que apenas 
um deles seja suficiente para assegurar um valor superior ao saldo devedor dó 
FINANCIAMENTO, conforme este esteja sendo quitada pela BENEFICIARIA, 
no prazo originalmente programado ou aceleradamente, conforme o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS DOS INTERVENIENTES ANUENTES 

Obrigam-se os INTERVENIENTES ANUENTES, acionistas da 
^B. 

BENEFICIARIA, a: 
l e 

1 - submeter Zt aprovaqao do AGENTE FINANCEIRO e do BNDES 
quaisquer propostas d e  matérias relativas 2 BENEFICIARIA 
concernentes A: (i) oneraçao a qualquer titulo, de  aç8o de  sua 
propriedade, d e  emissão da BENEFICIARIA; (ii) venda, aquisic;ão, i+ 

incr>rporaçâo, fusão, cisao de ativas ou qualquer outru ato que importe 
ou passa vir a importar em modifieaçües na atual configura@a da 
BENEF~CI~RIA ou em transferência do controle acionario da 
BENEFICIARIA, nas termos do art. 116 da Lei na 6.404, d e  15,12.76, 
observado, em arnbas as hipdteses, a disposto na Paggrafo ~nico  
abaixa; 



I I  - n4a promover a inclusão em acordo sacietârio, estatuto ou contrata 
social da BENEFICIARIA, de dispositivo que importe em restriçóeç ou 
prejuizo 8 capacidade de pagamento das obriga~ães financeiras das 
operaçães da BENEFICIARIA com o BMDES; 

111 - não promover atos ou medidas que prejudiquem ou alterem o equilibrio 
econdrnico-financeira da BENWIC~ARIA; e 

!V - tornar tadas as providencias neceççhrias para garantir a atendimento c l ; ~  
finalidade da presente operação, nos termos da ClAusula Primeira 3c; 
presente CONTRATO. 

A QPI e a JEQUITIB~ não poderão transferir quaisquer de suas a$&? 
ou direitos de subscrição na BENEFICIARIA, nem tampauco a ODB deixará de 
cantralar direta ou indiretamente a OPI, sem a prévia autorizaçãa do AGENTE 
FINANCEIRO e o BMDES, 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA 

RESPONSABILIDADE NA SUCESSÃQ EMPRESARIAL 

Na hipótese de sucessão empresarial, os eventuais sucessores da 
BENEFICIARIA responderão solidariamente pelas obrigaqúes decorrentes 
deste CONTRATO. 

Nau se aplica o disposto na "caput" desta C1Ciusula se houver a prévia 
anugncia do AGENTE FINANCEIRO ao afastamento da solidariedade na cisao 
parcial. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 

CONDICOES DE UT~L~ZACÃU DO CREDITO 

A utilizaçáo do crédito, al8m do cumprimento, quando aplicável E. no que 
couber, das condições previstas nos artigos Sa e 6 O  das "DISPQSIÇÓES 
APLICAVEIS AOS CQNTFtATOS DO 63NDES'~mençianadas e das $% 

estabelecidas nas "NORMAS E IMSTRUÇ~ES DE ACOMPANHAMENTO". a [ 
que se refere u artigo Z0 das mesmas "DISPOSIÇOES', fica sujeita ao 

4 
atendimento das seguintes condi~oes: &L 

1 - Para utilizat;aa da primeira parcela do crédito: 
> I  j 
I C 

a) comprovação, em relaqao a este CONTRATO e as 
GARANTIAS referidas na Cláusula Sétima, conforme 

Y 
aplicável, (i) da sua efetiva celebração, por todas as partes e 
os respectivos terceiros; (ii) dos registros perante os carturios < 9 ~ ~ ~ 2 ,  ,o. ,9 y , , ~  

(4 
2, :;$;"J;j,@- ,;j 
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compet~ntes (quando for o caso) e da realização das demais 
formalidades específicas previstas nas referidas GARANTIAS; 
e jiii) da sua plena validade e eficácia; 

b) cùmprova~ão da regular averbaçaa da Concessao d e  Dixeitq 
Real de; Usa do irnúvel ande será construida a ARENA, 
conforme preconiza o artigo 4.369 da Cbdigo Civil Brasileiro, 
gelei Município de São Paulo em favor da CLUBE, e dri 
subsequente cessari da titularidade da Concessão da CLUBE 
para o FUNDO, com a autorizagão da Municipio de SAa 
Paulo, na matricula do referido irnbvel, perante a oficio 
competente do Registro Geral de Irnuveis; 

c) inexist&ncia de qualquer fato que, a critério do AGEMi'E 
FlNAMCEIRO dou do BNDES, venha alterar 
substancialmente a situaqáo econ6rnica-financeira da 
BENEFICIÁRIA ou que possa comprometer a execuçáo do 
empreendimento ora financiado, de forma a alter6-Io ou 
impossibilitar sua reatiaar;3o, nas temos previstos no projeta 
aprovada pelo AGENTE FINANCEIRO e pela BNDES; 

d) aberturaa, pela BENEFICI~RIA e pelo FUNDO, da CONTA 
DESEMBOLSO e demais CONTAS OU PROJETO junto ao 
AGENTE FINANCEIRO, 

e) inexistência de inscrição da BENEFICIARIA na Cadastro de: 
Empregadores que tenham mantido trabahadores em 
condiçbes análogas de escravo, instituido pela Portaria 
interministerial no 2 ,  d e  12.5.201 1 ,  do Ministkrio do Trabalho e 
Emprega - MTE e da Secretaria de Direitas Humanas da 
Presidência da RepUblica, a ser verificada mediante consulta 
na infernet, na endereço vlrww.rnte.gov.br; 

f) comprovação da cantratação dos seguras mencionados na 
Cl&usula Nona, inciso >(LI acima; 

9) cornprova$ãa da celebraç3o de instrumento d e  divida 
subordinada, na valor de R$ 50.000.0OQ,OO (cinquenta 
rnilhoes de Reais), entre a OPI (ou outra empresa pertencente [ 
ao mesmo grupo econ6rnico) e a BENEFICIARIA ou da 
integraliaaqão de Quotas Mezanina no FUNDO gela ODB ou 
QPI na valor d e  R$ 50.OQ0.000,UQ (cinquenta milhões de 
Reais); 

h) cornprovaç3o de inexistência d e  inadímplernenta com a 
União, seus úrgaos e entidades das Administrações direta e 

k 
indireta, mediante a apresentação de dedaração da 
BENEFICIARIA, firmada 

I 
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prejuizo das obrigaçães cuja cornprova~áa de adimglemento 
deva ser feita por intermédio de certidão, em razão da 
legislar;aa vigente, quais sejam: 

(i) Certidão Negativa de Debito (CND) ou Certídbc 
Positiva de Débito com Efeitos de Negativa de Débitos (CPD- 
EM) da BENEFICIARIA, expedidas pela Secretaria da Receita 
Federal da Brasil, por meia da internet, a serem extraidas paia 
BENEFICIÁRIA no endereço ww,receita.fazenda.gov.br e 
verificadas pelo AGENTE FINANCEIRO no mesma (art. 155, 
$ 3 O ,  da Constituição Federal; art. 47 da Lei no 8.222, de 
24.7.91; art. 7t,  5 ZO, da Lei n" 8,666, de 2'1.6.93; art. ?O 
Lei no 8.870, de 15.4.94; art. 23 da Lei no 9.7i l , d e  20. l .P8; 
Instrução Norrnativa no 97112009. De 1313?12009, da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, publicada no Diário 
Oficial da União em 17.l 't .2UU9; ãrt, 257 do Decreto na 3.048, 
de 6.5.99); 

(ii) Carnpru-avante de que a BENEFICIARIA esti em dia 
com a entrega da Rela~ao Anual d e  lnfomações Sociais - 
RAIS (artigo 362, pariigrafo I", da Consoiidaçãa das Leis da 
Trabalho - CCT; Decreto nuo 76.900, d e  23.72.19'75); 

(iii) Comprava~Sa de que a BENEFICIÁRIA estA em dia 
com as ubrígações relativas ao FGTS, mediante ãpresenta~ão 
de Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela 
CAIXA, cuja autenticidade deverá ser verificada pelo AGENTE 
FINANCEIRO, no enderego w.caixa.gav.br (Lei 9.0.1 2, 
d e  30,03.95; Lei n . O  8.036, de 1 1.05.90; Circular Caixa no 392, 
de  25.10.2006); e 

(iv) Cornprovaçao de quitação de tributos e contribuiçõss 
federais, mediante apresentaMo de  Certidão Conjunta 
Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e peia 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da 
Receita Federal, por meio da internet, cuja autenticidade 
deverá ser verificada pelo AGENTE FINANCEIRO nos 1, 
endereços www.receita.fazenda.gav.br ou r 
www.pgfn.fazenda.guv.br (Lei no 12.309, de 9,8,2010, Decreta 
no 99,476, de 24.8.90, Decreto no 5.586, de 18.1 1.2005. 
Portaria Conjunta PGFNISHF no 3,  de 2.5.2007, e Instrução 
Normãtiva RFB na 734, d e  2.5.2007). I 

h) Apresentaqão das seguintes ducurnentus relacionadas ao 
PROJETO: 
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DecIaraea da EletropauIo sobre 5s adeqtsnigões no sistema e 
prazo previsto para atendimento; Planilha orqarnentária e retaturio 
de eiroluçáa assinados; Eventograma pus-copa assinado; Projeto 
Modificativo aprovado assinado. 

I 1  - Para utiliza~ãa de parcela superior a 20% (vinte por cento) da crédito: 

a) apresentaçáo do projeto executiva da ARENA aprovada pels 
FIFA, acompanhada de: 

0)  declaração expressa do autor do projeto executivo, 
sob pena de responsabilização pessoal, de que todas 33 
trabalhos gráficas, especificaqões, or~amentas e demais 
documentos Z6cnicus relacionados com a obra, cont6ri.r 
assinatura e nùrnero do registra no Conselho Regional Ilc 
Engenharia e Arquitetura (CREA) dos seus responsáveis 
thcnicos, nas termos do artigo 14, da l e i  no. 5.1 941643; 

(i i) anota~ão de Responsabilidade Técnica (ART) das 
autores de todos os documentas técnicos relacionados com a 
abra, incluindo os projetos de engenharia e arquitetura, os 
orçamentos, especiticâqões tecnicas, cadernos de  encargos, 
memariais descritivos, conforme estabelece a artigo 1 da Lei 
no. 64WA 977; 

(iii) declaração expressa de prUfissiona! d e  engenharia de 
que os projetas da arenas atendem, nu que couber, aos 
requisitos previstos na Portaria do Ministro d e  Estado do 
Esporte no. 42412009, relativa ao Decreta na. 6.79512009, que 
regulamenta o artigo 23 da Lei no. 10.67112003 (Estatuto do 
Torcedar); e 

{iv) declaração expressa de profissionai de engenharia de 
que os projetas atendem as condições impostas pelas 
concessian~rlas d e  S E N ~ ~ O S  públic~s de saneamento, energia 
elétrica e te\efonin. C 

b) apresentaqão do pronunciamento do TCU acerca da projeta 
executivo da ARENA, d e  acordo com O dispust~ no Acbrdão 
na 08451201 I, de 06 de abril de 201 7 ,  do Tribunal de Contas (a- . 
da Uniâo - TCU; e << 

c )  apresentaqãa do contrata firmado com empresa independente 
para auditar a exeçuMo fisieo-financeira dos investimentos. O 

Y 
ltl - Para utilização de parcela superior a 65% (sessenta e cinco por cento) do 

v ,  



a) B ~ F O V ~ Ç ~ Q  dos projetos básico e executivo da AREMA pelo 
Carpa de Bombeiros; e 

b) apresentaçao do contrata firmado com entidade certificadura 
d e  Qualidade Ambienta1 reconhecida internacionalmente e h ~ i  
acreditada peb Instituto Nacional de Metralogia, 
Narmalizaqao e Qualidade Industrial - INMETRO, com vistas 
Ct obten@a de wrtificação para o PROJETO. 

1V - Para utiliza@o de cada parcela do crédito posferíur a primeira; 

a) cornpruva~ão, em valor correspondente l i b e r a ~ 4 ~  
anteriomente efetuada, da integratiza$áa d e  Quotas Seniares 
do FUNDO ou na quitaqaa de empréstimos-ponte ou mUtuas 
contraidas peta BENEFICIARIA com a finalidade 3z 
integralizar Quotas Seniares do FUNDO. A integraliza@o ou 
quitação acima mencionadas devem ser efetivadas em prazo 
de  ate 30 (trinta) dias da iiberaçao de cada parcela da crbdita. 

V - Para utilizagão de cada parcela do credito: 

a) inexistencia de qualquer fato que, a critério do BNDES, venha 
alterar substancialmente a situação econ6micofinanceir;p da 
BENEFICIÁRIA ou que possa comprometer a execução do 
empreendimento ora financiada, de Forma a alEerh-\o ou 
impossibilitar sua realização, nas termas previstos na projeto 
aprovado pela AGENTE FINANCEIRO e pelo BNDES; 

b) comprovação de a BENEFICIARIA haver aplicado na 
PROJETO a parcela do crédito anteriormente utilizada, de 
acordo com a estabelecido no Quadro de Usos e Fontes 
aprovado pelo BPIDES; 

c) apresentação, pela BENEFICIARIA, ao AGENTE 
F1NAMCEIR0, de Certidão Negativa d e  D&bito - GND QU 
Certidão Positiva de Dkbito com Efeitos da Negativa - CPD- 
EN, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
por meio da IMTERNET, a serem extraidas pela 
BENEFICIARIA no endereço m. receita.fazrvnda.gov. br e 
verificadas pelo AGENTE FINANCEIRO na mesmo; 

d) cornprovaqáo de regularidade de situaqáo do PROJETO 
perante os ÚrgCios amblentais, ou quando tal comprovação jA 
tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração da 
BENEFICIARIA sobre a validade d e  tal documento; 

e) carnpruvaçáo da validade do Termo de Compramisso L, 

Ambienta1 no 143/2011, expedido pela Secretaria 



Verde e Meio Ambiente em 24 de maia d e  201 i e arlitada em 
29 d e  novembro d e  201 1 ; 

f) cumprimento pela BENEFICIARIA, quando cabível, ao 
dispasto em quaisquer rnaniferrstaçses proferidas pela Tribuna! 
de Contas da Uniao - TCU, que repercutam no PROJETO 
(para efeitos deste item, o AGENTE FINANCEIKO 
encaminhará íi BENEFICIARIA para ciência os documentes 
recebidos do TCU que repercutam no PROJETO, que deverA 
dedarar expressamente a seu conhecimento da teor dris 
referidos documentos); e 

g) Inexistência de cornunicagão formal emitida pelo Gruoo 
Executiva da Copa da Mundo FIFA 20A4 - GECQP.", 
informando o descumprimenta das compromissos relativas ao 
entorno do empreendimento apoiado, conforme pactuados na 
Matriz d e  Responsabilidades da Copa do Mundo FIFA 2014, 

CLAUSULA DECIMA QUARTA 

LIQU~DACÃO ANTECiPADA DA DEVIDA E DAS AMORTIZACUES 

Em qualquer hipútese de amortização extrciordindria da divida, indusive 
nos casas previstos na CIhusula Nona, incisas XVII e XVlll, a pagamento 
parcial arltecipado ser8 imputada progarcionairnente as prestações vinaandas 
do principal (e, consequenternente, em reIaçGo aos juros aplicáveis), observada 
a ordem natural das prestaçcies e rnantidas as respectivas datas de 
vencimento, sem aplicago de quaisquer multas, correçoes elou penalidades. 

PARAGRAEB PRIMEXRQ 

Na liquidação antecipada da divida, serão rnantidas, até a data final 
prevista contratualmente para a Iiquidago normal do debito, as abrigaçbes 
contratuais de fazer ou nau fazer assumidas pela BENEFICIARIA, 
especificamente as seguintes: (a) realizar o PROJETO abjeto da colaboraç3o 
financeira concedida; e (b) facultar au AGENTE FINANCEIRO a acompanhar a 
axecu$áa do PROJETO, nos termos da legislação aplicável. I' 
PAF€ÁGRAFO SEGUNDO 

r Na hipMesc; de liquidação antecipada total da divida do v 

FI NANCIAMENTU, as GARANTIAS serao liberadas pela AGENTE : 

FINANCElRQ. 
I i ' 

Tambem poderá ensejar a liquidação antecipada da divida a ocorrgncia 
d e  desapropriaçao, confisco ou práti ridade, de qualquer fl 

12,*&;+L; 
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ato com o objetiva de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de 
qualquer mudo adquirir, campu~çariarnenke, a Concessão do Direito Real de 
Uso do imávef &ou a ARENA. 

Na ocorrência de inadirnplernento das obrigaçdes assumidas pelq 
BENEFICIARIA será observado, sempre quando aplicável e no que couber, o 
disposta nos artigos 41 a 4 7 4  das "DISPOSIÇÕES APLICAVE!~ A I S  
CONTRATOS DO BNDES", 

CLAUSULA oEcimvn~ S E ~ A  

MULTA DE AJUIZAMENTO 

Na hipútese de cobrança judicial da dívida decorrente deste 
CONTRATO, a BENEFICIARIA pagará multa de 10% (dez por cento) sobre o 
principal e encargos da divida, além de despesas extrajjudiciais, judiciais e 
harior$rias advocaticias, devidos a partir da data de prapositura da medida 
judicial d e  cobrança. 

CLAUSULA D~CIMA S€TIMA 

VENCIMEMTO ANTECIPADO 

Obsewado o periado de cura previsto neste CONTRATO, a AGENTE 
F I NANCEt R 0  poder6 dedarar antecipadamente vencido este CONTRATO, 
com a sustação d e  qualquer desembalso e imediata exigibilidade da dívida, 
independentemente de aviso, notif~ca~áa judicial ou extrajudicial, se for 
compmvada a ocorr&ncia de qualquer dos seguintes eventos: 

a) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas, em 
qualquer aspecto relevante, quaisquer das dectaraçães prestadas pela 
BENEFICIARIA no âmbito do presente CONTRATU; 

% 
i, 

b) extinçáo, liquidaçáo, dissolução, insolvência, recuperação judicial ou 7 %% 

extrajudicial, pedida de autofalência, pedido de falência não elidida no 
prazo legal ou decretasão de falgncia da BENEFICIARIA, do FUNDO uu i. ' 
de garantidores que não o CLUBE, nos termos das GARANTIAS, yd> /+ 
observada, nesta kiputese, a possibilidade d e  subçtituiçBo das 
GARANTIAS, a critério exclusivo do AGEMTE FINANCEIRO; I 'i 

c) a aplicação dos recursos do FINANCIAMENTO em finalidade diversa da 
prevista nu PROJETO, s e m  prejuizo de o AGENTE FIMAMCE1RQ k 
comunicar esse fato ao Ministério f ij blicu federai, para as fins e efeitos 
da Lei no 7,492, de 16.06.86; 

( 
/ 
i 

[ 



d) a ocorrência de qualquer fato relevante que, a crit8ria do BNDES eCou do 
AGENTE FINACEIRO, possa comprometer a execuçao do PROJETO, 
de forma a impossibilitar a sua realizaçao nos termas previstas iia 
projeta aprovada pela FIFA e, çansequentõrnente, sua participa930 nos 
jogas da Copa do Mundo 2014; 

e) a existencia d e  senkn~a  condenatijria transitada em julgado em razho 
da pratica de atos, pela BENEFICIARIA, que importem em trabalho 
infantil, trabalha escravo ou crime contra a meio ambiente; 

9 a alteraqeio da controle acionaria da BENEFICIAR~A ou a transferen~ia, 
parcial ou total, das obrigagães decorrentes deste CONTRATO, sew: a 
prkvia autariza~3o da AGENTE FINANCEIRO, ressaivada o disposto na 
Cláusula Decima Primeira, Paragrafo onico; 

g) a inclusão, em acardo socletario, estatuto ou contrato social da 
BENEFICIÁRIA, ou das empresas que a controlam. apuç a aprovação 
da úperaçao pela CAIXA, der dispositivo pelo qual seja exigido quúrurn 
especial para detibera$3o ou aprovaçgo de matérias que iimitern au 
cerceiem a controle da BENEFICIARIA pelos respectivos cantroladores, 
ou, ainda, a incIusáo naqueles documentos, de dispositivo que importe 
em: (i) restriçã~s a capacidade de crescimento da BENEFICIARIA ou ao 
seu desenvolvimento Zeçno16gico; e (ii) restriqões ou prejuízo i 
capacidade d e  pagamento das obrigaçães financeiras decorrentes desta 
operação; 

h) a canstituiqão voluntária pelas respectivas garantidores, sem a prkvia 
autorira~áo do AGENTE FINANCEIRO, de gravame sobre ~ ( s )  bem(ris) 
e direito(s) dada(s) em garantia ao AGENTE FINANCEIRO e 
enumeradas na ClAusula Setima, excei;ão feita: (i) Aqueles autarizados 
neste CONTRATO ou d e  outro moda pelo AGENTE FINANCEiRO; e ( l i )  
as hipotecas de grau superior constituídas sobre o irnuvel referido na 
Cláusula SBtima, inciso IX, do presente CONTRATO e dado em garantia 
ao AGENTE FINANCEIRO: 

i) a decreta@a d e  vencimento antecipada de qualquer divida da A\  

BENEFICIARIA com instituiqdeç financeiras em montante igual ou 
superior a R$ 40.00U.OQ0,00 (quarenta milhões de Reais) ou seu 
equivalente em outras moedas, ou (h) protesto legitimo d e  títulos contra 
a BENEFICIARIA, cujo vaiar global ultrapasse R$ 40.00Q~Q00,00 
(quarenta milhóes de Reais) ou seu equivalente em outras moedas, ' i / / A  

salvo se, em arnbãs as hipbteses, reaiizada por erro ou má-fé d e  
tercejro, desde que validamente comprovada pela BENEFICIARIA, bem 
como se suspenso, cancelado ou ainda se prestadas garantias em juiza, 

b 
em qualquer hipátese, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos * 

contados da data em que for recebido aviso escrita enviada pelo 
AGENTE FINANCEIRO: 
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se este CONTRATO, quaisquer das GAWNTIAS etuu o CONTRATO 
DE SUPORTE, ou ainda qualquer documenta a etes relacionados au 
qualquer uma de suas disposiçcies substanciais forem revogadris, 
rescindidos, se tornarem nulos ou inexequiveis, de forma a subtrair a 
validade ou efic2cia do FINANCIAMENTO, e ta! efeito não for sanada rio 

prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento pela BENEFICIARIA d e  
notificaçso do AGENTE FINANCEIRO, em cada caço, de forma quc; 
afetem de maneira adversa a capacidade da BENEFICIARIA de cumprir 
com as respectivas obrigações ligadas ao FINANCIAMENTO; 

inadirnplernento. da OPI, da ODB ou da JEQUITIBA, das obrigaices 
mencionadas no CONTRATO DE SUPORTE, nas candi$ões e no przzo 
ali estipulados, não sanado dentro da prazo da 15 (quinze) dias Utnis 
contadus da data do recebimento pela BENEFICIARIA da notificação de 
inadimplemento a ser enviada pelo AGENTE FINANCEIRO; 

casa o AGENTE FINANCEIRO solicite ao FUNDO a substituiçáa do 
CLUBE, ria qualidade d e  operador e camercializador da ARENA, nas 
hiputeses previstas na contrata de comercializaqão, e ta! substituiç2o 
não ocorra no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da 
salicitaçãa da AGENTE FINANCEIRO apiis a data em que a destituição 
do CLUBE seja contratualmente admissivel nos termos de iaI 
instrumento, prarrog%veis por Igual período por motivo justificado; 

caso a BENEFICIARIA ehu u FUNDO deixem de destinar 50% 
(cinquenta par cento) do resultado operacional liquido do PROJETO, 
durante ú período de cargncia da FINANCIAMENTO, para a aceleraçâa 
do pagamento da FINANCIAMENTO; 

casa a BENEFICIARIA ehu a FUNDO deixem de  destinar 50% 
(cinquenta por cento) dos recursos que seriam distribuídos ao CLUBE, 
na gasir;ao d e  quokistci jiiniar do FUNDO, para amlera@o da pagamento 
do FINANCIAMENTO, ate que o saldo da FINANCIAMENTO seja de R$ 
200.000.Q00,00 (duzentas milhães de Reais): 

t 
em caso d e  diploma$ão como Deputada(a) Federal ou Senadorta), de 
pessoa que exerça fungão remunerada na BENEFICIARIA, au esteja 
entre as seus proprietários, controladores ou diretrires, pessoas incursas 
nas vedaçaes previstas pela Constituiqãa Federal, artigo 54, incisos i e 
11; 

u descurnprimenta gela BENEFICIARIA de qualquer abrigaqiia legal ou 
convencional prevista neste CONTRATO ou nos CONTRATOS DE 
GARANTIA; 

alienação ou onerãção de ativos relevantes do PROJETO que nao em 
decorrência (i) da cornercializaçao dos Certificados d e  Incentiva ao 

" 

Desenvolvimento - C exploração 
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ARENA, incluindo-se nessa explaraç~o comercial, sem iirnitaçao, a 
carnercializagão d e  ativas da ARENA, tais como venda de narning 
rrghfs, espaços pubIicitirias, espaças para lojas e restauranfes, 
camarotes, cadeiras e assentos em geral, dentre outros bens e direitas 
passiveis de carnercializa~áo em estádio de futebol ou arena rnultiusc 
t"PROPRIEDADE5 COMERCIAE"), ou ainda a locação, usufruto, 
cessáa, concessão ou subconcessão de usa de tais PROPRIEDADCS 
COMERCIAIS ou de suas respectivas áreas, observadas as dernzÍs 
obrigações ou dispasiç6es previstas no presente CONTRATO ou nos 
CONTRATOS DE GARANTIA: e 

r) o descurnprimento pelas iNTERVENIENEE AANUENTES elau pela 
BENEFICIARIA de obrigação prevista no item (Xl), Parágrafo Decimo, 
da Clausuia Decima deste CONTRATO. 

s) A não r;onstitui@o da CONTA RESERVA até a extinção da CONTRATO 
DE SUPORTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A deciãraeo de vencimento antecipado com base na estipulado na 
alinea "e" não ocorrer$ se efetuada a repara$& imposta ou enquanto estiver 
senda cumprida a pena imposta BENEFICIARIA, observada u devida 
processo legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Mão haver& incidgncia d e  encargos de inadimplementu na hipdtese da 
alinea "o", desde que o pagamento acorra no prazo d e  5 (cinco) dias uteis a 
contar da data da digloma~áo, sob pena de nau u fazendo incidirern as 
encargos previstas para as hiputeses de vencimento antecipado por 
inadirnplernenta. 

CL~USULA DÉC~MA OITAVA 

VENCIMENTO EM DIAS NAU UTEIS P 

Todo vencimento de presta@u de arnortizw$ãlo d e  principal e encargos 
I,,<\ 

que ocorra em sábados, domingos ou feriadas nacionais, estaduais, distrltais $- 

ou municipais, inclusive os bancários, ser& para todos as fins e efeitos deste . 
CQNTRBTO, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os 
encargos calculadas até essa data, e se iniciando, também a partir dessa data, 
a período seguinte regular de apuraçãro e cáiculo dos encargos deste 
CONTRATO. 
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Para efeito do disposta no "caput" desta ClAusuta, salvo disposiçáo 
expressa em contrário, serão consideradas as feriados do lugar ande estiver a 
sede da BENEFICIARIA, cujo enderequ estiver indicado neste CONTRATO. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA 

A BENEFICIARIA autoriza o AGENTE FINANCEIRO e o BNDES, x r  
seus representantes ou prepostos. elou os Órgâos de Controle e Fiscalização 
Federais, a realizar ampla fiscaliza$3o da ãplica$ãa dos recursos previstos 
para a execução do PROJETO, franqueando o livre acesso aos dacurnenlos 
relativos a esses, bem corno aos locais onde estejam sendo desenvolvidas a3 
atividades relacionadas aos empreendimentos. 

A BENEFICIARIA expressamente autoriza o AGENTE FINANCEIRO, 
durante a vigência deste Contrato, a solicitar e receber ÍnTorrnações acerca da 
existência ou n3o de registros no CADIN a seu respeita. 

A BENEFICIÁRIA declara ter ciancia de que o AGENTE FINANCEIRO, 
bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do 
Canseiha Manet&rio Nacional, cum base nas atribuições que lhe s7ro conferidas 
pela lei n 4.595, de 34 de dezembro de .1964, está obrigada a prestar 
inforrnagões ao MCEN sobre a situaqáa contábil deste e d e  todas os créditos 
de sua responsabilidade, sendo essas inforrna@ões consaiidadas na sistema 
Central de Risco d e  Crédito, na forma da Resoluqáo CMN n 3.658, de 17 de 
dezembro de 2008, cujo propcisitu é permitir ao BACEN a supervisão indireta 
da sulvência das instituiçães integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 

A BENEFICIÁRIA e os INTERVENIENTES ANUENTES desde já 
autorizam o AGENTE FINANCEIRO, de forma irrevagável e irretratável, a 
prestar quaisquer dados, informações e apresentar quaisquer documentos 
rslacianadas ao presente CONTRATO e ao PROJETO aos brgãos de 
fiscaIizaqZio efuu de  wntruie externo dou judicante, requeridas pelos urg3os 
fiscalízadores, tais cornu, ma5 não SB limitando ao Ministério Prliblico, BMDES, +, 

CGU e TCU 
i L 

A BENEFICIÁRIA expressamente autoriza o AGENTE FINANCEIRO e o 1' (& 
BNDES, de fúma irrevagável e, irretrathvel, a consultar as informaf;ões sobre a 
CONTA DESEMBOLSO e demais CONTAS DO PROJETO. 

As autorizaçües acima mencionadas serão automaticamente estendidas 
a qualquer outra entidade que, no cursa deste CONTRATO, venha a substituir, 
em sua competência e função, os árgaos reguiat6rioslflscaIizadores acima h i 

mencianadas. 
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CLAUSULA VIGESIMA 

DECLARACÕES DA BENEFICIARIA E DAS INTERVENIENTES ANUENTES 

Sem prejuiza das demais declarar;oes e garantias aqui prestadas, a 
BENEFICIÁRIA. e cada uma das INTERVENLENTES ANUENTES; 
individualmente, dsdara e garante que: 

I - O AGENTE FINANCEIRQ não detém ccirnpetencia ou atribuicga 
para fiscalizar a atuapão da BENEFICIARIA nos procedimentos para 
contrata@# de Brceirw, estando isenta de toda e qualquor 
responsabilidade ou obriga$& para avaliar ou .fiscafizar tais 
procedimentos; 

I I  - Nenf-iuma responsabilíciade, d e  qualquer natureza, B imputada ao 
AGENTEFFINANCEiRO caço ocorra altera~iia de PROJETO e que 
esta seja irnplermentada sem apruvaçSa expressa deste AGENTE 
FINANCEIRO; 

I I I -  A BENEFICIARIA tem pleno conhecimento de que o 
acompanhamento da execuqão da objeto da CONTRATO efetuada 
par engenheiros e arquitetos do AGENTE FINANCEIRO ou 
prepostos, cuja finalidade, especifica e exclusiva, e a aferição da 
aplicação dos recursos dasernboIsados ou a desembaisar; 

iV - A BENEFICIARIA tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita 
técnica ao empreendimento pela AGENTE F-INANCERO é feita 
sxc[usivamenfe para efeito de inspeção visual para verificação da 
apliccigao dos recursos, não se configurando em fiscalizaçãa ou em 
qualquer responsabilidade técnica pela execução das obras ou 
servips acompanhados pelo AGENTE FlNARICEjRO ou prepustus; 

V - Esta autorizada, nos termos da lei e d e  seus documentos 
organizacionais a celebrar a presente CONTRATO, assumindo as 
obrigaçoes financeiras e não financeiras decorrentes, bem Como a 
cumprir todas as dispoçipües deste CONTRATO e dos 7 
CONTRATOS DE GARANTIA d e  que é parte; 1 -, f +  

VI1 - É pessoa capaz e a celebração e a execuçao deste CONTRATO e i , c& 
dos CONTRATOS DE GARANTIA de que é parte n9o infringem nem 
violam nenhuma disposição de seus documentos organizacionais au ta\,,> 
das leis e das regulamentos a que se submete; 

Vlli - Os signatários do presente CONTRATO têm poderes e foram 
devidamente autorizados a ceiebra-Ia, vincutando a BENEFICIARIA 
e as INTERVENIENTES ANUENTES, d e  acorda com os seus 

4 respèct'rvas termas; 
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IX - Todas as apr~vaçües, consentimentos, registros ou demais medidas 
de  qualquer natureza que porventura sejam necerishrios para a 
celebra@o deste CONTRATO e das CONTRATOS DE GARANTIA 
foram tomados e obtidos, e estão em pleno vigor e eficácia, pela 
BENEFICIARIA e LNTERVENIENTES ANUENTES, especialmente 
em relação i validade tr exequibilidade do presente CQNTRATQ e 
dos CONTRATUS DE GARANTIA; 

X - A ce1ebrai;ão deste CONTRATO Q dos CONTRATOS JE 
GARANTIA nau infringe nem viata qualquer disposiçaa au cláusula 
contida em qualquer acordo, contratu au avença de quc a 
BENEFICIARIA ou as INTERVENIENTES ANUENTES çejam parte, 
nem causará, salvo conforme aqui prevista, a rescisão r , I r  

vencimento antecipado d e  qualquer um desses instrumentos; 

Xl - Não existe qualquer disposi$ão ou clhusula contida em qualquer 
acorda, contrato ou avença de que a BENEFICIARIA ou as 
IRITERVENIENTES ANUENTES sejam parte que contenha 
impedimento de qualquer natureza que vede a constitui$ão das 
garantias grevistas neste cCOTWTO pela BENEFICIARIA e as 
INTERVENIENTES, em favor do AGENTE FINANCEI RQ; 

XII - Os bens mencionados na Cláusula Setima se encontram na posse 
mansa e pacifica da BENEFIC~ÁR~A eiou INTERVENIENTES 
ANUERITES, conhrme o caso, livres e desembaraçados de 
quaisquer 6nus, inclusive fiscais, ressalvados os 6nus que já sejam 
de conhecimento do AGENTE F\NANCEiRQ na data da ceiebrar;a;a 
deste contrato, elencados no Anexo e 

X111 - A BENEFICIARIA e os INTEVERNIENTES declaram cumprir todas 
as condicionantes para a contraiaqao dispostas na Decisão d e  
Diretoria BNDES, ou seja, a Decisão no 69212013, d e  18 de junho d e  
2013 e na Decisaa no 7 - 7  89/2012, de 19 de novembro de 201 3. 

CLAUSULA VIG€SXMA PRXMEIRA I ?o I .. ". 
CESSÃO DE DIREITOS E OBRIOAÇUES 

Poderá o AGENTE FINANCEIRO ceder ou d e  outra forma transferir, , C&'- 
seus direitos e obrigações como Banca Repassador, ou qualquer parte deies, 

I 
para qualquer outra parke, que u sucedera em todas os seus direitos e \f 1 
abriga~ães, desde que com a prbvia e expressa concard3ncia do BNDES, 

J, < 

sendo certa que não poderá acorrer a cessa0 das GARANTIAS 
desacompanhadas da cessão do respectivo crédito. 



FORO E LEl APLICAVEL 

Fica eleito, para dirimir todas as questões decorrentes deste 
CONTRATO, o fora da Seção JudiciAriã da Justi~a Federal da Cidade de São 
Paulo, Estado d e  São Paulo, com exclusão d e  todas os outros, par rtlais 
privilegiados que sejam. 

Este CONTRATO seri regida pelas Leis brasiieiras. 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA 

SUSPENSAODALIESERAÇÃODOSRECURSOS 

Poder& a AGENTE FINANGEIRQ, em casa d e  comunica$a3 
encaminhada par qualquer de seus urgãas de controle apontando 
irregularidade na PROJETO, suspender a liberação de recursos ou glosar os 
valores que correspondam às irregularidades, até te oesclarecimenta definitiva 
da pendgncia que, em se confirmando, poderá acarretar a redução do valor do 
financiamento, na mesma proporqaa. 

CLAUSULA VIG~SIMA QUARTA 

NOT~FIGACQES 

Tudas e quaisquer notificações ou quaisquer outras comunicaç6es 
exigidas ou permitidas nos termos deste CONTRATO serão realizadas por 
escrito, mediante entrega pessoal, por fac-simile, mensagem eletrijnicã (e- 
rnail), sewi~o d e  entrega especial ou carta registrada, sempre com 
comprovante da recebimenta, endereçados pai-te pertinente em seu 
respectivo endereço, conforme indicado abaixo, ou em um outro endereço que 
tal parte possa informar as outras partes atravÉls de notifica~ão. 

End,: Rua Iguatemi, no q5t, 19" andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 
i) -, 

r( 2*, 

01451-07 1 i '  
i 

At.; Maurício Ribeiro; Radrigo Gomes; Julio César Campanha de  
Almeida i:& 
Te].: (11) 3133-0370 [ 
Fax: ( 1  1) 31 33-0360 i 

&ampãnha@britriist.carn.br 

Se ao AGENTE FINANCEIRO: 



End,: GECOA - GN Gestão de Crédito Saneamento e Infraestrutura SBS 
Quadra 04, Lotes 3/4 - Ed. Sede/MZ, 1 2 O  andar, CEP 70092-900. 
Brssilia - DF 

At.: Iciurival Martins de Lima 

TeI.: (61) 3206 - 9343 

Fcix: (61) 3206 - 9720 

E-rnail: qeçoa6Bcaixa.~ov. br 

Se i QPI: 

End.: Praia de Botafogo, 300, 1 1' andar, Botafogo. Rio de Janeiro - Fi 2,  
CEP: 22250-040 - Ria de Janeiro - RJ 

At.: Marcela Drehrner 

Tel.: 1-1 3096-8183 

Fax: 11 3096-8894 

End.: Rua Iguaterni, no 151, 19" andar, Itairn Bibi, São Paulo SP, CEP 
01451-01 1 

Aí.: Mauricio Ribeiro; Rodrigo Gomes; Júlio César Carnpanhã de 
Alrneida 

Tel.: (1 1) 31 33-0370 

Fax: (1 ? ) 3 1 33-0360 

E-mar I: rnribeiroa brltrust.com. br; rqames@britrust,comMbr; 
jcam~anha@brltrtlsttcommbr yx 

Se ao CLUBE: 

End.: Rua São Jorge, no 777, Tatuapé, São Paulo - SP, CEP 03087-000 
L& 

At.: MSrio Gobbi Filho C 

Tel .I (? 1) 2095-3000 

Fax: (1 1 )  2095-3001 



End.: Rua Iguaterni, no 151, 19" andar, Itaim Bibi, $30 Pauto - SP, CEP 
01451-01 

At.: Maurício Ribeiro; Radrigo Gumes 

Td,: (1 1) 31 33-0370 

Fax: (1 7) 3 1 33-0360 

As camunicaf;cíes rea tizadas por mensagem eletrQnica (e-mall), na 
endereça eletrbnico indicado acima, serao válidas e consideradas entregues r i?  
data do recebimento das mesmas, desde que o remetente receba resposti-t r t ~  
destínat6rio. 

f odas e quaisquer notificages, instru$ões e comunicaqães nas termos 
deste CONTRATO serão váiidas e consideradas entregues na data do 
recebimento das mesmas, conforme comprovados através d e  recibo assinado 
pela destinatário, da entrega da ndificaqáo judicial ou extrajudicial ou, no caso 
d e  envio por fac-sirnile ou entrega d e  correspondência, através da relaturio d e  
transmissáo ou comprovante d e  entrega. 

Qualquer atteraqao nas informações constantes acima deverá ser 
informada A outra parte, por escrita, no prazo rnixírno d e  10 (dez) dias 
contados da sua ocorrençia. 

C~ÁUSULA VIGESIMA QUINTA 

As obrigaçães assumidas neste CONTRATO poderão ser objeta d e  
execuqáo especifica par iniciativa de qualquer das partes, nos termos do 
disposto nos artigos 464, 632 e seguintes do Código de Processo Civil. As 
abriga~oes de fazer OU não fazer aqui assumidas serao exigiveis A 
BENEFICIARIA ate a pagamento integral do seu debita para com a AGENTE 
FINARICEtRO. 

GLAUSULA VIGÉS~MA SEXTA 

INDEPEND€NCIA DAS CLAUSULAS 

Se qualquer item ou cláusula deste CONTRATO vier a ser considerado 
> 

ilegal, inexequivel ou, por qualquer motivo, ineficaz, todos os demais itens e 
cláusulas permanecem plenamente vdiidos e eficazes. 

a, 

As partes desde já, se comprometem a negociar, na menor prazo , 
passivel, item ou cIAusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou 
cláuçula declarada ilegal, inexequivel ou ineficaz, considerando o 



partes na data d e  assinatura deste CONTRATO, bem como o contexto no qual 
o item ou clhusula ilegal, inexequivef ou ineficaz foi inserido. 

CLAUSULA VIGESIMA SET~MA 

RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS E DESPESAS 

Correrão por conta da BENEFICIARIA todos os encargos e despesas 
razoáveis e camprovadamente incorridas pelo AGENTE FINANCEIRO relativus 
a este CONTRATO e a forrnalkáção, cobrança e realiza@a das garantias, 
inclusive as despesas d e  registro e averbaçoes nas Carturios competentes, 
mesmo na hipútese de cancelamento parcial ou totai do crhdita aberta. 

E, por estarem justas e contratados, firmam o presente em 7 (sete) visic, 
de igual tear e para um su efeito, na presença das testernuqhas abaixo 
assinadas. 



Página de Assinatura [ I  de 21 do Conlrafo de Financiamento Medja{?fe 
Repasse Contfafado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mica e 
Social - BNUES que entre si celebram a Caixa Econümka Federal, a Arena 

5x Itaquera S.A. e, na qualidade de intemenimtes afluentes, a Odebrcch: 
Participaçües e Investimentos S.A., a Jequifibá Patrimonial S.A., o Sport Club 
Gorinthians Paulista e o Arena Fundo de Investin?entos Imobiliário - FlI, e p  29 
de novembro de 2053. 

P r a 
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Página de Assinatura [2 de 21 do Contrato de Fhancjamenfo Mediante 
%Repasse Contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e 

4% L 

i'$ocial - BNDES que entre si celebram a Caixa Económica Federal, a Arena 
i "e 
i%quera S,A. e, na qualidade de infervenientes anuentes, a Odebrechi 

,c? L # ?  p rticipaçóes e Investimentos S.A., a Jequitibá Patrimonial S. A,, o Sport Cluh 
2c*~~,,-4 #;r 

%%$P orintktians Paulista e o Arena Fundo de Investimentos lrnobiliáno - FII, em 29 
de novembro de 20 13. 

SPORT CLUB CCORIWHIAMS PAULISTA 
- A  - 

-% í INTERVENIENTE NUENTE 

.,%-"-M*-A->.m,"--"A" A " "'"", ,' 

Nome: Nome: 
CPF: 

J* f~ F j u m q o ~  
P Cargo: r ~ i . 2 . .  Cargo: 

AREIMA FUNDO DE INV 

Cargo: & ~ i ~ [ & . + & y ~  Carga: 9 t b ri&, 

Testemunhas: 

denwnrd, Lonh~; L ~ ~ L  
Nome: 'k92fzw~&- & n k <  L ; m  
CPF: d = & i . m - ~ ~ e %  -32 ÇPF: 339 @&3~% .br14 

(,," i;LT2.,;,>*,," *,,A, " - , & -  

r < ~ a  i i r  
w- 

! : 4 - 5  ;,:," 0 

r i>, ,.,v ,,-$i 

,-, ,<*.,,,4-4 ,,,. *<,,,,, 
i. v 9  < I,, ,: n/.* ' ' '"1 .;r ,.,',r" [ 

, " , 2,; :: i 
:',L , u * o ! ~  r 
,,2% >~'+'9 Í 

., i>,t ;;r , ::z: > i,,-h,,> , "* i 
r .<,,, ,. - y;. : <4< :7:,, 
"L> P" <*>I 3 4 2  

éa i P ' * ~ ~ > C % S I : :  



U ~ ~ K Í  Gntil  ~aarnin~ueshus Santos - Oficial 
PW Marcelo S. E s p e d i  - Escrevente Autorizado 
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FINANCEIRO 



LIVRO NQ 2 - REG15YffO 9WOFrXçUll%ak, DE 3EG:STHO 
DE ikfQibE:S EA ChnP!Tbh, 

R:ra 52a Jcrqe, ç ~ n f r a f i t a n ~ u  com prngxiedad~ da Assad AbcialLa, 
eriçerrando a Area de 45, OOG,OCimg.  

PROPWXETÁREO: - SFCRT CUlB CO2SNTI3ThlSS PAP9t lSTL cax  seda nesta 
i:apital. 

.-- --I--" ---__. - - -  - _ 
R,1/152.200 6m 1 2  de j u l h a  de 2000 

P Auto de Penhora Depásito Particuiar 
Xauundo aos 31fO512.006, eni cmprimer,to a s  BJAêiDADO E" 51C,'G2, 
expedido err! 21/02!;5.uriIS, pela Drp Wndr&a Bçrssa, i a  % i r a  
Federal dcx V a r a  de Exeçuç6es F i sca i s  - 2trstis;a P ~ d e r a l  da 
?rimeira L n s t  Ancla, dasra  CapitaL, ea+ , i  -- dos aukus riQ 

O'i.5852Ol-4 da a ~ ã o  de EXECUCWB FISCIeU, w~v+da pela  FA2EPY'DA 
NAECRAL,  ~o~f t rdã  O SPUH'F CLUB C0RENIR:ANS PAULISTA, CGClNF E..," 

6l.902.f%êlOQOS-2G, cam sede nes ta  Capltaf  & Rua São Surge  n" 
r f ' ? ,  P a r q ~ e  Çdo J~rge, f o i  REWOMDU O I&VEL QBJZlgoD DA PmSEfiSFE; 

WATR~DXA, para g a r a n t i a  da d l ~ i d a  no valor  de RS537,062,18; 
Lenrúi~ s i d c  nomeado colno f i e l  depasit&ria, ALBRRTO DQAL'LB* RG 
nnh~ecc 1,029.082, CPP/MF nPmera 927.896.208-49, ;nesidel?tf! E?: 

damiciliado nesta Capital, A Rua $30 Barge, no 771, Tataape. Faz 
pa:ze da presente penhora, o IrrnQareL obje tx  da x ~ d t r l c u l a  nijmero 

de ImBvwis. 
TROklEtM EISD CAWTAL oe, --- 

3 Fmnasm Raymundu - C3fzc:rrl 
iS CIEatlsa W i k r l o  M. Slerrar - Gubst41to 

Relnatda Yndn. Tabaafil- Strb$btul$ 



R ,  2 !:62,2GO Em 02 de maio de 2007 1 
cede-se u 
, aa forma estab 

9.532 de 10 ,32 ,1397 ,  e o ar t I .yú  4 '  da 
Inst.ruc;(.ier Mcimtiva n a  26, &e 0 6  ,03,2hi03., Ela Secreraria ela 
Reeei ta Feaa~aa, em conformidade com af Lego D E R m -  i 
SPOf D X C A T / W  NP 121712057 (PEOCBBBO ng 19515- 001398/2006- 1 
2 n u b s c r i t o  em 3 0 . 0 2 . 2 0 0 7 ,  par F i i l ~ o n  m c b n z u  Rossi i 
X i c c i ,  da DERAT-SPO/DICAT, que encaminhou a cçzn Servelitia o 1 
Ext ra tu  de bens  e Direkkos ga 

ivcs &FQRT CL?B3 CCU3IBEWXiWS 

w 
Av.3!lE2.200 @m 2 9  de junhc de 2827 

Pelo %ANDADO expedido em 1 5  de Junho de 
2 , G 0 7 ,  pela D s a .  Lataiam Aparecida Fexnarrde~ Ramost PIE. 
Ju iza  Federal Su3;xstituta da 4 V a r a  Especializada em 
Execuq6es Fiscais, desta Capital, ext ra ida  dos &atas da &@ia 

) > f o i  
numere 

I 
---- 

I 
R v . 4 / 1 6 2 . 2 0 € 1  Em 20 de junho de 2012 

Pelo Handada nP UO22,2#22.Q0961 expedido en 
4 de junho de 2012, pelo ~uzzo da 22@ V a r a  C1-ve1 Federal de 
$30 P%á%a, extrai& dos autos do Pracesao ng 0007035- 
05,2012.403.6100, da %ao de C a u ~ a a ~  - P ~ D C ~ S S O  C a u t e l a r  - I 

I 

RT c 1 

1 
foi determina antecipada, a 

pkU3 92 
i 

i 
i 

...- - 
I 

\ 



LIVgO NQ 2 - REGISTRO 
G "AI, 

9WQFiCIAL DE REGISTRO 
DE iM3VEi8 #A rdkPI*I&& 

Sãs Paulo, 30 a 3 e& aozs 
r--,--- - -" ___I__. 

para a garantia de futuras ~xç3~uqBes f i sca is  no valor 
RS27.081,151,24, nos temos da decisbo gmfericiâ 

i de j w ~ a  d~ 2012, Paz parte da garrãntlcn o imBve1 Ga mats 
26.207 daate Registra de %m6veis, I 

1 
i R-5/162,200 28 de agosto & 2012 

Proceda-se au 
xna triculla, na f smm estabeleci 

1a'r~alura de egntufa pFbblica, ser8 da 30 dar. concrdos da data da sua ewer;!$%o, 

Y- 

7 1 -  
",.,A - - 

G :,. 
,", 

WU3 AU911SLi3k : Y S ~  + ~ ~ : , ~ ~ ~ ~ i ~ a  Cgsar CEP: 0,: 204-$0: - Toriri: (13 ) :!250+01 WB - " ~ ~ + ~ ~ % r i s ~ . c 0 r ~ ~ ~  i! ,* 
2- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r e i ; t a  rie c;egu[jcia & $ex$a-f~.;i~a, tt:alii: às '16:GOb. 
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MATRÍCULA DO IM~VEL HIPOTECADO AO AGENTE F~NItNCEIRO 



IV3O N g  2 - REGISTRO 9WFICrA1. VE .ZP;EGiSYRQ 
DE 1 ~ 5 i n d € ~ &  O&. CC, l f  tTA; 

$60 Paljja, 20 &@osSZ~ i3e 201% 
"."- __Y__. 

I 

: UM TEKREXU de  £0- irregular, situado ,na Rua 560 
Jorge, sem númr?ro, sstparina cm a Rlaa ParticuSar, o! mcax.ym 
esquerda do Rio TioLP, riu 39" m D X B m ' $ . m  - %*arnu&, me 
a s s i m  se chacreve: cumeqa na esquina, da Rua SGo Jorge, jun to  
ao R i a  Tiatg, dai aemã pelo alinhamento da Rua $30 Jmge 
numa cxtenaCao de 101, YOm a69 a es-yerina desta com uma Rua 
Particular IPrãs-jetada~, dai segue ao longo desta 8*iS$im ma 
r r t m  exteils,%~ de 160, OCIm; dai def lace a esquerda é negue numa 
ext~nsEie> &E 309,Oefxn akê? encontrar o R i o  Tiet@; dai segue a 
esquerda pelo R i o  TieLG at4 0 ponto de partida, ence~randa 
urna ares superficial de 40.r300,00m2; confrontando & esquerda, 
de quem da Rua $20 Jorge nolha para a i m ú v ~ l ,  ccam o R i o  TfetE-, 

direita confina eoni a Rua ParSTicu1clr {Projetada) e nos 
fmdos com a pr~plpj.st&ria, 

: B CrillB a P&=P8TkI SQC iedadc? 
c iv i l ,  com finalidade esportiva, @PSPdb?Q n2 61,902,72280001- 
2 6 ,  cam sede nesba Capital, na Rua 530 Jorge, n9 77'1, no 
Ta tua%-&. 

: Tçanscri@s mrg 13.042 de 27 de abril de 
l.$45+ deste Registro &e 1m6vri8, 

, --..- ",."- - --- 
%s.v, l%24L.Ol& &I 20 de agasta dc 2QX2 

Da Transcri.@Eixs nQ 33,042 canata que na Im6veT 
o&jek# desta matr2ctlla exi.skerin as segu,intes roiaxiatru~Bela: "na 
esquina &a Rua $30 50rge com a Rua &iartig7~la~* há u m  casa de 
uxn pi-$.vJ.mèrrnko, de C O ~ S L ~ Z A F Z Q   lida e s l q k e s ,  acupada em 
paute por de@end$ncias da adndnis~raç3n do Clube ~omprador e 
eni pa r t e  O C U ~ ~ ~ P  C O ~  moradia de empregadoa: no ãS.lnP1amenta da 

acmt%nua a0 mrs0  



por: 2,60m de largura, de pé direiko reduzida, cem Eoxro, i 

-. --- f 
Av.212$1,016 m 20 de agasto de 2012 

Ã presente matricula f o i  aberta insk 

425.016 DE $bP08/2022, 
rCtPrL nE REGISTRO DE IM 

H,3/241,016 a 28 E%FT agosto de 2012 
Px-ocde-se ao I desta I 

~e%r%cu%a, na forma estabelecida na 55" do arLigo 64 da Lei 
9.132/97. em atendimento ao Of ic io  nn 102212017 iProcesso nQ 1 
20803..72F)OIlób2012-5-$1, emedids em 10 de agas;Po d.e 2012, [ 
pela Secretaria da  Recelka 
aa e direitas do snjgitç3 passivo 

, CHFJ/HF nae 6%.902.722/ 
qr;sali£icadcs, PRQTOCUX*Q N a  425,039 de 23dU0l2022, 

P OFICIAL oe marssm nE i 

- -- 
DE REGISTRO DE 1MOVEIS 3 E  W# P&UW - SF1 

PROTOCOLO 977&52 
t 

CeriidSn extrair!a nos Ternws do arftgo -I$, qO. da ter 8 0'5173 Eventual mst8ncra os 
finde leais ~IIE"M@PS ou' peel~tAaçBe?r: C relatada, W vahdada desta cefiidaa para %r3 f e  
lavrattirs Ite e$cri!m pubaça, sera de 50 &as sont~dos da daia da stia eraedrç8c 
confcrrare c dwposlo nu &rE;;7 1" inwaa IV da Bec&rs 82 24W86 
O 27> Subd~sirtto do T A W E  F: a 4G"~bihdi$l?tt# da VILA FORfAOSA pertaricm a 
ga Ctrciinsutqgu Iniobilrana desde 2?ll ili94piZ terido irrnbas petaencrda anitoiromen% & 
Ta  Circun5c?ç%a Q Drsuha de! 1TAQiiEW pert~rma h F circuna;cri@n Inrotiiiieirrs desde 
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ANEXO 111 
QUADRO DE USOS E FONTES 

- Despesas Pr4-Qpem-acionaís ' 



ANEXO IV 
SEGUROS DE CONÇTRUÇAO DA AREN.1 





Contrato 
de Seguro 



CHARTIS %r 

Chãrtis Seguros Brasil S,A 
Rua Gomes de Carvalho, 1.306 - ?aa - V. Ollmpia 
04547-005 - Sao Paulo - SP - Brasil 
www.chal-Elsinsuranc~~com~bt" 

SAC o800 72 66 J ~ Q  



I *  

CHARTIS SEGUROS BRASIL S.X, 
CHARTIS G 

Rua Gomes de Carvalho, 1306 - 2O andar 
Vila OIIrnpia - Sao Paulo - SP - Gr;P 04547-0U5 
CNPJ 33.040.9811QOU f -50 

São Paulo, 03 de outubro de 2Qí 1. 

Prezada (a) Cliente, 

Ao adquirir um produto da CHARTIS SEGUROS DO BRASIL S.A,, você fez urna 
excelente escolha. 

Col~carnos & sua disposig3o os meihures produtos de  seguras disponlveis no Mundo, 
desenvolvidos e a lín hados com as necessidades, anseios e expectativas do 
consumidor. 

Para n6s vote B muito mais que um segurado, tl a razão fundermentai do trabalho de 
diversos prufissionab que tem como principais objetivos garantir a sua setisfagao e 
canqlaistar sua cunfianqa. 

Atenciosamente, 

Guilleme Leon 
DfRETOR CHARTIS SEGUROS DO BRASIL $IA 



CHARTiS SEOURUS 8WS1i $,A, 
Rua Gomes de Cãrvafhu, 7 306 - I z0 andar 
Vila Otirnpici - Sao Paulo - SP - CEP 04543-005 
CNPJ 33.O40,98110001-5D 

+ - - - - ---- 



CORRETOR I CQDIGB SUSEP 
OCÇ ODEBRECHT ADMINIST. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 1 009505.1.02201 1-6 

--- 
PEDIDO DE EMISSKU 1 DATA DO FED1DQ 

L 420644 1 30 lo~ ia~ l  i 
MOEDA 
RmL 

RAMO DESCRIÇAO 
0351 1 RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL 

PROCESSO SUSEP 
1544 4.00P454312009-82 

TIPO DE MOVIMEPITAÇAO 
107 

viaEp~cr~ 
t nicio as 24hQD do dia 30fU9120 *l i Ate as 24h00 da dia 3111?212013 

DESCRlÇÂU 
EM~SSAU DE APOLICE 

NO APBUCE 1 ~ ~ V E ~ ~ U S S O  DATA DE EMISSÃO 

FIUAL EMISSORA 
O2 - $AO PAULO 

08?3?11Q2035100D0~55 

ESTlPULANTE I TUMADOR 
CONSTRUTORA NQRBERTU OOEBRECHT S.A. I ?!7:2.2881000 1 -82 

0311 01204 'I 

SEGURADO 
CONSTRUTORA NQRBERTO ODEBRECHT &A. / ?!7:228810001-82 

SEGURADO i GNPJ 
SPORT CLUB CORtNTNHIANS PAULISTA 1 8'l.902,722/0801-26 

ENDERE@# 
OTR PRAIA DE BQTAÇOEO 

EHDEWEÇO 
OTR P M A  DE BOTAFOGQ 

COMPLEMENTO BAIRRO 
I Ia ANDAR BOTAFOGO 

COMPLEMENTO 
1 "i ANDAR 

CIDADE 
RIO DE JANEIRO 1 FDu 1 ~f&0-040 ,, O L 

BAIRRO 
BOTAFOGO 

CIDADE 
R10 DE JANEIRO 1 pDu 1 ::;0-040 



I Apiiiice a base da owrrência 

I Âmbito de cobertura - Territeria Nacional 

Lowt de risco - Estádio do Sport Ciube Corinthians Pautista* 

Obras Civis, Instalaçao e Montagem referentes & constru@o do Esf6dio do Sport Club Corinthans 
Paulista, com capacidade para 47.596 espectadores. 

Prddiu Oeste composto par 1 í pavimentas, totaiimnclo uma Are2 de at& I "f339j mz, com fachada 
em pele de vidro supohda por estrutura rnetallca, instataçau de 10 elevadores e 10 escadas 
rolantes. 

PrMio Leste composto por 3 pavimentas, totaiizrando uma hrea de late ?8,1 QOm2, com fachada em 
brise metAlicu e instalação de i etevador, 

Prédio Marte e Sul montam uma 6 r ~ a  de at8 7.80Urn2, ins'Eala@ão de 4 elevadores para atendimento 
a pessoas com necessidades especiais ( PNE ) e 2 elevadores para atendimento aos túneis de 
serviços. 

Esthdis de Futebol, a ser implantado no bairro d e  ttaquera, na Rua Miguei in&cia Guri, no t -7 1 com 
capacidade para 47.596 lugares com 2,549 vagas de estacionamento, senda 929 cobertas e 1 "620 
descobertas, 

Importante: A Cobertura de RCFV aplica-se aos vsicutos levedpasseias ( aproximadamente 20 ) 
utilizados na locamaqáo dos respans%veis pela projeto e n3a B extensivel cios camin hbes, 
erircalvidos na obra. 

1 Valor total do contrato: R$820.OD0.000,00 Máo de obra: R$ 164.000.000,00 

Ex~luo6~s: Além das exclusGes constantes nas Candig6es Gerais e RC e Especiais para a 
rnodaiidadir de RC Obras, estarão excluídos: RC Prafissianal na Cobertura d e  Erro de Projeto. 

Co-seg umda: Demais Empreiteiras ~3 Subempreiteiras vinculadas contraf ualrnente ao presente 
risco enquanto atuando no Canteira de  Qbrãs e Spart Club Curínthiaril; Paufista. 

Lider: Chartis Seguras Brasil SjA com 70% - fS 27 ~UOU+OUU,QO 
Cosseguradom: Zurich Brasil Seguras S,A com 30% - tS 9.0110,0U8,00 



COBERTURA tiM1TE FRANQUIA 

CCAUSULAS CONTRATADAS 
Condig6es Gerais para o Seguro de Respanscabilidade Civil Geral 
Cundig3o Especial Seguro de Responsabilidade Civil, Obras Civis elou Sewiços de Montagem e 
Instaiagão de Maquinas efuu Equipamentos 
Clausula Particular da Cobertura Adicional para Danos de Erra d e  Projeto (OClM) 
Clausula Particular de FundaçZjes (OGIM) 
Giausula Particular Redes PQblicas 
Condiqaa Particular Seguro de Responsabilidade Civil Subsidiaria do Segurado por Mercadorias 
de sua Propriedade quando Transportadas par Terceiros 
Cúndi$%o Particular Cobertura de Circulaflo de Equipamentos 
Condiqao Particular Responsabilidade Civil Crumda 
Condigo Particular Wsco de Responsabilidaffa Civil Polui@a Súbita 
Candigão Especial Seguro de Responrsabilidade Civil da Empregador 
Clausula Pariiculai: para Cabedura de Danos Morais 

RC Obras Civis elou Serviços de 
Instahi3a e Montagem - 

RG Erra de Projeto 
RC: Funrfagiães 

RC Cruzada 
RC CirculaMa de Equipamentos 

L PREMIO LIQUIDO 
ADICIONAL DE FRAGIDUAMENTO 

1 CUSTO DE EMISSÃO 

IOF 
/ PREMIO TOTAL 

10% dos prejuizus, com 
rniniwio de R$30.000,00 - 

MEIO DE PAGAMENTO : 
I CARNE P 

RC PoluíçZio Súbita 
RG Danos a Inshla~Bes e Redes de 

Serviços Piiibticos 
RC Subsidi6ria par Transportes de  

Mercadorias Realízad as por 
Terceiros 

RC Empregador 
fiC; Danos Morais 

Adicional de RCF-V 5QO,OQU,00 I 2.500,UO 

30.000.OD0,UU RC Empregador 

Demais Coberturas 
R$50.000,00 



VENCIMENTOS 

1 o 2 / g%:R007,M 

VENCIMENTOS 

1::;2042 [%7;073j4 

VENCIMENTOS 
VALOR 1 !%2013 / R$97*907.13 

VENCIMENTOS 
VALOR 

%$2013 1 R 1  97.907,13 

DADOS DE COSRANÇA 
EMDEREÇO 
OTR PRAIA DE BOTAFOGO 

COMPLEMENTO BAIRRO 
*II"ANDAR BQTAFOGO 

CIDADE 
RIU DE JANEIRO ( R:""" 1 :~;0-040 

A CHARTIS SEGUROS BRASIL SIA, TENDO EM VISTA AS DEÇLAWÇ~)ES CONSTANTES NA 
PROPOSTA QUE LHE FQt APRESENTADA PELO SEGURADO E QUE FICA FAZENDO PARTE 
INTEGRANTE DESTE CONTRATO, OBRIGA-SE A INDENIZAR, NOS TERMOS. E SOB AS 
CONDIÇ&S GEWiS, ESPECIAIS HOU PARTlCkJLBRES GQNVEMCIONADQS, AS 
CONSEQÜENCIAS DOS EVENTOS DISCRIWIINAOOS NESTE CUNTMTU DE SEGUROS. 

Guillermo Leon 
DIRETOR GHARTISI SEGUROS BRASILSIA 



CHARTIS w 

CONDIÇAU GERAL SEGURO DE RE$PORISABILIDADE CfVib, GERAL 

1 - OBJETO DO SEGURO 

%. O presente seguro tem por objetivo garantir, at6 o limite rnhxirna da importhcia segurada, o 
pagamento de INOENIZAG~ES AO SEGURADO das quantias pelas quais o mesmo vier a ser 
respans6vef civArnenk, em wntenga jsadiciaf transitada em julgado ou em a m d o  autorizado de 
modo expresso pela Seguradera, relativas a reparaqiSes por DANOS CORPORAIS, DANOS 
MATERIAIS E PREJUIZOS. causados a terceiros, desde que verificadas as seguintes condi~6es : 

a} que os danas ocorram nos PAÍSES ESPECIFICADOS nesta apólice; e 

b) que os danas ocorram na vigencia do presente contrato. 

1 *I O presente seguro abrange tarnbern coeidena@es impostas as Segurada por Tribunal dos 
palssa estrangeiros especificados nesta apiiiice, desde que úbsewados os limites de indeniza~ãa e 
as coridi~6es de cobsdura deste contrato. 

IX.f.4 FICA ER1TENDtDU E ACORDADO QUE AS EVENTUAIS COMDENAÇOES IMPOSTAS AO 
SEGURADO, POR TRfBUNAL DE PA~SES ESTRANGEIROS, FICARÃO LIMITADAS AS 
CONDICÕES DE COBERTURA DESTE CONTRATO E QUE NA0 ESTARAO ABRANGIDAS, 
EM QUALQUER HIP~TESE, IMDEMIUGAU PUNITIVA - PUNjTIVE DAMAGE - DU 
QUALQUER TIPO DE I N D E M ~ Ç A U  EXEMPLAR - EXEMPURY DAMAGE 

"Danos punitivos e exemplares referem-se a uma indenizatgão em escala elevada, concedida ao 
Autor em patamar superior ao valor n@mssfiria para compensa-lu pela perda patrirnonial. Destinam- 
se a punir o RBu par sua conduta perniciosa ou para servir de exemplo, razao pela qual são tambisrn 
denominados danos "punitivos" ou "exempfartrs" . Trata-se de fator de desestimula par meio da 
impúsiç8o d e  um valor suficiente a servir como uma efetiva puniçiio ao agente tesante, a ponta de 
demaii4s-ta de novas priiticas lesivas da mesma espkcie ou diversa . 

Para efeito deste segura, entende-se por: 
$ $ 4 & 6 0  

ACEXTAÇÃO - ata de aprova@a, pelo Segurador, de proposta 
cobertura de seguro de deie&inado(sf riscofs) e que servirá de base para a erniss8o da apdliçe. 
AGtDENTE - B toda caso fortuito, especialmente aqtaeie do qual deriva um dana. 
ACIDENTE PESSOAL - é o evento, com data caracterizada, exdusiva e díretamente externo, subito, 
invofunthrio e violento, causador de lesao fisica a uma pessoa, fesão esta que, por si $6, e k 

independente de toda a qualquer outra causa, tenha como conseqLiQncia direta a morte, ou invqlidez 
pemanente total ou parcial daquela pessua, ou lhe torne riecesshrio tratamento m8dica. 
ADITWQ - condição suplementar incluída rio contrato de seguro. O termo aditivo .farnb&rn 
empregado no mesmo sentido d e  endosso, .I 
AORAVAÇÁO DE RISCO (Harard) - s8o circunstâncias que aumentam a intensidade (drim 
ou a probabiiidãde (frequeracia) de um sinistro, independentes ou nau da vontade do Segurada e 
que, dessa fuma, indicam um aumento de taxa ou altera$& das condi$ües nomais de seguro. 





CHARTIS 

EVENTO - termo que define qualquer acantecirnenta em que foram produzidos, ou poderiam seir 
alegados, danos dou prejuizos, e a partir do qual poderia ser ínvoçada, justificadamente ou não, 
por terceiros interessados, a Responsabilidade Civil da Segurado. Na caso de carnprovzida a 
existgncia d e  danos, trata-se de um evento danoso e, casa este seja atribuivel 21 Responsabilidade 
Civil do Segurado, trata-se de um sinistro. Na hipistese d e  ter sido previsto e coberto por um 
contrata de segura, passa a ser denominada sinistro coberto. 
EXTINÇAO DO CONTRATO - o contrato de seguro extingue-se normalmente na data do seu 
vencimento, fixada ria ãp6lice, au quando 6 paga, pela Çeguwdor, indenizaeu equivalente aa iirnite 
rn%xims de indenização, 
FATO GERADOR - 6 causa próxima do dano ocorrido. É a causa que predomina e efetivamente 
produz o e v e n t ~  ddanoso. 
FURÇA MADR - acantecirnentu inevif&vd e irresistivel, 
FOR8 - 4 o Iugar onde se administra a Justiga. 
FORMULARIO DE AVISO M SINISTRO (Accídent report tom) - O o formulário utilizado para 
registrar as principais infurrnagúes sobre a acidente. 
FRANQUIA - termo utilizada peia Segurador para definir valor calculado matematicamente e 
estabelecido no contrato de  seguro, ate o qual ele não se responsabiliza a indenizar a Segurada em 
casa de sinistra, 
FRANQUIA DEDUT~VEL - é a parte do sinistra apurado que n&o é paga pekt seguro. A franquia B 
deduzida do montante que ca Seguradora estaria, d e  uutro muda, obrigada a indenizar. 
FRANQUfA FACUtTATfVA - ft aquela solicitada pelo Segurado. 
FRANQUIA OBRIGATÓRIA - é aquela imposta pelo Segurador. 
FRANQUtA SIMPLES - aqusta que o Segurador nau paga, quando a prejulzo for inferiar a um 
determinado valar estaberlecido na apblice, e nCio deduz, quando as prejuizras forem superiores ao 
citado valor. 
FURTO QUALilElCADU - subtra~ao, para si ou outrem, de coisa rn6vel alheia, carnetida com 
desirui$iia ou rompimento de obst&culos ou mediante escaiada ou utiliaa@o de outras vias que não 
as destinadas a servir de entrada ao locat ande se encontram os bens coherbs, ou mediante 
emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a u2iliza$$io de quãiquer 
destes meios tenha deixada vesticgias materiais insqulvacus, ou tenha sido constatada por inquQfito 
paliciat. 
GARANTIA ÚNICA: - É aquela cujo capital segurado Ynico, por acidente, abrange as indenizaçúes 
por danos corporais dou materiais causados a terceiros. 
IMPORTANC~A SEGURADA flS) - $ a valor rnonethrio atribuído ao patrimBnics ou $3 consequ&ncicis 
econrirnicas do risco sob a expechiiva de prejuízos, para o qual o Segurado deseja a cabedura de 
seguro, ou seja, e o Limite de Responsabilidade da Seguradora, que, nos seguros de coisas, não 
dever& ser superior ao valar do bem. Sin8nima: Limite Mhxirno de irrdsnixaqão . 
~IUOEM~ZAÇÁO - repârn@a do dano sofrida pelo Segurado. 
LIMITE AGREGADO: 6 a limite fixado em valor Igual ou superior ao do limite rnaxr'mo de 
indenisa$ao e que representa s tataI rnCiximo indenizavel pela contrata de seguro, considerada a 
soma de todas indsniratpes e demais gastos ehu despesas relacionadas aos sinistros ocorridas , 
durante a vígdncia da ap6Iice ou a partir do periado de refraativídade d e  garantia, se for a caso. -1 

j 
7, 

nrio obstante a possibilidade do limite agregado ser superior ao limite maxirno de garanti?, 
estabelecido que a iirnite m8ximo de garantia por âlnistro cunéinua SEB~O o limite rnbximaae 
re~~onsabilidáde da seguradora, par ?eclarna$áo ou a 
evento, 
LlMtTE MÁXIMO DE GARANTIA DA APULXCE - 6 o o pela seguradora com 

*. .. . . . <  . * . . " " ,  



desta apulice, abrangendo uma ol! n m s  coberlilras zontrstaoas. Esse limite não representa, em 
qualquer hipdtese, pré-avalia@o da(s) ob;etu(c: gu do($) inteissse(s) segurado(s), 
LIQUIDAÇ~ DE St NISTROS - exprrtss%a usada para indicar, nos seguros dos ramas elementares, 
o processo para apuraçáo do dano havido, em virtude d e  ocorr6ncia de sinistro suscetivel de ser 
indenizado. 
LUCROS GESSANTES - $ao lucros que deixam de ser âuferidas devido 4 paralisação de atividades 
e do movimenta de negácios do Segurada 
MA-FÉ - agir de modo contrário & lei ou ao direfto, fazendo-o propositadamente. A má-fé, 
considerada e consubstanciada na legislação de quase todos os paises, assume, nos contratos de 
seguros, exmpciariat reIev&nda, 
NOTA DE SEGURO - B um documento de* cobrança que acumpanha as apúIices e endossas 
remetidos ao banco cobrador. 
PENALIDADE - sançáo prevista em lei, regulamento ou contrato para certos e determinados casos. 
Q Segurador está sujeito aplicaqãu de certas penalidades pelo descurnprirnei7to das abrigaçães 
decorrentes dos contratas de seguras, 
PLURIANUAIS - sãs assim chamados os seguros contratadas para vlgarar por prazo superior a um 
ano, 
PRAZO CURTO - e assim chamado o seguro feito por prazo inferior a um ano. 
PREJUÍZOS: - a perda econõrniea dou financeira consequente diretamente de danos corporais cru 
danos materiais sofridos pelo terceiro recIawiante. 
PR&J~XO - a soma em dinheiro, paga pelo Segurada ao Segurador, para que este assuma a 
responsabilidade por um deteminada risco. 
PR~MIO ADIGIQMAL - 6 um pr6rnio suplementar, cobrado em certos e determinadas casos. 
PR~MIO FWCIQNADO - B a prgmio anual, dividido em parcelas para efeito de pagamento. 
PRESCRtSãQ - meio peio qual, d e  acordo com o transcurso do tempo, se adquirem direitos e se 
extinguem obrigacgões, 
PROPOSTA - furmula impressa, contendo um questionario detalhada, que deve ser preenchida pelo 
Segurado ao candidatar-se ao seguro. 
PRO-MTA TEMPORIS - diz-se do prGmio do seguro, calculado na base dos dias do contratu. 
RATEIO * 8 a claustrla do seguro de Ramas Elementares que obriga o Segurador, em casa de 
sinistro, a pa ar a prejtlizo de maneira proporcionaf ao valor real dos bens i R E N ~ M C I  A SUB-ROGAS& fHald harmless agraemenq - acordo que estabelece que urna 
pessoa ou organizãçao não responsabilizara uma outra por reclamci@es. 
RESSARCIMENTO - é e, reembalsa, a que a Seguradora tem direita, de uma indeniraqila paga ao 
Segurada, cansequente de evento danosa protrocada culposamente par algu&m, 
RISCO - e o evento toincerto ou de data incei-ta, que independe da vontade das partes contratantes e 
contra a qual B feita t> segura. O risco a expectativa de sinistro. Sem risco n&o pude haver contrata 
de seguro, 
ROUBO - 4 a saibtragáa d e  coisa móvel alheia, para si ou para outrem, cometida mediante grave 
srrneap ou emprego de vial6ncia contra a pessoa, ou depois de have-Ia, por qualquer meia, 

reduzido & impossibitidade de resíst&ncia, quer pela ação ffsica, quer pela àplica@o de rrarcáticoç ou 
assalto mgo amada, 
SALVADQS - sgo as coisas com valor emn8mico que escapam ou sobram da sinistra. 
SEGURADO: - o termo Segurado, utilizada neste contrato, significa: 
i qualquer pessoa ou Companhia mencionadas na ap6iice; 
rer diretores, s6cios, acionistas, errquanb agindo em suas respectivas funç6es E: compet~ncias, em 
prat do Segurada; 
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aat empregados do Segurado, Inclusive pessoa! mhdico, mas somente enquanto agindo deribo do 
escopo de suas abriga~ZIes; 
i qualquer pessaa ou orgãnizaçEio designadas na apblice corno vendedor, mas somente em 
relã$%o B distribui@a ou venda dos produtos da Segurado; e 

quaisquer membros do Comite de Executivos e ajudantes vulunt6fios e participantes da cantina 
ehu restaurante do Segurado, de  sua organização social, de esportes e bem estar, dentro de suas 
respectivas campetências. 
SEGURADOR - empresa legalmente ~oontifitula para assumir e gerir riscos, devidamente 
especificadas nu Eontratu de segura. 
SEGURO - denamina-se cuntratu dde seguro aquele que estabelece para uma das par&, mediante 
recebimento de um premio da outra parte, a abrigaçgo d e  pagar a esta, ou 2 pessaa por ela 
designada, determinada importância, no caso da ocorr6ncia de uma evento futuro e incerta ou de 
data ince&, previsto no contrato. 
SEGURO A PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO - 4 eaquefe em que a Seguradora responde pelo valor 
d e  qualquer prejuizo real coberta, at6 a Limite Mdximo de Indenizq&iro s nari invoca a regra 
praporcional, isto 6,  não se aplica, em qualquer hipátese, a cfausula d e  rateio, 
SEGURO A PRIMEIRO RISCO RELATIVO B aquele pela qual sao indenizados os prejuizos aEB ci 
valor do Limite Máximo de Indenização, desde que o valor em fisco não ultrapasse determinado 
montante fixado na apblice. Casa aste valor seja ultrapassado, a Segurado participarh das prejuizos 
como se ci seguro fosse p wporcional. 
SEGURO A SEGUNDO RBCO ABSOLUTO - seguro feita em outra Seguradora para cumplementar 
a cobertura a primeira risco absoluto, sempre que o Segurada queira prevenir-se contra a 
possibilidade da scarr&ncici de sinistra de montante superior ao Limite Mhxirna de Indenizaç&o 
naquela condig3o. 
SEGURO A P W O  CURTO - t4 a seguro contratado por prazo inferior a I (um) ano, e o seu custu 6 
determinado, geraimente, peles índices ~anstantes de uma tabela de prazo curto, 
SEGURO A PRAZO kONGQ - B aquele contratado por periado superior a I (um) ano e, geralmente, 
cam durapão rnixirna de 5 (cinco) anos. Seu custo 6 çatcutado por uma tabela de prazo longa. Nos 
seguras de ramo de cunho expressamente atuaria1 (vida, por exemplo) n&o existem seguros a prazo 
longo. 
SEGURO DE RESPQMâ ABILIDADE CIVIL - modalidade da seguru que visa garantir o reembolsa 
au Segurado das despesas pagas a terceiros por danos makriais ou corporais involuntariamentfl 
causadas, acorridos durante a vigencia do c~ntmto de seguro. 
SEGURO PLURIAAJUAL - 6 assim chamado o seguro cujã viggncia abrange varias anos. 
SINISTRO - termo utilizado para definir, em qualquer ramo ou carteira de seguro, a ocorrência de 
um evento danosa, afetando um Segurada(civi1mccnte ou não), mas nCia necessarlãmsnb previgu e 
caberto no contrato de seguro, casa em que 6 dsnominada sinistro coberto, 
SUE-ROGAÇÃO - A sub-rugagao tem lugar no seguro quand 
pelo Segurador, esta substitui o Segurado nos direitos e a ~ ü e  &mandar ofs) % 

eventuais respans~vel(eis) pejo sinistr~, normalmente e 
contratadas da Segurado, 
TERCEIRO: - quafquer pessaa fr'sicsi au jurfdica, EXCETO: 
O SEGURADO, SEU CÓNJUGE, ASCENDENTES, DESCENDENTES OU P~SSOAS DELE 

DEPENDENTES ECOMOMICAMENTE; 
mi O S ~ C I O ,  DIRETOR 8Cr ADMlMISTWDUR DA EMPRESA SEGUWDA; 
i A PESSOA F~SICA QU JUR~DICA CQMTRQMDA OU CONTRQCADORA DA EMPRESA 



VALOR ATUAL - 4 o valor da misa sinistraaã, j& ne&i .idas a deprecia~ga pelo usa, idade, estado 
de canservã~Cio e as avarias qt l l  rivrlr s*~fridfi, 
VALOR DE RIOVO - é a valor da coisa na seu estado de novo. 
VALOR EM RlS(90 - 6 u vaiar total que está exposto à perda por qualquer ris&;o segurado e em 
qualquer lugar. 
V ~ I O  ~NTR~NSECOI V ~ I O  PR~PRIO - B a condi@u natural de certas coisas, que as torna 
suscetiveiã d e  se destruir , deteriarar au avariar, espontaneamente e sem Iníeweng%o d e  qualquer 
causa exkrínseca. 
VIGEMCIANIGGNC~A DO CONTRATO - intervaio continuo de tempo durante u qual estao em vigor 
as garantias contratadas. No caso de uma apúfice A base de reciarnaçaes, o seu início 6 a data de  
reiroatividade e o seu Final 4 o tkmino da viçrBncia. 

A Seguradora terá o prazo msximo de 15 dias corridos para aceitar ou recusar o naco, contados da 
data do recebimento da proposta pela Seguradora, seja para seguros novos ou renovaçúes, bem 
como alterações que impliquem madificaçBa do risco. A ernissao desta apbiice, ou do endosso ser8 
feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data da aceitaç%o da proposta. 

Xds casú de o proponente ser pessoa fitaica, a prazo estahelecído acima ficari suspenm, caso ã 
Seguradora salicite documentos compfementares para anéiiise do risco, o que poder& ser feito 
apenas uma vez, voltando a correr ;a partir do primeiro dia Gtil ap6s a data em que se der a entrega 
destes dacumeritos. 

No caso de o proponente ser pessoa jurídica, o prazo estabelecido acima fica@ suspensa, caso a 
Seguradura, justificando a($) nouo(s) pedida(s), solicitar dacumentos camp~ementates para uma 
methor analise do risçu(s) prapasta(s), vattanda a correr a partir do primeiro dia Útík apbs a data em 
que se der a entrega da docurnentaçCra. 

A aceitaqaú ser& autram&tica, casa nao haja rnanifestaçtlo em contra riu no prazo estabelecido. 

EM CASO DE MAU-ACE~TAÇAO A SEGURADORA FICA OBRIGADA A CoMUMiCAR 0 
SEGURADO FORMALMENTE JUSTIFXCANPQ A RECUSA, 

Caso a seguro venha a ser recusado, dentro do prazo estipulada, a Seguradora enviar8 uma 
correspond&ncia samunicanda a recusa, e na hipbtese da proposta ter sido recepcionstda com 
adiantamento da premio, a cubatura do seguro prevaIecer4 por mais 2 (dois) dias &eis apus a 
farmatizagtio da recusa pela seguradora,, e na prazo m&ximo de ?O (dez) dias corridas, as valores 

pagos serao devoividas aa proponente descuntada a parcela "pra rata temporis" relativa ao perfado 
em que prevaleceu a abertura, atualizados pelo fndice IPCAIIBGE a padir da famaliza@ra da recusa 
at& a data efetiva da reseitui@a pela Seguradora, 

A contrahçcio do segura somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo propanenb, seu 
representante ou por CDTT&O~ de seguros habilitado, exceto quando a can5ratação se der por meio de 
bilhete. A proposta escfita dever8 conter os eiernentus essenciais ao exame e aceltãg30 do risco. 
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Caber& a sociedade seguradora fornecer ao proponente, obrigaforiamente, o pratocota que 
identifique a proposta por eta recepcianada, com ÍndicaMo da data e hora de seu rewMmento 

As disposig6es deste contrafu de segura aplicam-se excfusivarnente a danos afuu prejuizos 
acorridos e reclamadas no TerriióFio Brasileiro, salvo as estipulãg6es em contrario, expressas neste 
mesmo cuntratu. 

A apdlice tem vig6ncia anual, sendo que quando n8a houver adiantamento do prgmio, seu inicio 
ser& a partir das 24 horas do dia da nceitaçao da proposta .ou outra data distinta, desde que 
acordado expressamente pelas partes, e na hipbtescr de recep@a da proposta com adiantamento 
partia! ou total do pr&rnia, seu inicio será a partir das 24 horas da dia de recebimento da propusta 
pela Seguradora, sendo seu término taanb$m às 24 horas. 

VI - RISCO COBERTO 

It - Considera-se risco coberto a Responsabilidade Civil do Segurada, caracterizada na forma da 
CIBusuta 1 destas Condi$Zles Gerais, e decorrente de acf dentes reiacionados com: 

a) a propriedade cru a posse de terrenos, edifEcius, apartamentos, 9reas recreativas, sociais e 
sanithias, linhas elétricas, tranaforwiadores, caldeiras, efevador~s, painBis de propaganda, letreiros, 
anthcios lrarninosos e, em geral, todas as in$tala$Ges destinadas ao desenvolvimento das atividades 
objeto do seguro e desde que tais locais estejam especificados neste contrato; 

b) as opera~iSes carnerciais dou industriais do Segurado, inclusive as operagGes da carga e 
descarga em locais de terwiros, relafivas Ct distribui@o au recathimento de materiais, mercadorias 
ou produtos que sejam objeto do processo de suas aperãt$es; 

c) incgndio d o u  expf~s%u originadas nos irnbveis ou nas instalações da empresa segurada; 

d) a atua@o do Segurado coma prripriet4rlo ou construtor das abras d e  rnanutengEba, reparos, 
arnpliaç8es ou reformas dos bens designados na alinea "a" deste subitem 1 .I, COM E X C E Ç ~ ~  DE 
TRABALHOS DE DEMOLIÇAQ, RECONSTRUÇAO, CONST DE 
E S f  R U T U M S  E, EM GERAL, OBRAS CUJO CUSTU, EM C ERIOR AO 

EQUIVALENTE A 30% DA IMPORTANC~ SEGURADA de 4 s  Aue não sej 
atividade fim do Segurado; fJ \í 

e) a existgncia e uso de instalapóes mecãnicas de carga e descarga, maquinaria, ferreme&& e 
utensitias newss8rios para o processo de operapfies da Empresa, assim como d e  weicuios 
industriais e equipamentos autupropulsares utilizadas dentro da empresa ou também, 
eventualmente, nas suas adjacZ;ncías, SEMPRE E QUANDO Nm PUDEREM SER SEGURADOS -....,<". + -*..- - - A  * +  - - - - #  < . -  - . -  . -  



DANUS QUE OCASIONAREM SEREM OBJETO OU SEGURO UBRIGAT~RIO DE DANOS 
PESSOAIS CAUSADOS POR L ' E ~ U L ~ S  AUTOhl3TC*RES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT, 
NEM FOREM SUJEiTUS A LICENc't.4?&ENT9. 

f) partiçipaç2o em exposiç6es e feiras de amostras, inclusive as respectivas montagens e 
desrnontagens, demonstraç6o de produtos pelo Segurado em locais de  terceiros, visitas d e  terceiras 
As instaIaqües e centro de pruduqEío; 

g) os eventos programadas pelo Segurado, sem cobrança d e  ingresso, limitados aos seus 
empregadas, familiares e pessoas co~nprovadamente convidadas, EXCETQ POR AÇOES OU 
OMISSÕES DOS PANICIPANYES, QUE TENHAM UM CASZS~TER ESTRITAMENTE PESSOAL; 

h) ã rnanutençao e a cYEuaçau do serviço contra inc8ndia da priipria empresa dentro e, 
acidentalmente, fora do recinto das operaçües inerentes a tal serviço; 

i) a atuaçilfio das servi~os de segurança prúgrios, por meio de pessoas armadas, animais e 
dispositivos rnec3nicos, eletricos e e!efranicss destinados a tal fim. EM RE~BÇÃQ A ATUA~ÃU 
DOS SERVIÇUS DE SEGURAPIÇA CONTRATADOS, A RESPONSABlLtDADE CIVIL COBERTA 
POR ESTA APÕUCE SEM EXCLUSIVAMENTE AQUEM QUE POSSA CORRESPONDER AO 
SEGURADO, DE F U M A  SUBSIDIARIA, OU SEJA, QUANDO Q RESPQNSAVEL DIRETO FOR 
DECLARADO INSOLVENTE E NÃU EXISTIR UM SEGURO PARA COBRIR OS DANOS 
OCASIONADOS: 

jj a fornecimento de comestiveis e bebidas para consumo nos restaurantes, bares e lanchonetes da 
empresa segurada, e desde que nau seja atividade fim do Segurado; 

I) cornpetiçães e jugos de qualquer natureza, prornsvidús pela empresa, em locais prúprios s/uu de 
terceiros, ex~eto aqueles retacionados a automobilismo, motociclismo, phra-quedisrna ou com 
ufiliza$ão de aeronaves e embai-caqães; 

rn) guarda e/au custddia de objeto pessoais de empregadas, estagigrios, bolsistas e visitantes; 

n) grtragens~estaci~namentos de propriedade do $egurado dou bcais alugados ou controladas pela 
mesmo, mencionados na apulice, com at6 20 vagas, para a guarda de veiculos terrestres de 
terceiras, empregados, estagihricls e bolsistas, PREVALECERA A GARANTIA DE ROUBO SE NO 
LOCAL HOUVER CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS COM A IDENTIFICAÇAO DE 
PLACA E HOR&IO, NA M I P ~ T E S E  DE FURTO SOMENTE PREVALECE#%$ A COBERTURA SE 
FICAR COMPROVADA A DESTRUIÇAO OU ROMPIMENTO DE OBSTACULOS A SUBTRAÇAO 

DO VE~CULO. COBERTURA SUJEITA A '*SUBLIMITEH DE 20% DA IMPORTANCIA SEGURADA 
DE u ~ ~ ~ ~ ~ Q 6 € ~ ' t ,  

U) a exist6ncia de ambufatbriús rn&diços dou adantul~gicas adrninjsírados pela Segurado, na 
medida em qus não seja atividade fim da Segurado. Cobertura sujeita a subiimite de 10% da 
fmport&ricia Segurada de Qp~ra@@s; 

1,2. ansidera-se também coberta por esta apólice, a RESPOMSA%ILIDADE CIVIL SUBSIDIAR~A, 
que pode corresponder ao Segurado, por danos dou  prejulzos sofridos por terceiros e cunseqQen~es 
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a) da clrcula@o de veictilos motorizadas, utilizados ocasionaImente a seu servigo E DESDE QUE, 
TAIS VE~CULOS, NA0 SEJAM DE PROPRIEDADE DO SEGURADO OU QUE ESTEJAM 
CQMTWTUALMENTWINCUtADOS AO MESMO, DE FORMA QUE PERMITISSE A 
CONTRATAFAO DO SEGURO ESPEC~~CO - RCW - Responsabilidade Civil Facultativa de 
Velculus. Tendo sido pago a carr~spondente prarnio adicional estarão abrangidas pela presente 
cobertura, as danas @/ou prejuiras cauaadus por veicufos alugadas de terceiros, pefo Segurada, 
para o transporte de SEUS empregadas, na percurso resid6nciallacais de trabalho e vice-versa. 

a 4 . 1  I= ICA, TODAVIA, ENTENDIDO E ACORDADO, QUE A GUBERTURA EXPRESSA NESTA 
AL~NEA a ", SOMENTE SE APLICARA EM PROTEÇAO DOS INTERESSES DO SEGURADO, 
MAS EM NENHUMA HIFX~TESE EM BENEFICIO DOS PROPRIEPARIQS DOS ClTADQS 
VE~CULUS, MAU ABRANGENDO, INCLUSIVE, 05 DANOS SOFRIDOS PELOS P R ~ P R ~ O S  
VE\CULOS; 

4 3 .  Considera-se, ainda, coberta por esta apblice éa responsabilidade civil do Segurado relacionada 
com: 

4.3.1. MORTE e INVALIDE2 PERMANENTE TOTAL. sofridas por seus empregadas prepostos, 
bolsistas dou  estagiarios enquanto a seu serviço, indusiare durante o trajeto d e  ida e volta d e  suas 
residências aos locais d e  trabalha, sempre que a viagem for matizada em veicufrr contratada pelo 
Segurado. 

11 "3-2- Em exknsgo a garantia 1.3.1 a presente contrato abranger& os danos $&ridas decurrentes de 
visitas -tempor5rias, a neg6ci0, de diretores e empregadas do mesmo, em paises estrangeiros, 
inclusive pela circidla@o de veiculas alugados para a reafizaçGs de tal fim. 

COM RELAÇAO A EXTENSÁO DE COBERTURA PREVISTA NESTE SUBITEM "1.3.2", FICA 
ENTENDIDO E ACORDADO QUE A5 EVENTUAIS CONDEMAÇÕES IMPOSTAS A 0  
SEGURADO, POR TRIBUNAL DE PA~SES ESTRANGEIROS, FICAMO LIMITADAS AS 
CONDIÇÓES DE COBERTURA DESTE CONTRATO E QUE NAU ESTAR%2 ABWNGIDAS, EM 
QUALQUER HIP~TESE, INDENI;-AC~~ PUNITIVA - PUNITIVE DAMAGE - OU QUALQUER TIFO 
DE ~NDENIZAÇÃU EXEMPLAR - EXEMPURY DAMAGE. 

2 - PREJU~US - LUCROS ÇEÇSAMTES ElQU PERDAS FlOcSAMCEIRAS 
Fica, entendido e acordado, que o prasente contratu de seguro garantirh, tamb$rn, as indenizaqões 
pertinentes a lucros cessantes efou perdas financeiras incorridas pelo Terceira reclamante, 

quando diretamente decorrentes de danas materiais dou rarpomis cabertos par este mesmo 
contrato, nas temos da Cl&usulã VI - Risco Coberto. 

B 

""> 

demais despesas relacionadas wrri o processo e a defesa do Segurado, devidamente comprovadas- 

Ainda dentro do limite rnhximo previsto na apólice, a Seguradora poderá, MAS NÃO ESTAM A 

OBRIGADA POR ESTE CORITMTQ, responder petas despesas com ra defesa do Segurada na 



esfera criminal, sempre q u ~  a sq;o estiver re-laciarrcda a um risco coberto par este mesmo 
contrato. 

Quando for o caso, eventuais encargos de traduçga, referentes ao r~amboXso de despesas 
efetuadas nu ex&risr W C E I ~ ~ O  tohlmente w cargo da Saguradsra 

5 - DESPESA DE SALVAMENTO E ÇONTEMCÃO DE SINISTROS 

.I. A Seguradora pagará as quantias despenclidas com as Despesas de Salvamento e com as 
Despesas de Contenção d e  Sinistro, relativas a interesses garantidas pela presente apúlice, nos 
termos expressos nesta cl&usula, at6 a limite fixado neste contrato, a qual ser& aplicado por 
ocorrencia, M o  superando a limite agregado, tamb6m expresso neste contrata. 
2. As medidas ou despesas cobertas atraves da presente cl&usula, de acordo com as 
circunstâncias de cada ocorrGncia, podem ser efetivadas por outrem, que não o pr6prÍo Segurado, 
inclusive par Autoridade Competentef;, cabendo o reembolso pela Seguradora, nos exatos termos das 
presentes dispasiq6es dest~t cl&usula, 

3. O segurado suporhrá as despesas efetuadas para o salvamento e a contenção d e  sinistras 
relativas a interesses não garantidos pela presenb apblice de seguro, Adoianda medidas para o 
salvamanto e a contenqás de sinistros de interesses gairantídos e não garantidos, as despesas serao 
ratecidas proporcioncrirnente entre Seguradora e Segurada. 

4, A presente crkáusuia n3o abrange as despesas incorridas pela segurado com a pfevençao 
ardin8ria d e  sinistros, em rela@o aos bens, instatagões e interesses segurados, assim consideradas 
iambem quaisquer despesas d e  m a n u t e n ~ ~ o ,  seguranqa, mnserto, tenravaç$lo, reforma, substituiqãa 
preventiva, arnplia~30 ~3 outras afins inerentes ao ramo de atividade de cada segurada. 
S. Em caso de &vidas a respeito da adequagãs das medidas tomadas para, numa 
emerg6ncita, evitar a sinistro ou minorar ~s danos e, havendo o desacorda relativo A 
adequa~H~ das medidas de salvamento, tstl situag2ia deva ser Xavada A Arbitragem, nus 
termos da Lei No 93Q?IB6, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996 

1 Fica expressamente conwencionado que, casa surja qualquer cantruvkrsia ora 
divarg9ncia quanto & interprtsfa&s dos temos e candi~5es da p r ~ s s n h  apbIice, assim 
coma na ~woluçãs, ajuste dou IIquidação de qualquer sinistro, estas Çtevar30 ser 

II. submetidas à decisão de um "Árbitro Comum" que o Segurado B a Seguradora 
rromear3o conjuntamente, e facaritatitramente aderida peta Segurado. 

Ilt. Não havendo consenso quanto 4 escolha do "Arbitro Comum", dentro de um prazo de 
30 (trinta) dias ap4s a dacisso tornada nesse sentido, tanto a Segurado coma a 
Seguradora nomearão por escrito, e dentro da ?O <dez) dias, os seus *%rbitrus 
representantes", os quais deverao pronunciar-se, em decis3o carijunb, 45 (quinze) dias 
np6s suas COIIVQCBGQBS~ 
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IV. No caso dos "Aibitros representantes" náo estabaiecerem voto comum, será por ales 
comunicado por escrito às partes contratantes a nomeação que fizarem de um "dubitro 
de Desempate"', Q qual ser& aceito antes de ser proposta qualquer açgo judicial. 

V. Compete ao "Arbitro de desempatet': - Presidir &s muniões que considerar neccsss8rio efetuar com os doia "Árbitros 
Representantes" em desacarda, - Entregar simuttansameaita ao Segurado e ;B Seguradora as atas dassws reuniões, que 
constrtsai&o sempre documontrrs previos indispans&veis a qualquer direita da aggo 
judicial par quaisquer das pams em desacordo. 

VI. O Segurado ou IX~-SeguraCtu e a Seguradura suportarão separadamente as despesas 
de seus "Arbitras representantes" s participarão com a metade das despesas do 
"Arbitro Comum" e do "Arbitro de Desernpabe", citados nesta CWusula. 

6, As dispasÍgúes contidas nesta ~l3usula não al@mm e não ampliam a8 r;oberCrrsas obj8-t~ 
do presente contrato de seguro, aplicando-se apenas 3s despesaia da salvarn~nãa e de 
contençaá de sinistros incorridas durante o periodo de vãg6ncia do contratu de seguro. 

7, NOS termos da IegislaçZta civil vigente, Q Segurardo se abriga a avisar imediatamente a 
Seguradora, ao constatar qualquer incidente au perturbação no local do risca, ou ao receber urna 
ordem de Autoridade Competente, qua possa gerar pagamento de indenizaçaa por canta das 
coberturas previstas nesta ci8usula. Aldm disso, o Segurado se abriga a executar tudo o que for 
exigido para limitar as despesas ao que seja necess&rio e abjetlvamente adequado para conter a 
acorrtisncia de fato do sinistro coberto ou para minorar o seu volume e, ainda, para salvar a coisa, ou 
o interesse coberto, 

a, Se, apesar da execugãa das medidas de ~antengfio, acorrer u sinistro cubertu pela 
prcraenfe wp1512ce-, as despesas irtdsnizaçfas ou reembolsadas gela Seguradora não serão 
desconbdas do limite segurado pertinente Aquela cobertura afetada, uma vez que esta 
clâusula e as coberturas que eta subscreva, possuem um Ilrnite isolado, De igual alcance, as 
medidas de salvamento correrão isoladamente em relaçiiu a cobertura principal da sip6tics, 
a& o limite máximo indicado no presente contrato de seguro, obsewadas as mtrigdes e 
demais dispasiç6es can%idas nesta cl5usula. 
9. Realizado qualquer pagamento de indenizii~lsu ou reembotso atrsiv4s da presente cl%usula, a 
Seguradora Picar& sub-wgada de todos os direitos pertinentes, sem exce@o, não prevalecendo 
sobre esta dausuta qualquer tipo de desistgncia ou rentáncia do direito da sub-rogca@a. 
?o. Nau haver4 reintegraçao da limite de cobertura indicado 

4 1. Para a apl'rcaç3a desta cláusula, ficam estabelecidas ijes ed dispasiçães 
cornpfementares: 

1 í . I - Despesas de Salvamento: s&ci aquelas despesas inc coh a tornada de 
medidas imediatas ou a~Pes emergenciais, ap6s a ocorr&n tnistro coberto pelo presente 
contrato de segura, de moda a minorar-lhe as conseqUgncias, evitando a propagag8o 
cobertas, salvando e protegendo os bens ou interesses descritas nasta apdlice. 
11.2 - Despeças de Conten~ão de Sinistro: sáo aquelas despesas incorridas pelo ~agura&born a 
tornada da medidas imediatas ou a~ües emergsnciais para evitarem o sinistro iminente, e que seria 
caberio pelo presente contrato de seguru, a partir de um incidente no local d~ sem as quais os 
eventns crrbp,dni; e C f ~ ~ c r i t r i ~  na nresente ~ n h i i r ~  ~erinrn i n ~ w i f S i ~ ~ a i ~ ;  fii3 ncnrreri~rn de fstn. I 



4 1.3 - Condidanada qualquer skuaç8ú aos ex2tor uermns das caberturas bdçicas constantes deste 
contrato de seguro. <, > <  < 

11.4 - Incidente o ~ i  perturbaç8o no local dú risco: evento súbita, acidental, incerto - quanto a sua 
realização ou efetiva@o dentro da viggncia do contrato de  seguro, desconhecido do Segurado e 
externo coisa, ou ao bem ou aa interesse segurada pelo presente contrato de seguro, e que pode 
consfituir ã causa das danos cobertas pelo presente c~ntrato de segura, 

1.5 - Autoridade Comp~tenb: autoridade pública legalmente constitui da, em qualquer asfera 
de puder - Federal, Estadual ou Disfrbl  e Municipal - e competente para tomar ou determinar 
medidas ou províd4ncias objeto da pr-ente ci6usula. 
-I .r .6 - Par ocorrência: representa ri limite mbximo d e  responsabilidade da Seguradora por evento ou 
o¢sr&ncia coberta por esta ct6usula. O referido !imite 4 Unico e nata se aplica, portanto, 
Isoladamente por tipo de despesa coberta - Saivamenta e Contenção d e  Sinistros. 
Limite Agregado: representa ci limite tutal rn8xima indeniz4veI atravks da presente cclhusuIa 
particular, durante u pdrfodo de viggncia do contrato de seguro mencionado na apbtice, referente ao 
samaMrio das despesas definidas nos subitens ? 7 ,  i, e 11.2, anteriores. Ocorrera a aufum~~'cica 
cancelamento da presente cl%usula, sempre que a suma das indefiizaqões e reembolsos pagos 
atingirem u Limite Agregada estabelecido. Nga obstãnte c* iindicai;8o do Limite Agregado, o limite 
rnhximo de ~spcbnsabilidade da Seguradora - por ocorrgncia - prevalecerh sempre. No caso da 
apulice de segura estipular pmza superior a um ano ou plurianuat, a Limite Agregado ser4 
considerada para todo u prazo Iungo, uma única vez 

32. Salvo mengao em cantráwia prevaIásce a sub-#imite de f Q% (DEZ POR CENTO) da cobertura 
principal no que se refew ao Limi* Maxirno a ser pago em dscaorr6ncia das 13eispas;ns de 
Salvamento e com as Oespesas de CantençZio de Sinistro 

VfI - RISCOS EXCLUIDOS 

O PRESENTE CONTRATO NAU COBRE RECLAMASUES POR: 

4) DANOS DECORRENTES DE ATOS DE HOSTHIDADE OU DE GUERRA, TUMULTOS, 
GREVES, "LQCKOUTr', REBEL~ÃO, I N SURREIQÃO, REV OLUÇAO, COMFISCO, 
MAÇ~Q~JAL~ZA~ÃO,  DESTRUIGÃU OU R E Q u I ~ ~ Ç A U  DECORRENTES DE QUALQUER ATO 
DE AUTQR~DADE DE FATO ou DE DIREIT~, elvtt OU MILITAR, E EM GERAL, TUDO E 
QUALQUER ATO OU CONSEQU&NCIA DESSAS QGORRENCIAS, E3EM COMO ATOS 
PRATICADOS POR QUALQUER PESSOA AGIMBO POR PARTE DE, OU EM LIGAÇÃO COM 
QUALQUER ORGANIZAÇÃO CUJAS ATIVIDADES VISEM A DERRUBAR PELA FORCA O 
GOVERNO OU INSTIGAR A SUA QUEDA, PELA PERTURBA~ÃO DA ORDEM P O L ~ ~ C A  E 
SOCIAL 00 PAIS, POR MEIO DE ATOS DE TERRORISMO, GUERRA REVOLUCIONARIA, 
SUBVERSÃO E GUERRILHAS, SAQUE OU PILHAGEM DECORRENTE DOS FATOS ACIMA, 
SALVO PRESTASÃU DE SERVIS0 MtLITAR, OU ATOS DE HtTMAMfDADE EM AUX~LIO DE 
OUTREM 

2) DANOS A BENS MÓVEIS E ~ R R ~ V E I S  EM PUDER Do SEGURADO, PARA GUARDA OU 
CUST~DIA, TRANSPORTE, USO, MANIPULAÇÁO OU EXECUÇÃO DE QUAlSQUER 
TRABALHOS, EXCETO QBJETOS PESSOAIS DE EMPREGADOS, ESTAGIAR~OS, 
BOLSISTAS E VISITANTES, EMQUANTO GUARDADOS PELO SEGURADO, MANTIBA A 
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3) EXCLUSÃO CONSTANTE DA ALINEA 10 A SEOUIR, NO QUE SE REFERE A VALORES EM 
GERAL; 

4) RESPONSA81EIDADES ASSUMTDAS PELO SEGURADO POR COMTRATOS 013 
CONVENÇÕES QUE NÃQ SEJAM DECORRENTES DE OBRIGAF~ES CIVIS LEGAIS; 

5) DANOS COMSEQUENTES DO INADIMPLEMENTO DE oBRIoAÇ~ES POR FORÇA 
EXCLUSIVA DE COPITRATUS EIOU CONVEMÇC~ES; 

6) DANOS RESULTANTES DE DOLO, MA&, FRAUDE, SIMULACAO, ATOS IL~ ITOS 
DOLQSUS OU CULPA GRAVE EQUIPAWEL AO DOLO PRATICADOS PELO SEGURADO. 
EM SE TRATANDO DE SEGURADO PESSOA JUR~DIC& ESTA WCLUSÃO APLICA-SE 
APENAS AOS ATOS PRATICADOS PELOS SÓCIOS, CONTROLADURES, DIRIGENTES E 
ADMtMISTMBORfS LEGAS, AOS BENEFIC~ARIBS E AOS SEUS RESPECTIVOS 
REPRESENTANTES LEGAIS; 

7) MULTAS DE QUALQUER NATUREZA 1MPOSTAS AO SEGURADO; 

8)  RADIACÕES IONIZANTES, OU QUAISQUER OUTRAS EMANADAS, HAVIDAS NA 
PRODUÇAO, TRANSPORTE, UTILIZAÇAO OU NEUTRALIZA~ÃO DE MATERIAIS F~SSEIS E 
SEUS RES~DUOS E QUAISQUER EVENTOS DECORRENTES DE ENERGIA NUCLEAR, COM 
FINS PAC~FICQS OU SÉLICOS; 

9) DANOS RELACIONADOS COM A EXISTÊNCIA, USO E CONSERVAÇÃO DE 
EMBARCAÇÕEJ, AERONAVES, PORTOS, AEROPORTOS E SIMILARES: 

10)DANOS CAUSADOS PELA AÇÃO PAULATINA DE TEMPERATURA, UMIDADE, 
INFILTRAÇÃO E YIBRA~AU,  BEM COMO POR ALAGAMENTO, WLUIÇÃO, 
CONTAMINAGÃU E V&ZAMENTU; 

1í)EXTRAV10, FURTO OU RQUBU DE BENS, DINHEIRO E VALORES; CQNSlDERAM-$E 
VALORES, PARA Ef EXTO DESTE SEGURO: METAZS PRECIOSOS, PEDRAS PRECXOSAS E 
SEMbPRECIOSAS, P~ROLAS, JUIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CIRÉDITB DE QUALQUER 
ESPÉCIE, SELOS, APÓHCES E QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONf RATOS, 
NEEOC~~VE~S 061 NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO. Ã PRESENTE EEXCLUSAQ MÃU 
SE AFtiCA EM RELAÇÃO A VE~ULOS TERRESTRES DE TERCEIROS, EMPREGADOS, 
ESTAGIAWIOS E BULSl$TA$, QUAMTO AOS E FURTO QUALIFXCADO 
INTEGRAL DOS MESMOS, NOS TERMOS DO A "n" DA CIJ~!SULA VI - 
RISCO COBERTO; + 

12fAINDA COM RELA~AO VEICULOS DE T 
FICAM EXCLU~DBS RUUBOIFURTQ A CAMI 
SIMILARES, BEM CQMO ACESS~R~OS 
OU QUALQUER OUTRO BEM DEIXA00 
DECORRENTES DE INUNDAGÃO, ALAGA 

I3)DANOS CAUSADOS POR ASBESTOS, TALCO ASBESTIFORPE, DIETHILSTIBEQTROL, 
- - - * * < * . *  . > - L . -  " - - +  . ,  



UTEFSIMU ["DIV'), COMTRACEPTNO ORAL, FUMO OU DERIVADOS, DANOS 
RESULTANTES DE HEPC-T:Tj B CU S / N J R ~ M E  DA DEFICI@NCIA IMUNOLÓGICA 
ADQUIRIDA ("AJDS"); + 

"I4)UANOS SOFRIDOS PELO$ PARTICIPANTES {PRClFISSlONAIS QII AMADORES) DE 
COMPETIÇÕEB E JOGOS ESPORTIVOS, DURANTE A REALIZAÇAO DOS MESMOS, 
QUANDO INEREMTES A TA15 ATIVIDADES, SALVO SE FICAR DEVIDAMENTE 
CARACTERIZADA A RESPUNSABIL[DADE CfiXIt 00 SEGURADO MA PRUDUSÃO DE TAIS 
DANOS; 

1S)DANOS OU UPERA~ÕES DE QUALQUER NATUREZA EM PLATAFORMA DE 
PROSPECCÃO DE PETRÚLEO ( "UN SHORE OU UFF SHORE ?' ); 

16)AS RECLAMAÇ~)ES POR OESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
SEJAM CUNTRATUAiS OU LEGA& REFERENTES 8EGURlDADE SOCIAL,SEGURU 
OBR~QAT~RIO DE ACIDEMTES DO TRABALHO, PAGAMENTU DE SALARIOS E 
SIMILARES. BEM COMO EM RELAÇAO A QUALQUER TIPO DE AÇÁO DE REGRESSO 
CONTRA Q SEGUFtAOU PROMIUVXDA PELO fNSTiTUT0 NACIQNAL DE PREVID~NCIA 
SOCIAL E OUTFIQS; 

iT)AS INIJEMIZAGUES E GASTOS DE ASSIST~NC~A URfGIMADOS POR DOEEIGAS 
PROFlSSIQNAIS; 

1B)COM RELA~$O AOS SERYICOÇ AMBULATORIAIS M ~ D ~ C O  E ODONTOL~G~CO - FICAM 
EXCLU~BOS 05 DANOS DECORRENTES DE DANOS EST&T~COS, ATOS OU 
INTERVENF~ES PROIBIDOS POR LEI, TRATAMENTO RADIOL~GICQ, RAD~OTERÁPICO, 
ELETRQTER&IC~, MEDICINA NUCLEAR, DANQS RELAClONADOS A ADMINISTRAÇAU 
DE AMESTESIA GERAL, USO DE T~CNICAS EXPERfMENTAtS OU USO DE TESES COM 
MEDICAMEMTOS AIMDA NÃO APROVADOS PELOS ~RGAOS COMPETENTES, DANOS 
CAUSADOS POR PESSOAL NAU LEGALMENTE HABILITADO A PRÁTICA DE SERVIÇO 
MEDICO E ODQNTOL~GICQ E QUEBRA DE SIGiLU PROFISSIONAL; 

49) DANQS DECORRENTES DA PRESTACAO DE SEWicOS PRQFISSIQPSAIS A TERCEIROS. 
ENTENDE-SE POR SERVtCQS PRãFISSlONAIS, AQUELES PRESTADOS POR PESSQAS 
COM CONHECIMENTO QU TREINAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, HABILITADAS POR. 
ORGAOS COMPETEM? ES, DE ~ M B ~ " T  QACCXBNAL, E GERALMENTE DEMãMINABQS 
'LPROFISSIQMAIS LIETERAtS"; POR EXEMPLO: ADVOGADOS, ARQUIEEFQS, AUX*319"0RES, 
CORRETORES DE SEGUROS, ÇQNTADORES, DENTISTAS, DIRETORES E 
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS. EHFERMEIROS. ENGENHEIROS, FARMACÊUTICOS, 
FISIOTERAPEUTAS, IVIEDICOS. NOTARIOS E PROFISSIONAIS DE CARTURIOS. 
VETERINARIOS E OUTROS PROFISSIONAIS SIMILARES; 

2O)DAPdOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE OU POSSE DE VEICULQS MOTUR#ZAüBS 
SUJEtTUS A LlCEMEXAMEMTU; 

al)mN\fss c ~ u s ~ o o s  POR naArrusEra, uso cru IMPERFE~Ç~Q DE PRODUTOS 
FABRICADOS, VEMDXDBS, NEGOCIADOS OU DISTRIBUIDOS PELO SEGURADO NU 
TERRITÓRIO BRASILEIRO OU NO EXTERIOR, DEPOIS DE ENTREGUES A TERCEIROS. 
DEFINITIVA OU PROVISQRIAMEMTE, E FORA 005 LOCA{$ OCUPADOS OU 
COMTROLADQS PELO SEGURADO; 



22) INSTALAÇÕES, MONTAGENS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E 
ASSISTENCIA T€GNICA, DESENVOLVIDAS PELO SEGURADO OU POR OUTRAS 
PESSOAS AGINDO EM SEU WQME, EM LOCAIS DE TERCEIROS, E RELACIBMADAS COM 
SUAS OPERAÇ~ES E COM PRODUTOS DE SUA FABRICAÇAO EIOU DISTRIBUI~AO; 

23) WESPOMSA8tLIDADE CIVIL SUBSIDIARIA DO SEGURADO POR MERGAQORXAS DE SUA 
PRQPREEBADE QUANDO TWMSFJORTADAS EM VEÍCULQS DE PROPRlEDADE DE 
TERCEIROS; 

24) DANOS MairoWlS ; 

24) NAU OBSTANTE O QUE EM CONTRÁRIO POSSAM DISPOR AS CONDIÇ~ES GERAIS, 
ESPECIAIS I3QU PARTtCULAFãES DO PRESENTE SEGURO, FICA ENTENDODO E 
CONCORDADO QUE, PARA EFEITO INDENITARXO, NAU ESTARAO COBERTOS DANOS E 
PERDAS CAUSADOS DIRETA UU IIMUIFETAMEMTE POR ATU TERRORISTA, CABENDO A 
SEGURADORA COMPROVAR COM DOCUMENTAC$O HABIL, ACOMPANHACIA DE LAUDO 
CIWCUNSTANClADClI QUE CARACTERIZE A NATUREZA DO ATENTADO, 
INDEPENDENTEMENTE DE SEU PROP~S~TO, E DESDE QUE ESTE TENHA SIDO 

DEVIDAMENTE RECONHECIDO COMO ATEENAT~RIU A ORDEM PUBLICA PELA 
AUTORIDADE PÚRLICA COMPETENTE; 

Vfll - PERDA DE DIREiTO 

O SEGURADO PERDERÁ O DIREITO A QUALQUER $NDENIZAÇÃU DECORRENTE DO 
PRESENTE CONTRATO QUANDO: 

DEIXAR DE CUMPRIR AS OBR~GAGÕES CONVENC1ONADAS NESTE CONTRATO; 

POR QUALQUER MEIO IL/CITO, O SEGURADO, SEU REPRESENTANTE LEGAL E 
SEWEF~C#AR~O FWOGUMR OBTER BENEF~CIOS DO PRESENTE CQMTBATU. 

FIZER DECLAMQÕES INEXATAS, POR Sf OU POR SEU REPRESENTANTE$ OU SEU 
CORRETOR DE SEGUlGeOS, OU UMfTIR CIRCUNSTAMC~AS QUE POSSAM INFLUIR FIA 
AGEITAÇÃO DA PROPOSTA OU NO VALOR 00 PREMIO, FICANDO PREJUDICADO O 
DIREITO A INDENIZA~ÃO, ALÉM DE ESTAR OBRIGAW AO PAGAMENTO PRÈMIO VENQW. 

SE A IMEXATIDAO OU A OMISS&U MAS DECLARAÇ$ES N A& DO 
SEGURADO, A SEGURADORA PUDERA: 8 

I /  

i - NA H~P&TESE DE MWO Q C Q R ~ N C I A  DO SINtSTWO: 
CANCELAR O SEGURO, RETENDO, DO ÍJRÈMIQ ORtGINAL A PARCELA 
PRQPQRCIQNAL AQ TEMPO DECORRIDQ, OU PERMfTIR A 
COBRANDO A DIFERENGA DE PREM~U CAB~VEL. 

II - NA HIPQTESE DE OCORR~NCJA DE SIMISTRO, SEM INDENIZAÇAO INTEGRAL 
CANCELAR + + .v - O -. SEGURO, APUS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇAU, RETENDO, DO PRÊMIO 



CALCULADA FRQPORC=IQNALM5P17 E A 9  TEb3Pr) DECORRiDO, OU PERMITIR A 
CONTINUIDADE DO SEGURC*, POR5ANDO A JIFCRENCA DE PRÊMIO CABÍVEL OU 
DEDUZIRIDO-A DO VALOR A SER INDENIZADO 

1If - NA HIP~TESE DE QC=ORR&NC~A DE SINIST RQ COM ~MDEN~ZA~AB INTEGRAL: 
CANCELAR 8 SEGURO, A P ~ S  O PAGAMEMTO OA IMDENIZAÇAU, DEDUZtMDO, DO VALOR A 
SER INDENIZADO, A DIFERENÇA DE PREMIO CAB~VEL. 

VIER A AGRAVAR IMTENCIUNALMEMTE 8 RISCO OBJETQ DO CONTRATO 

DEIXAR DE COMUNICAR IMEDIATAMENTE A SEGURADORA, LOGO QUE SAIBA, QUALQUER 
FATO SUSCETIVEL DE AGRAVAR O RISCO COBERTO, SOB PENA DE PERDER O DIREITO A 
INDENIZ&AO, SE FICAR COMPROVADO QUE SILENCIOU DE MA-FÉ. 

A SESklRAOURA, DESDE QUE O FACA MOS QUINZE DIA5 SEGUINTES AO REGESIMEMTO 
DO AVISO DE AORAVAÇAO DO RISCO, PUDERA DAR-LHE CIÊNCIA, POR ESCRITO, DE SUA 
DECISAU DE CANCELAR O COMTRATO OU, MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARI" ES, 
RESTRIPlGOR A GOBERTURA CONTRATADA. 

O CANCELAMENTO DO CQNTRATU ~6 $ERA EFICAZ TWIMTA AIAS APÒS A NOYIF~CA~AO, 
DEVENDO SER RESTITUÍDA A DIFERENÇA DE FR$M~O, CALCULADA 
PRBFORCIONALMENE AO PERÍODU A DECORRER. 

NA H ~ P ~ T E S E  EDE CONTINUiDADE DO CONTRATO, A SOCLEDADE SEGURADORA PQDERA 
COBRAR A DIFERENÇA DE PREMIO CAB~EL,  

DEIXAR DE PART!GIPAR 0 SINISTRO A SEGURADORA, YÁ6 LOGO TOME CQNHECtMENTQ, 
E NAU ADOTAR AS PRUVID~MCIAS tNIEDlATAS PARA MtNORAW SUAS CUNS€QU&~CIAS, 

FIZER DECLARAQÜES FALSAS OU INCOMPLETAS, OU AINDA OMtTlR CIRCUNSTÂNC~AS DE 
SEU CONHECIMENTO QUE PODERIAM TER I M F L U ~ U  NA REGULAGÁQ OU SifutSTRU; 

O $!NISTRU DECORRER DE DOLO DO SEGURADO, MA FÉ, FRAUDE OU SIMULAÇ~~O; 

AGRAVAR INTENCIONALMENTE O RISCO OBJETO 06 CONTRATO. 

Aplica-se a este segura uma franquia mlnima ùbrigatária, fixada na especifíea@o da apúliçe, 
dedutivel por sinistro e apBcAveI sobre o montante apurado referente aos danos, prejuizos ejau 
despesas indenizhveio ao Segurado. 

X - LlMlTE DE RESPUbáSAB1LXDADE POR SlNfSYRU 

f lCA ENTENDlDO E ACORDADO QUE: 
a) todas os prejuízos decorrentes de um mesma evento serão considerados como um único 

sinistro, qualquer que seja o niimeru de reclamantes; 



b) fica entendida e acordada que a irnpor$hcia segurada cansfante deste contrata representa o 
limite milzximo de responsabilidade da Seguradora POR SINISTRO OU $CRIE DE SINISTROS, 
assim corno o total rn%xirna indenizdvet por este cantmto de seguro; 

Em complemento ao disposto na Clhusuia X - Limite d e  Respansatsílidade por sinistro, fica 
entendido e acordada que o presente contrato apresenta limite iSnicu de irnportiincia Segurada 
designado na apdlice, para t~das as coberturas previstas na Clausuta Vf - Riscas Cober$us. 

As coberturas indicadas nos subitens 2 - LUCROS CESSANTES BULI PERUAS FIMAMCEIRAS e 
3 - H O N O ~ R I O S  ADVOCAT!CIOS E CUSTAS JUDICIAIS, ambos da CICiusula VI - Risco Coberto, 
n8ù disp6ern de importâncias seguradas isoladas, compsndu, assim, a irripartAncia Segurada Onica 
deste contrato, 
Salva convenc;go em contrhrio, qualquer cobertura que venha a ser incluida neste contrato, atraves 

de Cláusula Particular au outro instrumento, ra3~ apresentar& um limite da importância segurada 

isolada, na medida em que integrara a limite indicada acima. 

0 Segurada, a qidatquer tempo, podar8 subscrever nova proposta ou solicitar emissão de 
endosso, para altera@o du limite da garantia contratualmente previsto, ficando a criterio da 
seguradora sua aceitação e aiteraijiio do premio 

XIl - SEGURO A PRIIOREiRU RSCO ABSOLUTO 

A Seguradora responder6 pelos pr~juizos de sua responsabilidade at6 Q limite da trnportancia 
segurada contratada. 

Xlll- REDUCAO E REINTEGRACÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA 

Bcorricts um sinistro indenizado pela SeguradoraEt, w irngoH8ncia segurada ser& reduzida de tal 
vaiar, ate a exting3o da verba, n8a tendo o Segurada direita & resfituiçiio cio prgmio 
correspundente &tal redu@o. Com a extinqgo da verba da cobertura basica, o seguro torna-se 
sem efeib, não senda permitida a reintegraqão da impurkâncía s 

xtv - REPJUVACAU 

F ? 

, A,w-< <?V' '.>-&L I*- L Antes da fim de vig6ncja do Seguro, Q Segurado dever& manifestar quanto a renovaçao, 
mediante preenchimento de uma proposta atualirada com sugest3o de valores para o )aSximo 
perlodo. Na hipótese da Seguradora não ter interesse na continuidade da cobertura, o 
ser6 informado por cada, 



xv - OBRIGAÇBES DU SEGUPJ 5.3 
< > ,  . 

O segurada se abriga a: 

a) dar. imediato aviso A Seguradora, par carta registrada ou protocolada, da 
ocarr6ncia da qualquer fato de que possa wdvir responsabilidade civil, nas termos 
desta contrato; 

b) comunicar si Seguradura o mais P.6pido psssivei a recebimento 4s quaiquer 
@ita$&a, carta ou documento que sss relacione com sinistro coberta por este 
con.f;raks; 

c)  para efeito deste contrata, aviso significa dar conhecimento ao Seguradar da 
acatriincia de, um evento, especificando o seguinte: 

.t) Se possívei, dados pessoais do passivei recfamant.8: nome, endereço, data de 
nascimento, 

RG, CPF, filiaopãa; 

2)  dadas pessoais de qualquer testemunha ou perito do evento; 

3)  breve das@rl@o do evento: pwc4sdiment0, processa, esmpliea~Bes 
acorridas, passfveis cansequ&rieias; 

d) zelar e manter em bom estado da eanservaç5a, seguãanga e funcianamento os 
lacana de sua propriedade e posse, que sejam capares de causar danos cuja 
responsabilidade Ihei passa ser atribuida, comunicando à Ssguradora, por 
escrito, qualquer alterao;ãõ ou mudança que venham a sofrer ás referidos bens; o 

e) dar ciencia 6 Seguradora da contrat:a$ãcà ou da r~scissio de qualquer outro 
seguro, irefer~nh aos mtsmos riscos prwistos neste contrato. 

XVI - OBR~GAÇ~ES ã58 SEGURADO E MEDfDAS DE SEGURANÇA 

O Segurado se obriga a: 
a) dar imediato aviso 4 Seguradora, por csria registrada au protocolada, da ocorr6ncia de qualquer 
fato d e  que possa advit responsabilidade civil, nas temas deste contrato; 
b) comunicar A Seguradora, irnediaamenttg, sobre, qualquer citaqgo, mpla ou documenta que se 
relacione com sinistra coberto par este contrato; 
c)  zelar e manter em bom estado de consewaryão, seguranm e funcionamento os bens. de sua 
propriedade e posse, que sejam capazes de causar danas clqja responsabilidade lhe passa ser 
atribulda, cornunicanda 4 Seguradora, por escrita, aquelas altera~ões ou rnudanws que passam 
agravar as riscas cobertos; 
d) adatnr todas as medidas de segurança e recursos t6cnicos nemss&rias prevençia de 
acidentes. 
.I - Correrao por conta exclusiva do Segurado as despesas riecess8rias ao cumprimento dessas 
medidas. 
2 - A  inabsm&ncia vulunt&ria de tais medidas, invalidara a cobertura concedida pelo presente 
mntrato. 



, - 

CHARTIS 

1.0 Prau> limite para o pagamento do prêmio é a data de vencimento estipulada no 
dúeumentct de cabran~a. Se esta data l i m b  cair erro dia em que n%a haja expediente bancário, 
o pagamentu da prêmio podeti ser efetuada no primeira dia Ú t i l  em que houver expediente, O 
respectivo ducumentu de cobmnpa serh encaminhado ao segurado ou ao seu representante 
legal, com anteeersdgncia mínima de 5 dias Gteis, em wlagãu data do respectivo vencimento. 
Ss a> sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento da pr&mio, sem que ele se ache efetuada, 
o direitu k Indeniza~áo não ficar& pr@udicado. 

2.0 nau pagamento do pi.ernÍo com pagamento Unico ou da primeira parcela na caço de ap6lices 
fracionadas, at4 ai daia do vencimento, implicar4 u osancelamento au~um~titiccr da contrato de seguro, 

3. No caso de fmcionamerito da prGrnia e configurada a faitn de pagamento de qualquer uma das 
parcelas subsequentes h primeira, a prazo de viggncia da cobertura ser4 ajustado em fun@o da 
prgmio eTeiivarnenfe pago, observada, na rnfnimo, a fração prevista na Zabefa a seguir; senda o 
segurado ou seu repms~ntanfe legal, infurmado por meio de carnunica@a es 
prazo de  vighcia ajustado: 

TABELA DE PRAZO CURTO 

4. Reste belecido o pag arnento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas da cobrança de juros 
de mora de I % ao m&s I dentro da novo pwza de vigBncia, ficara automaticamente restaurada o 
prazo de vigiUncia original da ap6lice (vide tabela de curto prazo), P, 

FraqGo a ser 
aplicada sobre a 
vigsncia udgginal 

Relcnçao % entre a 
parcela de prgrnio 

paga e o prgmia .tutal 
da ap81íce 

FraMs a ser 
apficada sobre 

a vigencia 
original 

Relacáo % entre a 
parcala de p&rnia 
paga e u prGmio 
total da apáiicfs 

j3 
20 
27 
30 
37 

1 3365 
301365 
45M65 
601365 
75f365 

73 
76 
78 
80 
83 

40 

195i385 
2qOB;3&55 
2251365 
2401365 
255!3@S 
290/365 90f 365 
2851365 
3001365 

85 
48 1 4 051365 88 
50 
56 
60 
66 
70 

t 20/365 

Nota: Para percentuais não previstos na tabela acima, dever30 ser aplicadas os pe~centupis 
imediatamente superiores. ~2 

90 
f 3Fi1365 
150/365 
? 65!365 
11 80i365 

93 
95 
98 

*1 00 

3 1 51365 
3301365 
3451385 
365365 



5. A Seguradora enviara corncnicarfc, através de co.respdndência & Segurada, ate i O (dez) dias 
antes do cancelamento, adve&;ncla qu;*ntu n~cossidadc; Çts quitaçiio da@) parceIa(s) do pr&rnio em 
atraso, sob pena de cancelamento do contrata, que serA efetuado ainda que a Seguracio alegue o 
n8o recebimento da citada corresponclenciã, que funciona apenas como um aviso de cancelamento, 

6, 8 Segurada abriga-se a camunicar & Seguradora eventual mudanqa de enderegu, de modo que 
esta possa manter o cadastro do Segurado permanentemente atualizado. O desc;umpi*imento desta 
abrigaç30 dasobrIgsxr2i a Seguradora relativamente efetiva cigncia do segurado. 

7. Decorrida a data estabelecidas para pagamento do prgmiu, obedecido a novo prazo de vigdncia 
devidamente ajustado, sem que b n h a  sido quitado o respectiva d&bÍto, as coberturas do Seguro 
ficarão automati~rnente suspensas. 

8. DecorBdos 60 (sessenta) dias da data d e  suspensao e n3o ocorrendo o pagamento da prgmio, o 
Segura estar-$ automaticamente e d e  plena direito cancelado a a cobertura não poder4 ser reatiaradã, 

9. Na caso de fracianamento de prêmio, se& garantida ao segurado a possibilidade de antecipar o 
pagamento da prêmio fracionado total ou parcialmente, mediante redu$ãa proporcionai dos juras 
pactuadas e n&a ser$ permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a t l tub de custo 
administrativa de fmcionamen-to . 

"I. Quando o pagarnent~ da itldeniza~ãa acarmfar o cancelamento do contrato de seguro, as 
parcelas vincendas do prsmia dever30 ser doduzidsns do valor da inrdenizssçgo, excluid~ o 
adicional de braciorramento. 

I 3 .  O pagamento da prgmiu do seguro de forma parcelada n%o implicar& na quita$aa total do 
mesmo, caso tudas as parcelas não tenham sido gagas. 

12. Fica vedada o cancelamento dda contrato de seguro cujo prgmio tenha sido pago A vista, 
mediante financiamento obtido junto i instituiqaes financeiras, na caso em que o segurado deixar d e  
pagar a financiamento, 

'i 3,  No caso de recebimento indâvido de pr&mlo, 0s valores pagos serao devolvidos e ficam sujeitos 
a atualkapo monet&ria a partir da data de recebimento, ate a data da devolu@u , com base na 
vttria~ãa positiva da Índice IPCAIIBGE, 

XVHi UQUIDAÇÃD DE SINISTROS 

Correr30 por canta da seguradora, at4 o limite máximo da garantia fixado na contratu: 
- as despasas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado durante dou ap6s a 

acurrGncia de um sinistro; 
- as valores referentes aos danos materiais carnprovaeiament~? causadas peia segurado dou por 

terceiros na tentativa de evitar s sinistro, minorar o dana ou salvar a coisa. 

A liquidaç3a de sinistro coberta par este contrato, processar-se-& segunda as seguintes regras: 
a) apurada a responsabilidade civil do Segurada, nos temos da Cláusula t - Obirrto do Segura, a 
Seguradora efetuarsi a indenimçaa ao mesma, relativa repatrrqão pecuniAria que este tenha sido 
obrigada a pagar; 

24143 
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CHARTIS w 
C..  

h) a Seguradora  indeniza^ o montante dos prerjuizas regularmente apurados, observando o limite 
de responsabilidade deste contrato; 
c) qualquer acordo judicial ou extrajudicial, com o terceim prejudicado, seus beneficihrios e 
herdeiros, $6 ser& reconhecido pela Seguradora se tiver sua anugncia Mcita ou expressa, MA 
HIP~TESE DE RECUSA DO SEGURADO EM ACEITAR O AGURDO RIXCQMENDADU PELA 
SEGURADORA E ACEITO PELO f ERCCEIRO PREJUDICADO, FlCA DESDE JA ACORDADO 
QUE A SEGURADOW NAQ RESPOHD€F& POR QUAISQUER QUANTIAS ACXMA DAQUELA 
PELA QUAL SERIA O SIMiSTãIQ LIQUIDADO POR AQUELE ACORDO, INCLUSIVE DESPESAS 
f NCf DENTES; 
dL~roposta qualquer ação civel, o Seaurado dará imediato avisa & Seguradora, nomeando os 
advugados d e  defesa; 
e) f ~ a d ã  a indenizaqão devida, seja por senteri~a transitada em julgado, seja por acordo ria forma da 
alínea "c" anteriar, a Seguradora efetuarA a indenização nos limites a que se obrigou par este 
contrato, no prazo de quinze dias, a contar da apr~sentaçEia dos dacumentos pertinentes pelo 
Segurado; e 
f) se a reparação pecunÍAria devida pelo Segurada compreender pagamento em dinheiro e 
prestaqãu de renda ou pens$o, a Seguradora, dentro da limite de responsabilidade previsto na 
Clausula X ,  pagar& preferencialmente a parte em dinheiro. Quando n Seguradora, ainda dentro 
daquele limite, tiver que contribuir tam44rn para a capital assegurador da renda ou pensgo, puder3 
fa&-io mediante o fornecimento ou a aquisiç2o d e  tfttuios em seu prbpria nome, cujas rendas seriia 
inscritas em nome da(s) pessúa(s) com direito a secebB-ias, com d8usula estabelecendo que, 
cessada a obrigaç%a, tais titufos reverterao aa pati-imBnio da Seguradora. 
g)Recornendwmas observar as seguintes documentos a serem entregues 6 Seguradora em casa de 
sinistro: 

- Carta da comunicaç2o do sinistra do segurado prejudicado 
- Carta do terceira oficiatimndo a reclamaqão 

0 prazo para o pagamento de indenização B de 30 dias apds protocu~o de entrega da Oftirno 
documenta exigido na reguiaçãa. Casa sejam necessários documentos dou inforrnaq&es 
complementares para a liquidagao da sinistro, mediante diivida fundada e justificdve;!, a prazo ser$ 
suspenota, voftanclo a comr a partir do dia htll su bsequente Aquele em que forem c~mpiehrnenZs 
atendida as exigen~ias~ 

Se este prazo ni3o for cumprida, o valor da indenizap3a estará sujeito a apl ra 
de ? % ao mgs, a partir da primeiro dia pasteriar aa tkterrnina da prazo fixado 
indenimagio, sem prejuizo da sua atualizaç%a. 

xtx - RESCISAU 

Mediante acorda entre as partes, o contrato de segur0 poder& ser rescindida, total ou parcialmente, 
a qualquer tempo, seja por iniciativa da segurado ou da seguradora, retendo esta, do g&mio, em 
arnbas as hip68ses, aiem dos emobmenlas a parie proporcional ao tempo decorrido. yde " p i ~ -  
rãta-temporis". 

k- '*\ 

No caso de solioibção a pedido do segurado, o pr8mio a ser devolvido, será corrigido pelg\indice 
fPCAllEGE, a partir da data de recebimento da soiícítagfia de câncelarnentu; ou da data da efetivo 
cancelamento se u mesmo ocorrer por iniciativa da seguradora t 



XX - CONCORRÊNC~A DE AP~I< ;E -S  

1, O segurada que, na vigbncia da contrato, pretender obter novo segura sobre as mesmos 
bens e c~;anfra OS mesmos rfsc:~??; dever& comunIear sua int%n@o, previamente, por 
escrita, a tadas as sociedades seguraduxas envolvidas, sub pena 4% perda de direitu. 

1.1. O p r e j u b  total relativo a qualquer sinistro por cobertura de wsponsabilidade civil, cuja 
indsnikaçãca esteja sujeita as disposiç6er; deste contrato, seri cesnstltufda pela soma das 
segrrinles parcelas: 

a) despesas, cárnprowadamen-Ea, 8ftptutàrlas p e b  segurada durante t.fou ap69 a 
ocarriixtcia de danos a Serceirss, com a objetivo de reduzir sua respoiisabllidade; 
b) vaiares das reparar;Ges esbzitnolecidas em sanbnga judiciaf trwnsitgda em julgado 
e!uu acordo entre as partes, nesta última hipbtese com a anuência expressa das 
sociedades seguradaras anvoIvSdas, 

í ,2 De maneira aniitoga, o prejuiza total relativa a qualquer- sinistro amparada pelas domais 
f~abertirrsis ser& constituido p@la soma das seguintes parcelas: 

a) despesas d8 saIvamentu, cornprsvadarnenb, efetuadas pela segurada durarita 
sfou apús a ocurr8nciit do sinistro; 

b) valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causadas peIo segra~ado 
pelo segurado @;ou par br~eirss na tentativa de minarar a dano ou salvar a coisa; 

c) danos sofridas pelo bem segurado. 
í "3 - A indenizaqaa relativa a quaiquer sinistm nf o puder5 exceder, em kipútese alcjlama, a 
ara Ior cio pmjulxu vinculada i cabortura considoradã. 
í .4, Na ocar&ncia de slrristm cont~rriplads por coberturas concorrentes, ou seja, que 
garantam QS mesmos interesses contra as mosmas riscos, em apulices dirsainas, ã 

distribuigao de responssabitidade entre as sociedades sagumduras en-valvfdas dever& 
obedecer &E; seguintes disposigBes; 

t - ser6 calcuiada ai Inatenfza$ão Individual de cada ~=ubertura coma se o respectivo 
contrata fosse o Único aricjenta, considerando-se, quando for a caso, franquias, 
partislpá~ões rsbrigatbrias do seprado, limite rn8xirno de responsabilidade da 
cobertura e ci~usulas; de rateio; 
iI - ser6 cafcukada a "indenixaç9ia individual ajustsida" da cada cobettura, na forna 
abaixo indicada: 

a) se, para uma determinada i~pdlbcq for verificado que a suma dasi ir~de~daagões 
correspandivntes 9s diiremas cabet-tums abrangidas peiù siriistrtg 4 maior que seu 
mspectivo Ilmite m%ximo de r%spansabilidade, a insienizag~u individual de cada 
cobertura aerb recafculada, dhateminstndo-ss, assim, a respectiva indenf;eat;a"o 
individual ajustada. 
Para efaita deste recálculo, as indenizag6es individuais ajustadas reiativas às 
cubert~fas que não apresentem concorr4ncÍw com auSrws ãp01ices ser30 as maiores 
posslveis, observados uas rsspectivos prejufxos e limitas miiximas de 
m4:ponsabiIidade1 O valor restante do iiwiíten rniixilmo d@ rrsspsnsa bilidada da 8 p 6 1 i c ~  
ser5 distribuido entw as coberturas concorrentas, observados os pfefuizos a os 
$imites por evePrto destas crabeeuras, 
c) casca contraria, a "bndeniza@o individual ajustada" ser4 s inde#r'za&ia individuai, 
calculada de acordo com o incisa I deste artigo, 



Ilt - seri6 definlda a soma das irudeniza~ões: individuais ajustadas das coberturas 
cancurretlbs de diferentes ap61icesf relativas aos prejuizos comuns, caiculadas da 
acorda com a inciso f l deste arQo; 
IV - se a quantia si que se r e f w  o insisa lll deste arkigo for igual ou inferior ao prejulza 
vinculado 6 cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participara 
com a respectiva Indenizagiio individual ajustada, assumindo o segurado a 
responsabilidade paIa cfiferenqa, sa houver; 
V - se a quantia ersbbelecida no ineiso III for maior que o pmjuizu vineutado a cobertura 
cancs~~ante, cada sociedade seguradom envolvida participará com percantual do 
prejuim correspondente ã raaú entre a respectiva irtdenizagtia individual ajustada s a 
quantia estabelecida naquele incisa. 

$3 - A sub-rsga$ão retaüva a salvados operaree-h na mesma propor~%a da cota de 
participação de cada sociedade seguradora na indenlzeig20 paga. 
1.6 - Salvo disposiç8o em corwtr&rEs, a sociedade seguradora que %ver participoido com maior 
parte da irideniagao ficar6 encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-par&, 
relativa ao produto desta negsciagão, &s demais pãrti~ipantes. 

SUB-ROGAGÃU DE DIREITOS 

Paga a inderiizãç%o, a segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ã~ões  
que competirem ao segurado contra o autor do dano. 

Salvo dato, a sub-ruga~ao nCto tem lugar se a dano doi causado peb c6njuge do segurado, seus 
descendentes ou ascendentes, consanguineùs ou afins. 

ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do segurador, os direitos a 
su b-rogagão. 

XXlI - A T ~ A L I ~ A ~ A U  MONETARIA DA INDENIZAÇAO 
NOS SEGUROS DE DANOS EM QUE HAJA PEDIDO DE REEEMBQLSQ DE 'VALORES PAGOS 
PELO SEGURADO A TERCUIRUS E QUE TENHA GARAMTfA SECUWITAR~A, CldJA 
fMCnERlldiAÇ~0 CORRESPONDA A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS: 

0s valores das indenizaçües de sinistros ficam sujeitos a atuaiiza$áa monetdria, quando a 
Seguradora nas cumprir o prazo de 30 dias, contratada nas Candiçúes Gerais, para pagamento da 
indenizagão, a parEir da data do efetb~ dispêndio pelo segurado a terceira, aí4 a data do efetiva 
reembolso feito pela seguradora, com base na variaq%o positiva do Indice t PCArlBGE. 

= DOCUMEfVTQS DO SEGURO 

Y 
i. 

Sã0 documentos da presente seguro a pmposta E a apdlice com os seus anexas. 
%a 

Nenhuma aiterapo nesses documentos será válida se não for feita por escrito, mediante proposta 
assinada pelo proponente, seu representante ou por correto o e receber 
cúncord3ncia de ambas as partes contratantes, 



Não 4 vAiida a presun@u d e  qce a Sejiaradm -terlha j:anf.~ecimento de circunst6ncias que nau 
constem dos documentos citados rr~s@, SIEI~)RII~L,~~ daque:av que ngu lhe tenham sido comunicadas 
posteriormente na forna estabelecida riestas condi~6es. 

XXlV- no PAGAMEMTO DE ATUALI~ACAO MVIQNETAR~A E JUROS 

Q pagamento de vaiores relativos atualizaga monethria e juras moratdrias far-se8 
independentemente de siatifica@i.a ou interpelação judicial, de uma s6 vez, juntamente com os 
demais valores do contrata, 

As atualizaçijas seraa efetuadas com base na variação apurada entre o irliirna tndice publicado 
antes da data de exigibilidade da abrigaçáo pecuniaria e aquele imediatamente anterior B data de 
sua efetiva liquidar;$u. 

mv - IMFORMAC~ES 
- A aceitaqga deste seguro estar& sujeita à anhiise do risco; 
- O registro deste plana na SUSEP não Implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação 
a sua cumercializã~3s; e 
- Q segurado poderá consultar a situaq30 cãdãstrai de seou corretor de seguros, no site 
w m . n a v a b r ,  par meio da nGmerú de seu ragistro na SUSEP, name carnpletu, CNPJ ou CPF. 

Os prazos prescrirfrfna s3a aqueles determinados em lei. 

XXVII - FORO 

Este seguro, tem eieíto para dirimir quaisquer dijvidas o fora da comarca do dornicltiu do Segurado. 



CHARTIS G 

COMW~;AU ESPECIAL SEGURO DE RESPUNSABltlDADE CIVIL, OBRAS CIVIS UOU 
SERVIÇOS DE MQWTAQEM E INSTALA~AU DE MBQUINAS ElUU EQUIPAMENTOS 

9. Riscos Cobertos 

Considera-se risco coberto ã responsabilidade civil do segurado, caracterizada na foma de cl8usula 
I das candi~6es gerais, e decorrente de acidentes causados: 

a) Pelas obras @bis especificadas neste contrato; dou 
b) Pelos çenrips de montagem, dasrnontagsm, repara e instalamo especificados neste 

contrato, 

2.1. A L ~ M  DAS EXCLUSBES CONSTANTES DAS CONDIÇÓES GERAIS, ESTE CONTRATO 
piAa COBRE RECLAMAÇ~ES DECORRENTES DE: 

A FIESPOM5ABtLtDADE A QUE SE REFERE O ART1GO ?245 DO cbDG0 CIVIL 
BMSI LEIRQ; 
DANOS CAUSADOS A IMÓVEIS OU SEUS CONTE~DOS PELO DERRAMAMENTO, 
IMFILTRAÇAU OU DESCARGA DE &UA; 
DANOS CAUSADOS POR INUBSERVÂNCIA VULUNTARIA AS NORMAS DA 
ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS T~CNICAS €/OU DISPOSIÇ~ES 
ESPEC~FICAS DE OUTROS ORGAUS COMPETEMTES; 
DANOS CAUSADOS PELO USO DE MATERIAIS AINDA MÃO TESTADOS OU POR 
METODO DE TRABALHOS AINDA NAU EXPERIMENTADOS OU APROVADOS; 
O FATO DE A OBRA EXECUTADA OU A MAQUINA WOU EQUIPAMENTO OBJETQ DE 
INSTALAÇAO OU MONTAGEM NÃU FUNCIONAR OU NAU TER Q DESEMPEMHO 
ESPERADO; 
DANUS OU PREJUIZOS A PR~PRIA OBRA, a MAQUINA EIOU AOS EQUIPAMEMTOS 
EM PROCESSO DE MONTAGEM UOU INSTALAC;~;  
DANOS MATERIAIS CAUSADOS A EMPREtTEIROS, SUBEMPREITEIROS OU A 
QUAISQUER TERCEIROS QUE TRABALHEM OU EXECUTEM SERVtCOS NA OBRA, 
SOB CONTRATO FIRMADO COM Q SEGURADO OU SEUS €MPREfTEiROS; 
OBRAS EiOU INSTALAÇ~ES E MONTAGENS EM EMBARCA;OES ElUU EM 
PLATAFORMAS DE PRDSPECcÁO DE PETRÓLEO ("ON-SHBRE" OU "UFF-SHORE"); 
LtMPEZX FINAL, PINTURA E REPAROS DE BENS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS 
DECORRENTES DA QUEDA CONTINUA DE ARGAMASSA, CONCRETO, TINTAS €!OU 
MATERIAIS DE REVESTIMENTO; 'r 

2.2, O PRESENTE CONTRATO NA0 COBRE AINDA, SALVO CONVENCAO EM C U N T F ~ ~ R I O  E 
MEDIANTE PAGAMENTO DE PREMIO ADICiQNAL CORRESPQNDENTE, RECWMAÇ~ES 



L DANOS CAUSADOS POF: SONDAGENS DE TERRENO, REBAIXAMENTO DE LENÇUL 
I ESCAVbÇlr",$ ABEKCRAS E GALERIAS, ESTAQUEAMENTQ E 
SERVIÇOÇ CORRELATOS (FUNDAÇOES); 

M) DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO PROPRIETÁRIO DA OBRA; 

N) DANOS CAUSADOS AJOU POR EMBARCAÇ~ES. 

3. Medidas de Ssrguran~a 

O segurado se obriga a adotar todas as medidas de segurança e recursos t6enicas necess&rios & 
preven~ão de acidentes, tais medidas incluir3o: 

a) Estudos pr&vias da sola, do materiai e das estruturas vizinhas, no tocante 80 risca d e  
fundações; 

b) Adequado serviço de esgotamento d e  galeria e vãlar; abertas e de  rnanutençg8u de cercas, 
tapumes e sinaliza630 luminosa em torno das canteiros de abra, inclusive nos pariodos de 
paralisa$3o, 

c) Durante eventual desacetera$ão ou paralisago de obrafmantagem, a segurado dever8 reforçar 
as medidas d e  seguranFa e fiscalizar permanentemente a obra, de mudo a evitar que se 
agravem as condigües do risco. 

3.1. Correr20 par conta excfusiva do segurado as despesas newsshrias ao cumprimento dessas 
rnedídas. 

3.2, A inobsewancia volurit4ria da tais medidas invalidara a cobertura concedida pelo presente 
contrato, 

4, Franquia abplgat6ria 

Aplica-se a este segura uma franquia rnlrxirna abrigatbria para danos materiais, dedutivel por sinistro, 
fixada nas condiqüss particulares. 

5.1, Ao coritr%ris do que dispõe a cláusula IX - Limite de Rsspanswbilidade, das CondiçBes Gerais, 
fica estabelecido que, nos seguros contratados em garantia Onica, o máxima ind~tnlz6uel por 
este contrato, considerada a soma de todas as indenizações par ele pagas, seia de uma vem e 
meia a impoMncia segurada, ficando este contratu automaticamente cancelado quandu tal 
l i rni t~ for atingido. 

5 . .  M;la abstante ã arnpiiaçao pr~vista neste; item fica entendido e acordado que a 
irnport8ncia segurada continua senda a limite máximo de responsabilidade da 
seguradora par reclamação ou sMe de reclarna$Ses resultantes de um mesma evento. 

6 Caducidade do Seguro 

Dar-se-%, aukumaticarnente, a caducidade do seguro, ficando a seguradora isenta d e  qualquer 
responsabilidade: 

30/43 



CHARTIS 

a) Ma caso de comprovado abandono da obra contratada, ou da rescisão do respectivo 
contrato; 

b) Depois de caracterizada a entrega da obra ou da concessaa da "habite-se" e no caso d e  
obra executada peta propfietbria, depois de compietada a execugâo da obra; 

c) Quando a soma das indeniza$&$ e despesas pagas por este contratu em todos os 
sinistras atingir o limite de responsabilidade estipulado no item 5 acima. 

7 ,  Ratificação 

Ratificam-se as cundiçljes gerais deste contrato que nso tenham sida alteradas por estas cúndiges 
especiais, 

Ratificam-se as cúndi~6es gerais deste contraiu que não tenham sido alteradas por estas condições 



CLAUSULA PARTICULAR DA C'OBEM? UPs4 PC)I@l3MAL PARA DANOS DE ERRO DE 
PRU,:ETU :@ClM) 

Fica entendido e; acordado que, tendo o segurada pago o correspondente prêmio adicional, revoga- 
se a exclusGo constante da allnea "j" do subitem 2.2 das Condiqões Especiais, na que diz respeito & 
execrxr;&o da projeto. 
A presente extensão de cobertura, integrando a cobertura bbsica de R.C. Obras Civis, Insblagâ~ 
e/uu Montagem de Máquinas e Equipamentos, nSo apresentara capihl segurado isolado. 



CHARTIS w 

CLAUSULA PARTICULAR DE FUNDAGÕES (OCIM) 

Fica entendido e acordado que, tendo o segurada paga a wrrespondente prgrnia adicional, revoga- 
se a excius8a constante da alinea "i" do subitem 2,2 das CondiNes Especiais, Todavia em reIagão 
aos danos materiais causados petas sensiços relacionadas em tal atineã, fica eshbefecidu que 
prevalecerá uma participa@ù obrigafdria do segurado por slnistrci, limitada esta participaMa ao vaiar 
rnlnimo especificado neste contrato. 
A presente extensas de cobertura, integrando a cobertura Msica de R.C. Obras Civis, fnstala$ao 
efau Montagem de Máquinas e Equipamentos, nao apresentar% capital segurada isolado. 



CQNDISÃB Pfi+R"IC U M R  RESPTSNSABIL IDADE CIVIL CRUZADA 

"Ao contrário do que possa constar das Condig6es Gerais @/ou Especiais deste seguro, fica 
entendido e acordado que": 

A palavra "Seguradd', quando usada nesta ap6fics, significa nÉlo só o Prarnator da Exposiçao e/uu 
Feira, mas tarnbem as firmas expositoras diretamente reiacionadas ou co-promdoras do evento, 

As disposiq6es da presente ap6iim aplicam-se separadamente para cada segurada, da mesma 
forma como se tiivesse sido contratado um seguro em separado para cada um deles. 

Na caso de qualquer ocorr6ncia garantida por esta apdtice, quer envolvenda um dos segurados ou 
tados eles a responsabilidade da Seguradora nau excedera o limite de indenizagão fixado na 
apblice. 

Os seguradas acima discriminados saa considerados terceiras entre si, mantidas as exctusüas 
constantes do item 2 das Condiqões Especiais. 

O desligamento d e  qualquer dos segurados será efetuada sem qualquer devuluqCio de pr&rnio, 
cessando imediatamente a cobertura em rdaç3o ao "excluIda". 



CHARTIS Ss 

CONDIÇAO PARTICULAR RISCOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL POLUIÇÃO SÚBITA 

2 .  Ao contrário do disposto na aiinea "i" do item 1 da Cláusula IV Risws Excluídos das Condições 
Gerais, fica entendido e acordado que o presente contrato garante famh9m os danas pessoais e 
materiais decorrentes de Paiuí$ao, Contamina$3a ou Vazamento Súbitos e acidentais, oeùrridas 
durante a viggnda da presente contrato e desde que: 

a) A emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanaqão ou vazamento da 
substtlncía tuxica ou poluente tenha se iniciado em data cIaramente identificada, s que tal 
emiss&o, descarga, dispersão, desprendimento, escape, ernanagão ou vazamento tenha 
cessado at4 92 (setenta e duas) horas ap6s o seu início; 

b) Qs danos pessoais dou materiais sofridos por terceiros e causados pela emissão, descarga, 
dispersao, desprendimento, escape, ernana~tSs ou vazamento deverao resultar dentro das 72 
(setenta e duas) horas do ifllciu de bis acarrgncias; 

c) A erniss&a, descarga, dispersão, desprendimento, escape, ernanaçao au vazamento tenha 
se originada de depbsitos, dutos, tubulações ou quaisquer equipamentos tocaiizadas no nível 
ou acima da superffcie do sola au da Agua; 

d) Os danos causados a terceiras sejam decorrentes de riscos cobertos por este contratu, 

2, Se o Segurado e a Seguradora divergirem com refaças a quando a emissGo, descarga, 
dispersão, desprendimento, escape, emanaç30 ou vzizawiento comeqaram ou se tornaram 
evidentes, assim como quando cessaram, a obrlgajbilca de provar que todas as candigaes foram 
atendidas caber$ au Segurado as expensas da mesma. At& que a prova seja aceita pela 
Seguradora, a mesma não ser& obrigada a acolher qualquer reclamação de sinistrov 

3, AI&m do disposta no item 5 - abrigaçbes da Segurado das Coradi~ães Gerais do presente 
contrato, fica conirencionada que o Segurado se obriga, tarnbern, a desenvaive-r e a manter em 
perfeitas condiges, programas de gerenciamentu de riscas r; de gerenciamenio I rnonituramentu 
ambientai, sob as expensas do mesmo, visando prevenir e dotar os Iwais indicados na ap6fice, 
de seguranp contra eventuais acidentes, sob pena de aplim@ão da dispus-to da artigo i454 da 
c6diga civil, 

4. Fica, ainda, entendido e acordado que a presente cl8usula nau garante, em hipbtese alguma, as 
despesas de contengio da sinistras, assim consideradas aquelas despesas incorridas pelo 
Segurada e oriundas da execuç6s de operaçaes destinadas a neutratizar, isolar, limitar ou 
õfirninas as; agentes poluentes suscetiveis de causar danos cobertos pela presente dhusula, cr$ 
quais se realizariam se ditas aper;x~i.ies não fossem executadas diante de um acidente omrrido. 
Tais operaGões e despesas, entretanto, daverao ser executadas e suportadas abrigatoriamente 
pela Segurado, sob pena de aplicag3o da disposto no artigo 1454 do cudigo civil, tal como em 
relac;%o As medidas ds segurança, conforme item 3 anterio 

;* 
B 



4.j .  As despesas mencionadas neste item n3ri sel@a objeto de ~ernbolsa pela presente 
ctBusuia, mesmo se riec~rrw4rus Cf3 disposÍça3 legal ou de decisarn de autoridades 
competentes. 



Estar30 amparados os danus a instafaçGes ahu redes de senrir;os pQblicos, desde que, frqus 
inequivocamente provado, que u segurado havia solicitado e ãniaIisado, antes da inicio das abras, as 

plantas com a lacaliza@s e distrIbui@o das redes e iristalaçCie$ dos organjsrnas de serviços 
ptjblicos wmpetentes, mãntida ri exclus3o se sr saficitnqáo se mostrou infrutffera; 



c;ÚlNarçAo ESPECIAL SEGURO DE 3EIP3NGAOJ:LfDAUE CIViL DO EMPREGADOR 

II. Riscos Cabertos 

3 3 .  Considera-se risco caberto a responsabilidade civil do segurado, caracterkada na fama 
da cthusula I das Gondi@sç Gerais, par danos corporais sofridos por seus empregados ou 
piepustos, quando a serviço do segurado ou durante o percurso de  ida e volta do trabalho, 
sempre que a viagem for realizada por veiculo cantratado pelo segurado. 

1.2. A presente cobertura abrange apenas danos que resultem srn morte ou invalida 
permanente do empregado, resultantes de acidente sObi€u e inesperado, 

1.3. O p r ~ s e n t e  contrato garantirá ãa segurada a indenizciç3a correspondente h sua 
responsabilidade no evento, i n d e p e n d e n t e  do pagamento3 pela previd Ancia social, 
das psestaçaes por acidente de trabalho previstas na lei 8.2q 3, de 24/07/83. 

?A.  Por conseguinte, ficam revogadas as exclus8es constantes das alineaç "k" 
(exclusivamente na tocante a damas corporais) e alinea "a" da item 2 da Cfbusula IV - 
Riscos Excluidos das Condi~des Gerais. 

ALÉM DAS EXCLUS~ES CONSTANTES DAS CBNISICÕES GEWIS, ESTE CONTRATU NAU 
COBRE: 

A) AS RECUMAÇÕES RESULTANTES DO DESCUNPRIMENTQ DE OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS REbATlVAS A SEGUFStDADE SOCiAt, SEGUROS DE ACIDENTES 00 
TRABALHO, PAGAMENTO DE SAIÁR~QS E SIMILARES; 

8) OS DANOS RESULTANTES DE DOLO OU CULPA GRAVE BU SEGURADO EIOU 
SOCTQS CONTROLADORELS; 

C) QS DANO5 RELACIONADOS COM A C~RCULACÃU DE VE~X..~LUS LfCENCIADQS, DE 
PROPRIEDADE ao SEGURADO, FORA DOS LOCA~S OCUPADOS PELO MESMO; 

a) RECLAMAÇQES RELACIONADAS COM DOENÇA PROFISSIONAL, DOENÇA DO 
T RABAtHO OU SIMILAR; 

E) 05 DANOS REIACIONADOS COM RBDIAÇ~ES ION1LPANTEE OU ENERGfA NUCLEAR, 
SALVO CONVENÇAO EM CQNTMR~O, 

F) RECLAMAGOES DECORRENTES DE AÇQES DE REGRESSO CONTRA O SEGURADO, 
PROMOVIDAS PEL4 PREV~D~NCIA SOCIAL, 

Em aditamento ao dispasto na cl6iausula IX - Limite dde Respansabílidãde, das Candi~ISes Gerais, 
fica eçtabeiecido que em caso de sinistro, se ficar canstatada que os valores que serviram de 
base ao c&iculo do prgrnio foram inferiores aos cantabitieados pela segurado, ;a indenizaçáa 
será reduzida proporciurialrnePite h diferença entre ú prgmio pago e a devido. 



Ratificam-se as oondições gerais deste contrato que n8o tenham sido alteradas por estas 
condiqOes especiais. 



f . Riscos Profissionais 

Fica entendida s acordada que tendo sido pago s pr6rnio adicional correspondente, s presente 
seguro indenizar& tarnbern as quantias rnensuráveis pelas quais o Segurado seia civilmente 
responsávei a pagar, em sentenp judicial transitada em julgado ou em acordo expressamente 
sitltsrizado pela Seguradora, em virtude de Danos Morais, diretamente decclrrenkes d e  Danos 
Materiais e/ou de Danos corporais &ou Prejufzus financeiros causados a terceiras e efetivamente 
indenizadas nos termos previstos na presente contratu. 

Fica, ainda, entendido e cancotdado que a cobertura de Danos Murais, sarnpreendida nesta 
ciáusula, se limita à irnpsrlancia segurada contratada para a referida cobertura, 



CHARTIS w 

CONDIÇAO PARTICULAR COBERTURA DE CIRCULAÇAO DE EQUIPAMENTOS 

Fica entendido e acordado que. tendo o segurado pago o correspondente prérnio adicional, a 
cobertura "Estabelecimentos Comerciais &ou Industriais" abrangera as reciamaçbes por danos 
decorrentes da ciroulaç3o de equipamentos do segurado nas vias plrblicas adjacentes ao(s) 
estabe4ecImentasjs) iuspecificadofs) neste contrato. 

A presente extensiiu de cobertura, integrando a cobertura bàsica d e  R.C. Estabelecimentos 
Comerciais e/ou Industriais, não apresentarti capital segurada isdado. 



CONDIÇAO PARTICULAR SEGGR3 DE RESPOaSCBILiDADE CIVIL SUBSIDIARIA DO 
SEGURADO POR MERCADORIAS D5 SUA PRtZP"alSDE,DE QUANDO TMMSPORTADAS POR 

TERCEIRUS 

i, Ao contrário do que consta das Candiq6es Gerais efou especiais, fica entendido e acordado que 
o presente contrato abrange tamhhrn a Responsabiiidada Civil Subsidigria do Segurado, por 
danos maferiais ou pessoais, inclusive decorrentes de explas$o, ineSndia ou vsztimenta, 
causados ã t~r~eírss, pelas mercadorias de propriedade do Segurado, enquanb transporfadaas 
em v~tlculas de propriedade de  empresas transportadoras de terceiras, legalmente constituídas 
e espeeiaiizadas, cuntratadas para essa finalidade, e em canseqlãÉSncia ou nau de acÍdenaE! com 
Q v@iculo transportador. 

1.3, Para efeitos desta cláusula, consideram-se veículos aqueles meios de transportes tis 
linhas regufares de navegaçao aqu6tica ou sikrea, vag6ss ferroviãrius au veiculas 
rodoviários devidamente !icenciados. 

2. Fica, entretanto, estabeIecido que tal cobertura: 

a) N3a prevalecer& se .ficar comprovada que o acidente resultou da descumprirnenAtu de  leis ou 
regulamentos, baixados pelas autoridades curnpetentes, relãcianados com ca seguranr;ci do 
veicula, da carga transportada E! do meio ambiente; 

b) Não cobre os danas sofrídus por terceiras pessoas transgartadas em Iacais nao 
especificamente destinadas e apropriados n tal fim; 

c] NSo abrange os danos sofridos pela veicula transportador; 
d )  Nrlia abrange os danos causados exciusivamerrte pelo veicula, desde que 4ais danos não 

resultem da cancorr6ncia das mercadorias e suas respectivas embalagens na ocarr&ncia da 
evento; e 

e) Náa abrange rec1arnar;ões decorrentes de poluição e contaminaç30, sãhm se resultantes de 
urn acontecimento sobito, inesperado e não int@ncian-al, umrtido na vig6ncia desta cláusula. 

3, ParticipaHo Obrigãtbr'ra do Segurada. 

Fica estabelecida uma Participação Qbrigatdiria do Segurado, equivalente a 20% (vinte por 
cento) de todas as irideriiraqães ou despesas, por sinistra, Picando esta participqão 
condicianada aos limites minimo de: 

3.4. Para efeito deste contrato, todas as reciamâ@es provenientes de um sb evento seras 
consideradas como um Única sinistro, quatquer que seja a número de rectarnantes. 

4. Fica, ainda, expressamente convencionada, que a caberkura concedida através da presente 
ct&lasula somente se apiic;rar& em pruie@o dos interesses da Segurado, mas em nenhuma 
hipútese dos proprietArius eluu concession8rios dos veIculos transpart;adores, 

Notas : 

í) A presente cobertura, rio grnbita do rama RC3 Geral, apiicar-se-4 exçtusivarnente nas kipbteses do 
Segurado não possuir Frota pr6pria ou utilizar outras meios de transportes além da rodovihrio, 



CHARTIS $c 

manaida a condigiio de nao ser o mesmo proprietdrio elou possuidor de qualquer vinculo com QS 
meios de transportes utilizados. 

2) Para a inciusao da citada cobertura, cada caso concr@tu dever& ser submetido ao IRE3 (DIREC - 
Divisas de Resp~nsabiIMade Civil Geral - Ris de Janeiro ou sucursal de Saa Paulo, dependendo 
da Iucaliza~ão do Segurado), a qual analisar& o risco, fornecendo as bases de aceitsi~so, Para a 
citada anhlise, dever& ser apresentadas as seguintes informa~ijes: 

a) Meios de transportes uWizadas; 
b) NQrneru de veicutas rudaarihrios, de propriedade de terceiros, utilizados para cr transporte de 

mercadorias do proponente; 
c) Media mensal de viagens aéreas, aquhticas e ferruvidrias; 
d) ReIaçao dos produtos transpattados, com a indicação da respectiva nomenclatura, cãdigo da 

anu, estada fisico, tipo de acundicianamentu e embalagem; 
e) F irialidade dos transportes (entrega de mercadorias, incineração de residuos industriais, &@;e 
fI Arnbito geograficu abrangido (nu territ6rio nacional e no exterior), 

3 )  Ma hipbtese do Segurado possuir a cobertura RCW, para os vefculos de sua propriedade, os 
vefculos de terceiros também dever30 ser acobertaclos a.trav&ç daquele ramo, cuja cadeira 
oferece cobertura de rc-subsidi8ria sernethante. Na caso, deverá ser apresentado o pedida de 
cotserkura, intruidú das informal;ões nscessárias ft an8lise da risco, a DIAUT - Divisa0 de 
Autornúveis do IRB - Rio de  Janeiro, 

4) O Rsco pela TransporEe de Miitrcwdorias, de Propriedade da Segurada e efetuado par veiculos 
roduvi~rias tarnb8m de sua propriedade, continuara sendo aiocado excfusivarnente nu ramo 
RCFV. 





CHARTIS G 

OCS QDEBREWT ADM33YISTRAllOãtPI E CORRETQRA DE SEGUROS LTDA 
Av. DAS M A C ~ E S  WlDAS, 8,50 t - 2 6 O  ANDAR 
PINHEIROS - SÃO PAUI,Q - SP - CEQ: OS42S-U*10 





Apólice de Segiiros ZURICH 
Ssgerros 

Pruliostn 3". Rcrttrv~ ApBlirc: Nu, AIaldn SBU Al~fitice W* - Erirl oshn N", 

OJSS4UM ] r " r - ~ - - " v - J [  Rs-RFAl, ] Vt6741X622R I i UQDOUO 

Segiirnrla 

Noirie: 255707 - COi6S?'RXIVI C)Xlr\ NOKUER?'O C)l>BBREC'IIT S.A. - CNIJJ; 15 1UZSBSOQfl182 
Kridcr~~a:  Rtjh I'lXhiA 1-K Blll'Al'CdOU, 300, I I ANDAII ROIXI-IQGD RIO DE MNElfM Rf - 1 
W'. de IXas VigCiiçia 

[TI A I'A11Y àK 1MS L'iNTG E QtM'I'RO XtUMS UI: 3WO')iZi) I I 14'1 E AS VINTE 13 (StlnW<0 IQRAS 
-- I>E 3 111212iJI4 

C a  i-ivetnr- Rntit~lPrrrtl~rio 

I 
-- 

UIS-QDEIIRECIf II' Ar>hl E CURRETQRA iirl SE - MO34 (I 67 - I1ISCOS IX ENf;ENI lhR1A 3 
Cnrnrirrí~ticns I Irii]iorhIii~iei:ir Scgurari~is I QAuxiilris I Ceiici-rriros / Oliserva~fies 

f --- 

LMI = R$ 828.229.66 i ,QQ 

Preinio Liquido = R$ 3,119.181,16 
Adie da Fmcianarnento = R$ 0,OO 
GUS~O da A ~ O I ~ C G  = R$ ioa,ao 
Valor do IUF = R$ 82.602, c14 
Premio Total = I?$ 1.201.884,qO 

LOCAL DE RISCO: COPIFORME AMEXQ 
GLAUSULAS: VARIAS 
VARIO3 

N 
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sno r,.iltir.r,. # > / r  @i20 t I 





ZURICH 
C;eg~aros 

AP~LI IPE DE SEGURO DE R16iCUS DE ENGENHARIA 
Q ERAS CIVIS EM corcisrauc;Ao 1 irirsr~taçAo E MU~\~TAGEM NO 01 679'1 86228 

Segurado: Construtora Nurbe~~ta Oclebrecitt S/A 

Co-Segurado: Sport Club Carinthians Paulista ciou demais empreiteiras c 
sr? betnpreiteiras viriculadas contra t~iati-i~eriie au presen Ir̂  risco 
ei.iytiarito atiiancio t-ia canteira de 0 f 3 r a ~ ~  

Modalidade Eici currformidadk? clirin as Condiqfi~s Geuaiç para o Seguro de 
Ril;ços de Eriyenl2auia e Candi~ões Especiais dc 0tar.a~ Civis ern 

de Seguro: Çai-tstr'uqao ehi i  Irrstciiaq3x1 e mun tayl-ni e i u  Condi~Bes 
Partic~ilares, cl~ic fcrze1s-i parte integrantr e iris~pcir6vel da Aptjlice. 

Valor do Contrato: R$ ROQ,QQO.UUO,QO 

Velar em Risca: R$ 767.223.664 $00 

Objeto da Seguro: Obras Civis, Insral.i@a ta Monlageiri rcfcrcntes A collstruqão da 
EsiSdirs do Sport Ciub Carinthiai-i~ Paulista, com capacidade pni-a 
48,000 espet: t ado i~s ,  

Local do Risco: Rua Ilpligltel In6cin Cirri, 11  1 - Itsq~iera, 530 Paulo / SP 

Prazo da Obra/ 3U~UW20'l i a 31 11 2EF113, incluindo testes (30 d i a  de t e ~ t e ~ ) .  
Testes: 

BTigGncia da Seguro: Cobertura Bhsira e Adicionais {Éxceto Manutenqaa Arnpfcr]: 
Das 24:OORs da rlia 30/0912011 &s 24:QQhs do dia 3 1/12/20 1 3 

Ccsber tura de Marlti ter ipu Ampla: 
Das 24:UOI?ç do dia 31 /I 2/20? 3 As 24:UUhs do dia 3 1 /I 2JZ014 

Ob5.: O inicio ,... ".. d~ ....., Vig&nçia,,rl;.i,,_,g~er_r~-~~ . Maiirifei~ão iniciar- 
se-& ita data cicirna gspec~f i ~ i K k 1  1,111 st uarido a abj~t~,,$,c,gii!,$,d~ 
for cr-itrecli~cj-$<a uso coii~crcia! c ençcri-ar-SP-A a06s l _~l:jg.;e.;, 



Coberturas Canaratadas - Limites de tndenizaqiia no agregado: 

1- Sublimite para Obras Teliiporárias 1 V-,-,,-,,- S.OUQ.OGU,OO u ~ - - - - - . - ~ . . -  t 
__g 

Dcspesai; txtraart-linhrias (~xcelu frete 
la~rcol  
L"." " -,..- .AA--.,..-w- + ."l^llll*l.xI~ "-"--t 

:T~iin~iltor (2 )  -+., - Exclufdos .,.,,v.,.-,- Atos cfe Tcrrarisrno 50.00U.OQ0,00 
Despesas cie f3eserittitha ,---.,. 

.+,.---- 
I 5.aao.oaa,oo 

Erro de ProjrtalRiscos da Fabi*icanle -- COM 
ITS C I,F (LI 1 767.229.661 ,QO 

-,-,.-+,+,--- 

Manuteiq2o Atwpta - 11 n îeses 767.2 2 9.66 1 +O0 -- ,--,-,.L-+ "<.,""+"-" "---. 
'Af retarneiliii dti. Aeroriav~s 
L , "  .,.--... -----""- 

2.000.00Q,OQ 
1 
Honordrias rle Periios 1 .QOO.OOO,OQ 

, ~ "  ~ -.-*-- 
Annúreriuyem Fnrù tlo Canteiro de Obras I 10.OQQ.OUQ,OQ 

O bscrvaqfies: 
-Limite Máximo de Garantia Total: R$829,229.661 ,OU 
-Todas os Lltnites m6x, dn garantia sao agregados, o eluc signifim ~er(3t-n vAiid05 ~IOI" toda 

a vigencia da aphlice. 
-Exclui-sc da cobertalra de turnrrflos: atas dulom~ e sat~otageir~ proireniei~tes do Seguraclu. 
-A i:obextijra adiciurtat de Erro de Projeto ';e aplica cxciusivarncnte ds constru$des novas. 
-A cobcr tura adiçiorial de Riscos do fabricante aplica exd~sivarncntc aos cqtiipamcntos 
ilOVOÇ. 

Fra nquiris par evento 

- Silblir~iite parri Obra.; Ten 

Der;pei;as Extraordir>Ari;is (r-i;cct-tu Qretc 
~i&rtxol 

Tumuitos 121 - Excluidos A 
Sorriar ;is desiiesiis a«$ prej i i imi Jiil 

Despesas de Deseri~ul ha cobertura b6sica ptjra dçidrrqim da fr;iriqiiia 
bdsira ciibivet. - --- 

250.0t)0,110 
- 

Maiwtanqaa Ampla - 12 meses 
""Ii*YW? &XIXI--&- 

2 50. 



I I-lonor8rio'; rie Peri l ~ s  

I Arinairenacpn Fora do Cant~iro de Obras 
-",A-..--.+*-.h- * ~ - -  

Despesas de Salvairim ta e Contcngão dc 
Sinisf rris 

I O.DQQ,DO por afretairirriao 

içn para deducso da franquia 

e ucorri?tacis c relativa exrrlársivarnen'crr As 
cubcrturas dc corilen~;ão d sii2istr'as 
(rnrrfornre c I ~ u ~ L I I ~  er11 CII~PXU) 
~ ~ - ~ w w ~  --wxw11 m 1 Y.. -* m A 7"XXO 7 " 

Pr8iriio liquido: I{$ 1.1 4 9.184 $1 7 

Corretara: Odcb~.eci-it Administradora i3 Carrt>foi-a dc S P ~ L ~ ~ C I C ;  Ltria, - CNPJ 
'I 4.588.248l0081-20. 

CLAUSULA ESPEC~FICA PARA COSSEGURO CEDIDO 

Art. 1 v Ficii eritc-tnclida c acordado cluc os riscas ctinparador; peta presente apbiicci, 
rrão ubsiarite o fato de esta ter sido ernitids pelt7 "Cia Minas Brasil Sccgui-os YA." eS 
asruinida em cu';segui-[I peIas seguirites ~ntidades scgriradora5, de acordo cor13 as 
propar.qbec; sobre u total c10 risco ap~cscijtadcis abaixa: 

Art. 2' Etn çonseqiÍ&ncia, cada m a  das Seguradoras ri~er-icionadcis P 
individ~ialinente responshvel p~ lo  risco da px~tr;í?nt~ cabeittir.a rurrespor~dentc apenas a 
sua psrticipaq30 assitinida e, par carrsegirirrir~, rra rnesina proporção lhe corresponderão 
x )  grernio do presen tc contrato ri ar; evtiiltuais perda e sinistros. 

Art. Sa Sern prejulio ao acima exposlo c para simplificar as relaç0es entre as 
Seguradurac; ~5 o Segurada, fica ciç.ardada qric? o Segurado t rata2 de q~irilquer assunta 
rciativo a esta apdlice satner-tte crrrri ci Seguradora Lider, a yuiil devera infuri-hrtr 
aportunarrxnte a todos os outic>s Ccisseguracjrires sobre 6-i de~errvulvit-r~eri ta do risco. 

Ari. iio Coni este objetivo, os Coss<qi~ratlores acoitlarn qiir ri 5etjririido1.a 1.idc.r ,, ,,.+> 

c;rr;~ reçpotrs;ável pelo reccbimcnto do premia, por xecebcr c tramitar os avisos, ~rnitiretrr , , '  : 

os ~ ~ K ~ I P ~ I ~ O F ;  pert inerAi tes, coritralar os vcticiiri~rrtas, atcnder os sinistrol;, definir os 
reguladores, exarnincir e ;>provar o5 rclatbrios que furen~ preparados por estes e, ei3-1 
q ~ r t l l ,  por todas a5 tr4rriites qiie farerrr rirse~ssáriris ou ç~~xwernientes para o m ~ f l ~ r ' i r  

cuinpri~nen t u dc seu cargo. I 



Art. 5" Fica eriteridídr, t;arnbPin que u total cios premios pcidr̂ rCi scr liquirlado pela 
Segiirátclci do Seguradar Lider, t> qual cr reccberS por si P por represetltaçaa dos ouirc~cis 
Cosseguradares na proporçao clue a cada tiin seja correc;fioiidc+rrle. A Cia Minas Brasil 
S~guros S/A. se obriga a reeinl~atsar as Cosscguradores corn a parte do pr61riio qtte a 
cada utn seja corresponrlet~te derrtro de 30 (.trir.it;.x) dias írtl-is a partir rlri erivio deste lielo 
Segurado. 

Art. 6' At6n dirxsa, fica acordado que ein caso de sinistros, a tmaincag3o do 
Reguladar ser6 Ieita pela Strgtrradciríi Lidtizr, a tjual ter6 plcr-ial; poderes psra aprovar ou 
definir o montante das pertfas arriparadas por esta cab~rtuia e csiabcIec~r o mr>r.itarite 
tatal clas inclenizeiçhcs as cluais a Se:juivtido tenha direito. 
Os Cossegtrr~drires estarao obrígados a contribuir cot.i~ a indeniaaqso, dt.? acordo c 
sarnentc cslil sua ptixticipaqao rio risco, na data yuri ct Seguradora Lidei- teriira 
cstahelecidcr. 

Arl. 7" O Segurado e tadoi; 05 Cwssegur;idarm estão de acordo com iodxir; os 
ponto5 apresei) t ados e estifiirlados geia presente apd !ice e, c137 csp~ciai, a s  disposto ~i~rla  
presente ~16~1su1é3, atrair& da açsiriaturr.i de cada uin dos docutncntos ci-tl sinal de 
conçcrit itrien to e agmrova<áo 

Não obstarite o dispcastn ito Art, 6" da Cldtisula Espeelfica Iaara f asseguro Cedida, as 
Csndlqães a scrctrn considerad;~s pam Siristros devem seguir. h-i Cidtssula dci Coupcfar;ao 
rra Rcgula$ão de Sir-iis-tros confarmc segue:- 

C L ~ U S U L A  DE COÚPERA~ÃU NA REGULAÇÃO DE SINISTROS - A 5r?cjuradara klder 
informara af5) Cosscguraclorab), pcir et;t:i'i$n e i~n~ciiatamei-it~~ sobrc qualqtter 
r~clai~-icr<ao ou circun';t%ncia que possa [lar srigcrin a urna r-eclarndqao cltr s~nisln~,  a partir 
do rnorrien ta cm que minar coitli~cirn~rito de qi~alqtjei. si tuaçãa p~rtiricn te; 
1 ,  A k,gttr.adnr;.~ Líder facultar3 4 5 )  co';sc^gr.iriidorait;), ~1 çnoperaqao na regtlla@o, 
investigação, ajustei; t? avaliacão de yi~alcqaier rectainaqao c l ~  ririistro ou de ~ Í r c ~ ~ n ~ k ~ l n c i ~  
que passa originar U ~ I  sini5fr0, ~ ~ E I I C I I I  que a Sqi.rrador;a lider dispanibilizará tacla c 
qualquer claccimeri t aqAo ê- in fortl.iaq6es necessArias, com n o bjctiva de apurar as 
respoi~sabilidades consiyi~adcis ria caritratci de segcrro original; 
2. A coopera@o iinptica na cfiscusr;c3o previa com a(ç) Cussecjriradorafr), dc .roda c 
qualcjuer. circ~inst5i1çi;a, estr;~ t&yia P, erl iii.r?, 50 bre cju;iIqv~r tornada de clecis3o acerca clr, 
sinistro; 
3, Nei~lium S C O Y ~ U  ut! C U ~ C C ~ ; S ~ O  poCI~~r6 wr realiloada e twnl~iliria resporisk-didadf- 
ser6 admitida pela Segcira~furn tlder., sem a prgvia ailu@ncia clas Cwsa-tyi.iradi>1;15~ n ~ i 5  

tevr'nos dcçta cl6usulci. 

Esia cihrastlla deveri s ~ i .  aplicada aur sinistros cuja cstii'ria tivd iiric-ia1 dor; prrijubob; stipere 
a v a l o ~  total de R 8  2OQ.OOQ,OU. 



' 
h
,
 

0
 0

 
0
 
IU

 
3
 n

 
3
 
- 

2
. 
>

 
8 
5
 

$ 
e 

a.
 

3
 3

 
x
 

5
, -
i 

3
 2
 

" F
 

z
g

 
2 E;' 
í: 

-- 
n
 

:
 s 

n
 
rn
 

O
 

f
l
 

c
 

5
%
 

;e 
m

 

3,
"

 
m

 
rn
 

e
g
 

-3
. 

5 r-
-
 

E
" 
-
-
I
 

yz
 

O 
- 3 

rn
 -
 

g 
8 

3
 

m
 

r
*
 ii 



01). COBERTURA AIIICIONAL DE DANOS f f f f l í0~ EM f U N ~ E C > ~ J ~ ~ C : I A  DE RISCOS 00 
FABRICANTE PARA iu lAqu~~t i  E EQUIPAMENTOS NOVOS 

10. COBERTURA ADICIONAL DE DANOS F~SICQS EM CONSEQU~NC~A DE ERRO DE 
PROJETO PARA OBRAS CIVIS 

12, COBERTURA ADICIQNAL DE ARMAZENACX~V~ FORA DO CANTEIIIO DE OBRA5 OU 
I.OCAL 00 RISCO 

9 3, COBERTURA ADICIONAL DE HONOKAR~QS DE PRRITQS 

CLAUSULA DE EXCLUSÃU DE INTERPRETACAU DE DADOS ELETR~NICBÇ 
Fica er-tterrdicin e concordada que este Seguro tiAo cobre qutllqucr prcjui;fu, dario, 
ciestru içáo, perda ~Fnii reclrlmaqão de respai~sa bilidade, clc cliiaiyuer espgcie, na t iiresa 
oti i11 teresse, desde que dcvidarnei~te comprc>vado pela $eg~ir.adora, que passa seiv, 
direta atr iridiretat~.iente, originado de, au corrsistir ern: 

1 . Falha ou rnal frrriciunarnci~ta dt*l qiialcl tier eqti ipainirnta eCou pi'ogi-arrra de 
cornpu tador d o u  sistema cle cornpu taçaci elctrcirica de dados ein i.ert~nl-it.ccr c/ciu 
corretainentc intcrpret;nr ehu processar e-iu distinguir C/OU Ç E O I V ~ I .  C I U E ~ I ~ U C F  data como a 
rea! P carreta data de caiend$t-io, air-iciiz qr,rt! roritirictci a funcioilar corretamcntc apCir, 
nq~iela data. 

2.  Qrialquclr a to, falha, inacl~qua~ão,  incapiicid~lde, i i la bilidade aai decisão da scqurado 
ou  rle terceiro, relacionado catw a 1130 utitkaçãa ori i~da dispçinilsiliclade do cluitkju~i 
pi~priedadc ou tgq~ripairiento rit. qualcttter tipo, ~?sp@~iãa 13~1 qualidade, eiil virtude do 
risco de rccotlticcirriei~to, interpr~ta~ats  ou Iiracassarneiitu dc clatas dc caferidíoirio. 

f)at,ci todos os efeitos, ~r-tleild~-sc coina eqtiiyarnerib~~ otl prograiila dc cui.tlpukactr~s r is 
circttitos clct rfinico.;, ~ ~ ~ i ç r ~ c f ~ i j ~ s ,  ciru~i to?; iritegradas, inicropfocess~id~jrcs~ rir;lern;-ss 
I t t  I ,  Ilglrdwar~rj (eq ttil~çlinenios corrigiri tadorizt-idos), sai twarer; Ipro<jr;imas 
;i tilizacJor; arr a r;eretm u tilixados em ~quip~irneuifos cornputadorizadas), fiui-ilwiirel; 
(programas residentes c'irn eq~~iparncrrio', ccimp~itaelorizadas), piruCjrarrlrJS, r~)~nptila~ior(-!~, 
eqtriymiiri rtxnI{v, dr? pr*oceçsan1~~11 io c dadoi;, sist crncas ou erlrliparnen tos de 
tclecainttrlicar;òes ou quafqtler oritru eqitiynarricnto similar, sclja~n eles de propriedade do 
çeyx~rarh otr iiáo. 

A prtt.t;ctitc çf6iic;ula abraiigerntc dcrroga itlteÍr;trrz~i>i~ qualcluel- dispositivo do  
contra10 dc scgliro qiie coi3-1 ela çonflite olt que clefa cfivirja. 



ZURHCH 
5eg w TOS 

COND~É;UES ESPECIAIS PARA VALAS ABERTAS DURANTE A C O L U C A ~ & ~  DE 
TUBULA~~EI ; ,  D U T U ~  E CAROS 

Fica entei?dicls e curicordada que, sujeito as5 terrrius, bsxclkisficrs, dispositivos e condir;ões 
contidos na Apufice iirr riela ~ndossados, a t;eg~lr'ador;~ iiidcilizai-4 o Seguracio por 
perdas otr danos deviilci ;i verrdaval, chilva, alagatnento, inundasão tais, corrro causados 
por areia, lado, lai-iia, erasao, clesi-riororramcriea c ffutuaçao de tublilaçúei, dutor au 
cabos, sustentados por vai35 a bert-tas tut af ou parcicili-nei~te escavadas e orr iterir; nelas 
colocados ate urn trir-~+~prirnç'r~to rrihxirn<.i d~ 1 QU n) de vida aberta por. siriirtro e tn6x1mo 
de 03 Ireci-içrs. 
O Seg tirada deve ysrail tir que rsfcrjam ~Iispsniireis t;xmgSes perto das extremidad~s das 
tvbu1ac;óf-s parij fins de et?ierg~?ncia c que extrernidadíbs expustirs ao alagamei~ta scjstn 
vecladas antes de qualc~uer interrupqaa durante geriodor; ociosos conw de noite e em 
feriados. 

CONDICUES ESPECIAIS PARA FUMDA@E'; DE Es'x'ACA5 E MtaRQ5 DE 
ESCORAMEIVTU 
Fica t.~>terictido e concordado que, sujeiia aos tern~os, exclrrsiier;, dispositívor e coi>dif;ões 
cotltidas na apdlice ou riela endossadas, a Seg~iradora riáo inder+ti;r;arS a Sccjurcldo corn 
respeito a despesas incorridas: 
1 -- Para c;ubs?jtuiqao ou retificaqao de estacar; ou eleineritos cJe nlurar; de escoratnrrlto; 
a - que furam mal colnc:ac.las sii inai alinhados ou ernperrijdas durante sua mnstrruqão; 
Is - que foiairi p~rctidot; ulr abaridanador ou danificados dtrrai3fe & colrscaqao ou 
extfaq80; ou 
c - que ficaram obstruidos ou einperrados rili dariificadas por equipameritos dc 
E-staqueamcntc o ~ i  revest irrien tos; 
2 - Para rct if icaqãa de estacas-praiiclia desco tlert~idar o ~ i  desligadas. 
3 - Para retificar qualcjtrer vazamer~ tu oti ir~filtrac;c?a de inattsriril de quaiqtrer Cipci, 
4 Para ei~çhei. vazios ou repor betltatlit~ perdida. 
ti - Corno resukada de quaisq~ier estacas ou elcm~ntas de fi.inda<ao n30 terein passado 
par urn teste de carga au nao teriliam al<:an(;adti sua capac idr l l j~  carga desiytlada. 
G -- Pdra r~ir istalar pcif is ou dirnens6~s. 
Edas exr:lusães 0% se cipiica~n a perdas oir tlar'ius causados pur riscas da natilreza, O 
Ot~r i r ;  da prova rile que tais perdas ou danos cr;tariaiiu r;:shcrtas ficar6 a cargo do 
Scytrradu. 

PROCESSO SU'?CP 154 \rt.00iO74ROl1*?4 



DEMAIS EXCLUI"QES: 

- T~stt;s/ C ornissioncirnen ta c Kisscis do  Fabricante para etl uiparncri tos usadas ~ U L I  
recorr cliciariadas. 
- D a n a  cot+isequentes de vinlaq30 das cior*inrac; tPrnicas idigkonttl~ P de scc)uranr,ct, 
abandono de? obra 6tloii rt2u ctrn-ipriixentc> do contrato. 
- Riscat; decarrer-itcs da aperqãa cumercijil. 
- Danos reiativos a Poluiqrjo, Darios Murair E Conean?ina@o d~ qualqwr natureza. 
- Perda e1m.i dannf; causados por ou deitido a reclarriac;Ü~s ppravei?ientes de invasores 
do cantcjt'o de n l~ras  ou refacicincidos a atividijdes dç! recslocaq2o de 
propried~dc*sicumunidadc.s quc sofrerão in'ccrfcrencia com i i  irnplt;rri@rita<:30 do 
errtpxtier.tditnen to. 
- Perda, dar-to, redarnat;i?i-ia, custos, gastos oti quzrlcl~ier despeças direta ou 
irrclir~iamcsnfe origlncidos ou rclatiiras a: Mofos, fungos, c5pot.o~ ou mitro 
~nirraarganisina de qiiniqiier tipo ou naturcza ou desr:ri@o, iricluir~do e n3n limitada 
a ycper sthr;trXincia que apreserite atual ou patcncial arricaGa cr sairde I,itrmari~i. 
- Reclairiaq"~ decorrer-i-fes de pr~jukas firrarireirns, lucros cessantet;, perda de r ~ m i t a  
e y uaisclulzr tipos tle penalicfadcs, incliisivca aqtiejas irripast ar; por Òrgáos 
Goirerr'tamet~tais. 
- Danos relalivos a Perda de Rcccilc~, Perda de Lucrcis Esperildas, Pntuiaãu, 
CofitciminaqSo dc y ualquer rraturera. 
- Danas causadas pelo uso de eqtiiparnci~tos usados ou r~ecotidic;inr.tad~s. 
- Riscos decorren~eil d~ Operaqáa Aççistida. 
- Eqriiparncnlos m6v~is iest aciondria';. 
- Dat~os causados por terrerTiato. 
- Pagatnianta exgratia. 
- QUAJ~UPT 11pu de Respurisabilit-fade C ivii, 
- D~EOF)  Cl iref~)~ e indirê tos carisados pelo aui-t-iazetlarnenio, ifimspcirt e e rriarxipiilnqAt3 
tle t?xlrlosivos, 
- Danos deracrentes dtr trartsparles de ~'qtjiparnentos fora do cariteiro dc abra. 
- Perdas ou danos canscqueri tes de inaclirnpiernenio de ahrigayAo par lorqa de 
cantratti oti dçt ykialq~ier outro iipo de coi-wen@o realizada pclo Scgrrrada, 

PROCESSO SU4EP 1541 i1.03?1)7rlfLU+ 1-24 



* No casrr de divc.rg+ncia ria apuriçc quanto ci dciplicabIlicfade dc dtras ULI rriais 
franquias Fiara gticilquer cabeit~ira ser6 sempre coiisiderada a de maior valor, 

Q Valor erri i dccfaraclo deve, obrigatarian.tei~t<?, abranger todris 
eqiiipari~entos, rn~dquirlas, rl-iate-riais, serviqor maa de obra, conforme contrata 
estabelecido entre o contrat-rcnte e a ccit~tratada e deil~ais empreiteiros e sub- 
crnpreit~iros, us objetos wi.viços ilãa decfarados ou cxcl~iidus c~nfurine o referida 
ceints;itr>, ssstnrão rixcluidas da cobertura. 

A coberttira adicional d~ Despesar; Extraordirt6rias est6 lirriitada ao tervirçlrici 
nacional. 

0 conerato de execuy;ao da obra, a clcscriçãa dçi projeto, o croi-lograrna ikicu- 
financeiro ati~alizads, rcilliçao de bens ctlnr seus valores ui-iit3i-ios ts iriforina^;cjes 
5r3tlr~ C) F~SCCI constitilern dacuinentns do presente scgurVo, 

O Scgtlrado deverh cutrrprir as extgericias obrigatdrias e aç  recimncnday;ões dos 
fabririan tes. 
O Scguiado se obrigar4 a manter todos os padrfi~s t é ç n i c ~ s  de crperaqAo, 

seguratlça e irnpactu arxbientai, 
O Segurado se aobrigar.6 a infai'lnar sobre qucilciuerr rr~ociifica@o rro projeto, 

peiiado segurario, oir rias mpresas erivolvic-ias no gexcnciamerito, irriplantaqão otr 
coristru{áo; 
* O Seguracio I;onrente ter4 dircto ar incfenizag-fies reclamadas quancfa a 
etr-iyreeridimc.~>to encúntrc~r-se amparada pelas Co~idiçOc~, Especiairí de Riscos de 
Erigenlrriria - Obras Civis crn Cansfnrcáo e Instalacaa P blantagern, estando 
portarilo cxcluidss, ris casos ern q ~ i c  a obra já enco13fi'ar-sc com a aceite - enfrcgue 
para uso conlercia t .  
A cohcrtura adiciarial de Riscas do Fabricailte aplica-se ~iilicarncrite aos serviços 

rle tnstalaçáhi I Moistay~rii dc: rrcli~iparnentos cornprovr~dtzinêntc I ~ O V O ~  P que Q 

prbpriri fabricari tc s ~ j a  t'el;y1nris6vel pela inrtalaqae / trilpervisao. 
A cùbefh ra para "rtrstes iiplica-sc unitan?cntc. a equipars-ieri tos cai~provadai-r.terIte 

I'IOV0-r. 

A cobertura para testes deveri seguir iigoresctrnente o cr~~nocjicirila eiahot'adu, de 
acordo corri cdpIli foineciclil pelo Seguradu. 

Fica entendido e acordado que, as obras coi~sluidas durante a periodo de 
~ÍgEricia da iipQtice c que fazem parte do escopo da obra, st.i.50 
consideradas cit6 a Termo de Entrega Provis6riah 

As presentes corrrliqocs cstàa srijcitas 3 contiri'ria@u pi'bvia por parte d ~ 5  

Segurados, qiic todas as sisterrias cIe comba t~  a it.icE?ndio estarão apei'antes antes 
da entrada rio perlods de testes a qtieilte (start-up). 

No caso de cvcr?tua! prorrogaqk, ria piazo da obra I irigEincia r130 for efetivada, a 
Cobptet ura de Marlu tenqãs estar6 automaticamente caraceiada, cabencio n 
t\er;pect~va ricvoltrçãu rilu premio pago ao Segurada. 

v,? 

Fica ~fifenclido e acordado quc as IJersa abjeto deste seguro estáa amparadas cil& 

a data de final de vigencia cfri apblice. 



SEGURO R15CQS DE ENGENHARIA 
C O N D ~ C U E ~  GERAIS E ESPECIAIS 

k Seguradora, consider't?nda a prcipostct de seguro que lhe foi iiprrscriinda e 05 

deinais cladr~s fornecidos par meio da ficha dc! iníorrna<des c > ~ i  outros rlsctiirieritris qtje 
derai-r~ arigcm à cmii;si3cs da Apdlic~, cran~rata com o Cregurado o presente seguro, de 
confoidirzidcrcte ccim estas C~ndiciâcs Gerais, com as Cundiqdel; Especiais c- corri as 
Condi~Bes Particirlnres  ai Aclisionais constantes na €spei;ifiçaq20 rfa AprSlice. 

Para ef cito das disposig9er da apulice Picam convencisna6ias as seguintes 
defini~ães: 

, , , ,  -............... --++........ ....... ,.--- 
hertaa de uso excliisivci do Segurado, 

Acessos e estr rnentafão ao sistema vi6t. i~ b4sica existente au a 
servi~as i Icia, que per~nilem, çItirante a fase cie irs~yillanlação 

empreendimento, ù~.t;ssa aos iacais ande oç 
...- v, %. co~;!ratados siia executados. ..-.... ....... ........ " . , , , , , , , , , , , , , , , . , + ..................... * >. . . .  ........>A. .............. 1 Acidente ACOII~ECÍIRPI~~ 10 que deriva dc caiisa súbita, imprevista e 

ocasioiiill. qiie provoca danos fbicos As coisas seiuradas dc 
modo a cxiyir qire rejam reparadas, recanstrtildas ou 

,-."-"""u""""u-" " ..... ..... repostas. 
. ...... . . .  "." -" .....- " 

Ay rava@s do risco Reputam-se conw i ~ ~ j r ~ i v a n t ~ ~  rirctrni;tancias y uçi, se 
cxiçtissern no tempo da coritratriqAo, oil rsa iniciu da itigericia 
do contrato, a Segtiradorct nao u teria çetehrado oir te-lu-ia 

..+ ." ... ...... .... .......A......uAu -.-..............-..-v. " .......... "...v- cundi~Ses d iç t i r~  tr7s. .............. ,.-"v " --- 
Alagamento do local d ~ !  risco otr rlo canteiro dc oh~ras por 

3gua de ditrva, de iubulaqòes prhprias uu de cuiAc;os de Cigua 

I Seguradora e Segurado; a eie se agtcyùm a propo.ila. a 1 
ficha de irlformaçbcs c? ciutros ciockin~elntns que dera1-1-1 1 

..-.- .............................. 

- ..,^,.I___ll_+. 

a car?traiar;àci, alem de evcnt~isis eiiclossos. ..... ............. ... " ,  --,- ........ ". "".""" 
Aviso de sinistra da ocarrGncia de sisiistro, otj dp ev~rl to qirt: 

possa resiiltar etn ia], íjue o Segurado 6 ohrigddo a fazer A 
,A,A, ,  

Canteiro de alaras 

1180 I I ~ ~ Y C C ~ C ~ V ~ ~ S ,  ..... iii.iiiiii.iiii -rii . . - u i u r r u m < ~ " , " " " " - -  " -.-.rr-,A, i.ir..---- 
Doc~itneriro que re<liiz a escrito o ac,«icj« de vontiidcr entre 1 

rios fabricantes e farn~mdores. .......... .............. . . . . . . .  .Y"^-^XI.^XII" ÎII... v ....I.II11L11LL-" .............XI" .......................... 1 ~ertifiracio de Dacriinenta er-i~ifido pela coiiti'atante, aa fiilal da fase de 
/~cejta@ii,,, Provisória .... I cuinissio~iaiircnlo ,, ,, ,,,,,, ,,,,, >- -A,.. dc! v- ..... oitla .... v. ~ii-na das erafrii~; do 1 
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"....,".,"L 
Seyuros 

", . . > -.---...-."-""v~- - , . . . . . 
ervrprecndimento para iril;taIar;ao e rnuritayerri de 
ecjuipainentos c testes de çorifiat~ilidacfe para obras civis, por 
interrn6dio do qual a confratai~te recebe grsviroiAiainente a ç  
n3cncianadas parselas do crriprrrtandiri?entu, assumindo seu 
cstltrole e aperaçaa. 

" -  - 
~er2ficado de 
Aceitação Fina# (CAE) 

1 Cobertura 

, .- >.> .,... , ..< --->, ,-- 

Dncuirierita einiticls peja coiltratante, ao final da periarla tfe 
garantia, r ~ f e r ~ ~ l i ~  a cada CAP, por interin4dio do  qual ci 

cantra tan te recxlre ern definitivo as parcclas do 
ciryr~endirnentcs. ,- v-..V + 4 I 

Garantia contra danas fisicoos ~iovcnientes dc riscos 1 
", A,,,,,, ,,, ,,, ,, A , . ".. , 4 -- iiniparados -.,.-,V,,,-,,,,,,,A,,, 11eio ,, A,A.A,-.-,-,,A,,,,,,,,,. curitraio .,..A..,....-.,, de seguro.' -, . , , , , , , , , , , . . , - -, A,  

Colocaqãa cnl , É a aperaq30 de ixrdquiilas e ecluipamentos Segurados, cnni I 
I operação e 1 erispt-ego de materia-priri~a ou outros kater ia is de I 

I I canversorm ;)ou rhetific;adorcs, significar2 sua cor1cx3o 6 r ~ d e  I 
+4--, "" "-.. 1 tzfetrico ou outra circuito v,."- de carga, ,- +v 

1-m uso / No caso de obras civis, a coiocacáo ein uso se dará, mesmo 
I para obras civis 1 qrie inrjivictuciltrtcnte, qtiando a estrutura for 1itiIizacIa @/ou I 

sribrrietida 8s condiqões, ainda qrre parciais, parri as quais foi 
-A,, ,, ,,.. ...... " .+-v.,.p- rr~jje tada. 

.,,,,, ,,, , , ..-- +- "" 

Comissionamenta Q conjunta de atividacles, testes e ensaios, destinado 4 
1 ] aiterigt~açãa de furicianarnerr ta das is.rCicltriilas, cqiiiparrteri tas 1 
,-,,,""A,,,,,, ,,,,A,,%- "- 

PIO~~ sistemas. 
-h,-.,. . , .... .... " ...L.+p -..~~~-.~.~..... -- -- """. --- ,- , , , 

Crorragrama de f o ci.onograr+~-ia do projeto, cant~iado os evcirltas fisicos da 
@ventas 

,,,,,,,, ,,,, ,, . ,A ,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,....".----"-".-,,.,A,,,, ,,, , , , 

[Ironogrnrnã relaresenta~ão y rhlica do drrãei~voivirne tr to dos serviqn*; ;i 
financeiro t serem executados ;ao longo do teinpo de dura~ao da sbr;i, 

deinoristrsriclo, @i11 cada p~t'ioclo, o pcrcet-iiual íisico a sei' 1 
i -......, .., .+,.,.. rx~cu tadu  t. o respeciivo ,, valor ., fir?anccira , ,,, , ,,,,, , ,- desperidido. ....... v 1 Dados elntdnicas Significari? fatos, conc~itos e infarmcrçues cotlvcrtidas !sara 

I lima foriri;~ adaptada para coin~rnicar;òes, int~rpretação ou 

I processrr por ~ ~ F O C ~ ~ S ~ ~ Y I P ~ I  tu  rle clctcfos ele trc">riic.os e inç-Icii 
programas, mftware, P rsuiral; iristruçéies çodificadaç para o 

. . . A. A. L., . . A -.,...L..L. -. -, 
i~~ari ip~iIr i~t?o de tais equiparnen tos 

+ , , , . , , . , A A. -, L. - >..,......""...."-.-......."L+.,, ,...... 1 Dano carpoi.al - +. , -. , , , ,A,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , 
LesAa flrjica rrtut;ada au corpo t itirnano. 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , . , . . . -+.. .,., ............. """ ,,, ..,..... "- 
1 Dano fisico / t aqileie que atingi. a propiiedatle tarigível (coisas). %, . , , , , , , , , ,,,A, , , , . "..-"."-.."...,- 1 Conjunto rle despcssas adicionais a ytre, l'ii3 conta do  

~ 1 5 t h  sujeito o Segurado; parecia quc integra a valor em risco 
das coisas i;eqhiradiis, roillposirs clc taxa dc ridrniriist r;iç$n, 

i I / iucros, bcnefliioi. c- despesas inciiw ias (B Di). 
-..s+.A.......,.....>...., % ,.. , , ,. .,...... ...,.., "",+."".,+ ,>,- ,. ., , , .., . , "" 

Endo5;sa / Doci~rnento por nxio do qual a Seguradora irilroriii< 



. , ",""". ,-,- ." - +... -, 

hcumu Iaçao de cscarni3fas-;Gtii~i.inteci de partes darlificadas 
da objctolii-i terrssri Segurado, ou de material esircirihu a 
mie, decorsentris cfc sitlislrci cotrr!rta, como, por exemplo, 

, aliririfies dc terra, rocha, lama, Anuas, Aivoreç, plantas e 
I outros tletritos. 

,,-,- """..."". ?,+ / Erro de projeto 1 E r r o  de toncepiAo, caiactcrirado como dcsobe<li%ncia ;.o 

,,,,, .., . ... , . , ,  , , , ,, ,, J,,,~rrx:i d rtcerite na data P ~ + I  ".,. A ,, C ~ L I P  , ,, , ,,,,,,,,, I) projeto , , vv-u+---- foi concebido, - 
Especif icqão 

I 
da Uacidmcnta que relrrre conjunto d~ infarnsaqjes sobre o 

seguro c t ~ n  trataclo, tais corno: prapri~i tAria, crnpr~ifeiru(s), 
luceiis de risco, descrição do5 itens Seguradas, valores 
Seguradas, prfixnios, Irsriquias, vig&r.ici;a da seguro, prazo da 
obra, prsriodu rte ~nanirleriqao, irnuri~craqtas de cl4us~ilas 
C ~ D ~ ~ C ~ V C I S .  cntr@ eirrtrcis. --.-., .t . lllllIII1ll,..l "^ . . , , , , ,  - . , . ..lllll" - . . . .  

Eveanta ">,, ., Cada maiiifestaqaa .. +....... ..., ., . . , , , , ,,,,,,,,,,,,, de dano -. fisiro 3 coisa segurada. !- UM-" +,,,. . ,. ,. . . , , ,, , ,,,,,,,, ,,, , , ", - ----, -..+ 

Ficha de informações Doeuinerito qoue acompciitha a proposta cle seguro, do qual 
cortstain outros daclnr velcvùrtt~s h arlhlise do risco t- ao qual / ~5160  aiiexor dociirnen tos iner~ i i  ter ao rinnreendimeriio qiie 

l d 6  oriqern d cuiiirataqáo do seguro. - -. """5  , ,, ,,,,,,,,, ,,,,,,, - 

Franquia dedutivel Vafor corisigriada na ~çpecr'fica~âa da ApBlice, 
susccliveir; rle indeniza<% aperlar; os prejulza~, ifidet~izávezis 

* A,,,A,, , . ,.,, ,. . ,A  ,+-- 

Furto qualificado t 
*--- 

Furto simples 

q t i ~  e cxc~der~tri. .., , . , , , ,,,,,A,,,,,,, ,,,," ---",,A" ,- ,- ."." ." - - ,. ,- , , 

Ato dc su bttaqão d~ coisas segriradas, config~ir*.indo-sc coma 
q~ialificada, pari1 us efeitos deste ~E~EJUIO, exclusivarnerite o 
furto cometido cotn clr'c;t ruiçao o tr rompirraen to d~ o bsfárulo 
h subtr~i@o da coisa e quc deixe siriais ineqtifvocos de sua 

! oçorrencia. 
. "." ... " .................. ,. , +..v- ,,,, ,,, ,,,,,,,,A,,,," - - - -  

Ata furtivo dto r;i~bf t-ayáo cfe coisas seguradas, sem viaI$ricia i 
jou art-rea5;ii de viulcncia A pcr;saa ou destruiqiiri uir 1 

..-v ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,.- ,A  , , rompimento . , , , , , , , , , . , - de obstdculo, ,, ,,, ,,, , v,, ,, ,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,v, ,, ,,, , , v ., .v . V - .++-, 

tlricfindio Cainbrastáo com ciiatr-ia*;, capaz de propagar-se a objclo'; 
vizinho*, c dc por cri1 riwa ;i vida e 0 patrirnilnio dc uma 
pessoa, ocorritlii ern local não dci;cjc?dn otr rjiiç2 liaja 
escapado do Icsciri oti uec~ptEic~ilo rrrt que foi 

Local do risco 

co t-if inada. i 

airtparadacl , , ,, , ,,,,,,,,,, pela Ayõlice. 
, , A , , , ,, ,, , ,,,,,,,,,,,,A, .,Av, , ,v,vu-p--u- ! 

a invasbo da Ifiçal do risca av do ciinfciro dc obras uar i 
Ag tra de cirrsas cl'6gua navcgáscis. - - - 
Local tio {;;ai o 5egurad&excciita o tr,jbnil~« que niotivo~i I a 
contrata~ão do seguro, incltiindn o r-i~riieit-n de obras 
soinente se coristar IX.R E~peçificaq40 da ApbIice. O loceil dn 
risca abrarige as vias interrtao; de circulaqifi, y trarldri tais v i a  
~QYCIYI C ~ G ?  usa excitlsivo da Çagttradu e d~sxie r j u ~  far;am 
- parte do Vaiar -,.. ~.-~~.~~-..~......~.........A ein Risca Deelaradr .... 



,, , ,,,,,,,,, ,, , , , ,,, 

e in5taIasries dos f cibticcin t ~ s  e furriec~cl 
-----A,,.-," ,,,,,A,, -.,. -.., . .A ...a,,w, " " , " A " ,  

de atividades por ato cru f a l r ~  do ~i+npr~gador, 

/ Segurado, por aiiasos at ribiilveis 2 evcn tos garantidos pelo 
seguro, deixe de erilrLar em opcraqãa n a  bata ,fixada t311-i 

-- 
tlocros Esperados 

, -- 

craiwgrarna açci to pela SE~-_u radar3 . -. ...-.. A - . ,  ,.,,,,, "".-"--"",-".A.". , ., .,,, ,, , ,, ,,,,, 

l%elhorias Padac, as atteiaqões que nds  canstizr'ai-rl do projeto oriqind 

titruik~brn deisornínada A. ...,. , , , , ,,,,,,, '"reve ,,,,..,,Av.-v pat -- ranat " , --..v 

Lucro bniro passivet de ser pc.;rdido casa a ernpreendimcnto 

I i çoi~ifruqao de obrar civis, confor.rcie defii~ido no cot~trctto de I 
ein Risco Ucciarada. . ,,, ,, ,.,.,... ....,.. ,.A,.4--,, 

Perda tataf Estada cta c& segurada, ça~rsado por ivisco garantido, que a 
1 torna, de forma befirritiva, irnprrlipria para o uso a que se 

, , ,, , , 
1 âle~tinaua. --- 

,-v"v- v"V . . . , , , ,, ,,,,,, ,, , ,,.,, ,v,vV,---, A, ,  ,, , , ,, , 

Psrtodo de rccorr&ncia de ttirl-ipta mt!çlia, esiatic;tir:o, que scpara dois eventos 
de cl-ieia, com -- 
Irnpurtdncia payix 

I PrGui~ío i çar1"lrapartida 3 acc-itaqão cio risca a que elc? e513 rxplisto. I 

,--....A .,,,,,,,,,,,,,-,-,- ""." ..,.. - .  . . . ,,, A---- ---,-v,, ,,, -- .. .... ., , , ,, 

Ps"ajetu Rcsuftctda de efatirrraqau iil /elecrual, que ci bje tiida criar 
piJodutu ou serviga iir-iico, ~atiliziirrda n-ialeriais e fesnulogia 
cor~sagiarlos, i~latei-iii1izac.l~ em rnctworiais descritivos, 
cdiculos, plantas, d~seril~ess, esperiticizqúes tecri ií:ab; e 136 torio 
cunstrutiiro, 

,,,,,,,,,, ........, , , , ,,,,,,,,, """"..""".. . , , ,.,..,+-L.---,""--- - ,-o>,,,,,,,,,, ...... ., 

Prspanen te Pessoa qile pr~tende fazer seguro e que, para esse fim, firrTti? 
I 
L prcm~osta. .., , ,... v..."".V ,--..+.,. ,. ,,,,,,,,,,,, ,,,,v 

Dacumerito que j i i~r:ede ra einissão da Aphlic~, c~nter.rdo 
declaraqho dos el~rrieiltos mscr'rciais do ii~teress~ a ser 
garantida e da risco, coiri h i t r ;~  nos qidaís a Seguradora 

.,.,.,.. ...... 

Pratútipa to eioii es tni l i i  ra civ-ii 
ri,,iaterial e tecnotogia 

inovadoras e, na caso de turt~iilas, ~ U P  airitla t i ; Í t i  possiial-11 o 
rr,iii~it.ilu rie 8.000 l,ioras dc LI tilizaqâo, por ~inidcrde e rnaclelu, 
sein oct.irr@ricÍa -----, XIF! ariderlt~s, Q+,,-,,,,vv.....v-.A. quebrar , , ,, , , ,, .. v, otr ...,. , falhas. 
C o n d i ~ ~ n  contratuai segiiiiclo 3 qual o Segurado participh 
de uti'icr parcefa dos préljulzos inrtei~izAveis, naqu~les casos 
ctn ~I IE  O Valc~r e1~1 Risco D e ~ I ~ r a d u  ~ C I Q  ijr*guraçfs qiiciildo 
da contrataqãu do segui-o for. iriferiar ao valor ctn risco das 

de um siiiistro. das caiisas c; 
f 

circiii~st3nrias para caracferieaqão 40 risca ocorrida e, QITI: 

face dessas - + - v -  verilicaçóes, -..., .,, ,,,,,,,A v"V ,.,.. se ...,., concluirerri ......,. sobre a siia r«bt!rtura, ,. ' 
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. ---"- [ escosatl?cneas c ai& .. + si inpl~r  - limpeza -...-----+-. t 
/ c o <%rito i i ic~rto ou o ùconiecimei,i« eni data incerta, 1 

SPCJL~IO. 
h,"s, ................ " .... "" ------ "-h -,>,a ,, , , , , , , - --2 

A tu rle str htrag%o de caiçar, cobertas coi netido rriedianfe 
arileaqa ou criipregci de vioferrcia contra a pessoa, au depois 
de hciv6-la, por qualquer wieio, red~lzido A itnpassibiliçlacle de 
rmYctGncia, clrier palíi aGao tlsica, rytier pela apiicaqaa de 
nai-cÚt!cos ou assaito 3 r17ác1 arritiida, -.--., ............. d....-.. .. .: .............. .... ..................... ." ............ ......,,.. ,.-.- "1.. 

/Salvados I Re~nancscenles de coisas sinislradas e que ainda 
vaiar ecaribrnico 

" " " -+,.------- * - A 

Pcssoa flsiw oar jui?dica, pncl~nxl'a se; 6 pt.aprietArio, o 

.........-.... .-."........u...o+ .....L.. 

interesse iegitirrio -+.........V....A.... segurdvel, ------- ccsnti'atc; o seguro -- 
Seguradora Eirrgr~sij autorizada na forma ria lei para assumir e gerir I 

,-Ap- ....^... ..._ ".r.. .......... ........................................... - r - -  

Conttixto pelo qiral a Segrrradora se r)briyii, ~ n ~ d i a r ~ t ~ ?  r:, 
pagainento da  pr&tilia, a garantir intcrcsa;~ Icgltimo do 
Segurado, relativo A coisa seguíadri, cçlritaa riscos 

...V . ... I predelerxninados, A.,......... , A , , -  ------ 
Cai-irrcfizacáci rje iiin risco coberto; caso r-iae csteja i 

1 1 dniyar~tdo peltr contrato de seguro, 6 deriominada risco oti ( 
.. " ,..,.......- --,-,,..V 

Testes a Fria 
evento ......... rir70 coberto. .................... .............. 

,"---" -,,..+ +-." ---. ",-,-- 
a verif ica@~ dos coinpariente~ de inÍjquinas é 

equipnmcr'i tas Seg~iradus atrav$s de testes tnccSricus, 
el&tricos, Iridrosl6iicus cz outras fornw~ d~ f~~i t - t ,  CITI r-nc?rclrri 
sem (:argar corri a finalidade dc garantir que cada iterri dci 
cnnjun to e s t ~ j t t  em  condições de ?trncioriairict> ta, Tcstcs L? 
Frio excluen? operaçào de furrlallxno; ui,r ayiiirat;ãn dc! ciniur 
clireto riu iriclireta, urci de inateuia-prirna clrr riuii,os rr~2eriais 
di? prrjcessnmeiits ou, no caso de tnotores el&lrícos, 
yt?i.cicloives elktricos, Irai~l;forr-it;icIc>res, cati~ersareo; ou 
retificaclc~res, sua cuilcxda A rede e1ktric.a orr outra cir-c~iitn de 

equiparncntor Segurados, coin carga ou condicão dc 
aperaçao, ir-icluii>da o uso de inal$ria-prima ou aci tros 
materiais EIC ;3r~~er;~ilrn~f1?0,  ott oiltro~ tne~os para sitnrrlar as 
cotidiqfier de furrcionamci~tcr e, ~ n * i  caso de motores 
t.l&tricos, geradores e IGtricss, t rarisfartnadorel;, rionvçirscires 
ou rc:tificabarcs, sua coricxao h fedi? eletrica oii outro t:ii.ç~iito 

-m-,--....w."",", .......... .....-...... .-....... ...................... 

- , , , , , , , , , , , -., . >. , - , . , , . , , , , , , . , * - - pessoa'; com carxteris .........A...- A,",-,".,, .... - , 
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Valor em Risca 
Declarada 

5eyrmra.t - -----V " " " "  

perturbe a oivclein ptiblica par meia da pr6lica dc dros 
yredcrtbiius c pdra cujii rt?preçs%i 1130 haja necessidade da 
at uaçãu das: -., Fcirqas ., , Afinadas. ....-......-. 
Valor apurado por ocasião cio siriistro, obedecidas as ci*it@rins 
c3a definiciio para "Valor em Risca Declarado", corno sp a 
obra civil e a iirt;taltit;àri/i~~u~~~clge~~i já estivessem cor-iciuídcis 
!ia data do ever-ito. 

--, ,, ,,,, ,,,A ,,, , -- , ." ,,,,,. 
1) çarn re ta@~ h Cob~r tu ia  de Obras Civis cm Cons-iru@ii: P 
o valor iiitegral das coisas seguradas apds cçirnpletada a 
c.onstruçãa, iiiclufdds as parrctar; de mão-de-obra, trcte, 
despesas adtlai~ejras, irripostas e ernaltimeritos (taxa de 
administração e iricro), ãssirn coma a5 rnrit~riaiç nu ilcnr 
!orrit!cidas pefu prapriethrio; 2 )  rarn relaçdo 4 Cobertura clc 
Ii-istala~ão c Moiltagein: tl a valcr Integraf das coisas 
seguradas apçiç completada a ii,istaia@o dou t'riantaqem, 
irrcltildas as parcclcis de frete, despesas aduaneiras, impostas 
e ernuluinentc35 (taxa de atiruiinistraçáo e tiicrci), cirsia de 
rnuritaycin e valor cios- materiais f n r i ~ h ~ c i t l ~ ~  e da mão-de- 
obra evenf~latn-ií^r?tc não ii~çluidos rio custo do contrato cle 

CLAUWLA 2": OBIETO DQ SEGURO, 

Q prescnie segura tem por firialidade garantir interesse legitimo do Segurado, ate (r 
LirriiLe MAxiisiri de Gdraritia da ApQlice atl o Limite M6xttna de Gararitiix par I:obertlria 
Abicranat, c.onc;tarite 11.a Especifica~ão iJa Apblicc, conlrct dcarios flsicas 3 propxicdade 
tangível (coisas ";eg~iradd%) que o Segurado vertha a mfrcr, i;ui-nct?tc dtirante a vigPncia 
da Apriilicc, cin r t.irrs;ecl8Gtici;1 de riscos cobertos, eriquar iço pcrmanecerein inai~eraclos as 
dcrdus conrtailtcs da proposta de scgura, tia ficha de inforrna@es, do coiitraio dt. 
coriçtrtiçao civil, instalaqao e inuntagcr'tl c ciufros dorui-neiitas jtiritc~.rdos, dadas esse5 C ~ I I P  

s~fv i rarn dr  bnçe Ci crniss8o da ApdItcr+, da clciál us docurnetitos antm citaclas passam a 
fazer parte in trgraritc, 

CLAUSULA 4 5  RISCOS COBERTOS 

Para os firis cfes te seguro, cunzidcrairr-se riscos r:abetios ar luc l~s expressariwnic não 
exclulclus irestal; Conclic;ães Gerais, ilar Concligues Er;peciais ct rias Condiçües Parlictii~res. 

Esta Ap8lice não garantir perdas E danos e quaisquer ctrsto'; nu despesas - 
relarior~adas cotn: 



I ,  Atos de autoridade pública, salvo os destinados a evitar a prupagag5o 
de danos fr'sicos cobertaç; 

II. Ata terrorista, canfsrnqe definida etn Cih~rsuta Particular; 
1IL Ato de guerra, inclusive tivif, declarada ou nau, invash, irisurweiçâa, 

revolu@o, atos de poder militar ou usurpado, requiçiqZo ou destruição 
de ou danas a coisas sob o poder da governa ou qhialqtiew autoridade 
publica local, tutnttlto, motim, grevet coino~ão civil, locatite e riscos 
inerentes e/au cansequc-ntex destes ev~ratos, incfuriue iilcGndia, 
quebra de rn6quincis, dentre OU~TBS, 

!V. Radiagao ioninant~, qualquer contaminagão pela t6ãdiorstividade e 
tom bustão de quaisquer materiais nucleares; 

V. Ato dolasa ou de ato quo configure culpa grave eq~iiparhvei ao dolo 
praticado pela Segurado, pelo beneficiario ou pelo represei-itcxn-te Ieyal, 
de um au de outro, sendo certo que, em rãe tratando de Segurada 
pessoa. juridica, a exclusão aqui estabelecida aplica-se aos sócios 
cantrotadaues, aor seus dirigentes benazfid6rios e rr;spectivos: 
adtninistradaves e representantes Fggiiir; 

V!. Transporte, arrnazensimento e pre-montagem de tnáquinas, 
equipamentos e estwutrxras civis fora do local ds pisco e do canteira de 
ah ras; 

VI!, Lucros cessantes, iucrús esperados, respoilrabí/idade civil, penalidades, 
danus punitivos ou exemptares, danos morais, indenizaqúes triplas au 
compensaturias, intrtilizaqh ou deteriaraqão de matkrin-prima e 
materiaia; de insutriú, muitas, ]tiros e outros encargos f i~anceiros 
decorrentes de atraso ou interrttp$ia da obra ou da instalagãa e 
montagem, ainda que decorrentes de visco coberto, demoras de 
quaiquer c;c;p&ele, perda de inercwdcr e de contrato; enfim, a quaisquer 
eventos não rcpfesenbdas peta reparasão ou repasif5o das coisas 
seguradas, t~as terinos das coberttiras concedidas por este contrata de 
SPgtai'o; 

Vltl,(nadimptemen% da abrigasão par farya de contrato ou de y~icilsjuer 
outra tipo de crtnvena;ão que tenha forqa de obrigaqso para u 
Segurado; 

IX. M\ETj perfournance, mau desempenho otr vicio intrinseco; 
X ,  Extravio, Ptirta o;irnplr;s ou desaparecimento: 
X i, Reparos, substituit;úes e repasi<ões normais; 
XII+ Parnlisa$ão totat ou parcial da obra civil alati da instaIaç30 e 

montagem; 
Xllf, Pesquisa de vazamento na ca#acagiio de ttabrnlci$6es, 
XIVTIEso, desgaste, courosiio, oxidação, incrustaçáa, deteriorar;3o gradãtiva 
XV, Usa ou manipiilagiio de explusivus. 
XVl.Os danos físicos acidentais As coisas seguradas, ocorridos e avisadoa 

dentro da perZuCI~9 de rnttntiten<5cr. 
XVII, Horas extras coirio tamb8tn aç despesas e ~ t ~ c ~ ~ r d l n i r i a s  resuitailtes de 

frete expressa ori afuetanrento para transportes nacionais, bem como 
as despesas de afretamento de aeroriaves. 



ZUR1ICM 
Seguros; 

XVlll.Daria~ f isicos acidentais As coisas seguradas, ocorridos dentro do 
periodo de rnanutenqáo çin~ples, ampla ou na pcrlado de garantia da5 
m&r)triria*s ri eqriiparncntus novos. 

CLAUSULA 5" - ANIB~TQ GEQGRAFICO DA COBERTURA 

Q ai~tbito yt?oqrAfico da coberz~ira scr% o terrilório brasilçriru, resprritadci, em cada caso, 
o qite constar na Especificac;ao da Apálice, sola o tituicr d ~ ?  iocd do tikto, 

CLAUSULA 5": LIMITE IVIAXIMO DE GARANTIA (LMG) DA APUL~CE, 

4 , l  O Limite Mdxirnu de Garantia ria Aphlicc. 6 o valor rniximo de responsabilidade da 
%egureidora, por siipisiro ou b ; @ r i ~  de siriistrsç, levando-sr? ein conta a totaliciactc dos 
sinistros ficorridus rturriilte a vigGncia da Apblicc, Tal limite 6 rcprest-lxitada pela soirra 
dos vaiore3 declarados para a Cobertura Básica triitis as cuberlurvas cfc Despesas com 
Uesentullio, Des~ies!stis Exiraordindricii;, Afre tamento de Aeronaves, t4onasarins de Peritos, 
Propriedades Circunvíxirthas, Eqriipamerrtos Mr5veis e Es$aciondujos, Despesas de 
Salvarrien to e C onlcr:qiu dc Sinistros, Recornpsclr@~ de Doctirt-icr.itas e Pesqiiisri dc 
Vrtzaiui~neo ila C:uloca$ão dc Tubu!a@es. 

13.2 Par3 as Coberturas Adicionais contratadas, os I+imite'; Maxirrios dfi Indcnixaqáo (;t*iVâo 
aqtieles csnstaii tt?s ria Espccifícaqão da Apúlice, 

6.3. O Limite? Msximo de Garantia da Ap8Iis.e dever6 ser ajustado durante sua 
virjiincja, visando 21 cornpatibilizaçih com o valor de rcposiçao das coisas 
seguradas, ajustamento esse que deveri ser expi.erssEiiríerite soiicitada pela 
Segtirãdo e que- dependeri de aprovay5o da Scgttradui'ii. 

6.4. O ajusiar.rienlu dar Limites MAximas de iiideni~aqao para as Cobert~ii-as Adicionais e 
Despesas de Con t~t.t1;30 e Sal~arnenfo tJe sirzir;lros ser6 faciil tativa. 

7 .  '1 , Ii~ssalvado o disposta $13 Clhustlla Limite MAxir-no d~ Garantia clestos CatrcSÍt;.B@s 
Gerais, a titni tta MAxiino de Ind~nizaqáo parti cada ClAusula de C obci tura contratad;i, 6 
fixado pdo Segurada e i-epr~seiitci o vctioi. in6xiina asstrinidu pela 5eguraclura, 
resuilant~ de determinado everilci QU sfiric dc eventos acori.idos clrrrarile a viger-icia t - f~s tc i  
rlpblire. Esse lirxitc riãn representa, eiri yualclucr hipútcsr, tire-avalia~nu du(s) ubjetuIs1 
ou in tertasr;eIs) 5egu réiela(sf . 

7.2. Fica enter~diílo e acordada qtte o valor da irid.tr.iiraçaa a que a Segurada terh ,, 
direito, COITI base xi;ts cu~ieli<õ~t; desta apdlice, não poder3 i~ftrapassar r i  vaiar da lii-nit~ 
açiina bem C Q I ~ O  O valor cici(s) obieto(s) uu do($ irtter~sse(s) Segurada(s1 no rnurnenta 



7,3. O Lirrtitc M6xitsio de Inderr izaç4u rias clivtirsac; IXldt~sriicls dt; l~theriiir;~ c? 
rridepei~cleritc, urn nau conipensando ca evrntuat insufici$r-ic;.ia tie oiitra. 

7.4. A cada sinistro, o tiinii~! h4hxiii-10 dr. Irirlclti7ci~ao da CIhi1suia de Cobertura 
sinisfrada Ficará atrtomaticarncntc ~edttziçk-i çJ11 valuf da inc1enizac;aa dcvida ou pacjir. 

7 . 5 .  Quaisqcter reintegraqjcr; de kirnite Mdxirno de lrsdeniza~áo dcivcraa ser iiilia.itadas 21 
Seguradora a-txlrves clic for.rniil6rio "pioporta de s~gtaru" ctevidnrn~rilc! assii~ctda pelo 
Segurado, seu repre~bnta~te legal nu por Correror de seguros Irabilit-ads, st. acciros 
pch Seguradora, serao rafificaclos por ineia de endosso B cipblice 37 cobranr;a da 
premio r~spectivu, carrcspsndentts ao periodci I? decal-rcr ciítre ti diitia cfa satidtaçãu att5 
o final de vikjencia da ~frhticc. 

7.6, Q Segurado a qualquer tempo, podci.4 sdicitar a enris.;au de endossa, para 
clltcra$Su tlo Limite MAximn de Iildenlzaçaa, licatldo n critt-ria da Seguradora sua 
accita~Ao e alteraqao do premio, quando ~ur,rber. A solicitaç2o deverei ser feita 3 
5eguradora atraves de formulSr*io "proposta de segtrrc" çicvidfinleri t e assiriada pelo 
Segurado, seu reprsssntante {figa! ali par Corretor dc seguros Iiakiilitado. 

CLAUSULA s ~ :  MDDIFICA~ÃO E PRORBOGA~ÁU ao ~ ~ E G W R O  

8,4= A puúrroga@o ou a rnodificaq5a da seguro ser3 feita mediante proposta de 
seguro assinada pelo proponente, por seu representante lega1 ou por corretor 
habilitada e entregue sob protocolo fornecido pela Seguradora, indicando a 
data e a hora do recebimento, 

8.2, A acei ta~ão da prorrocyar;Za, bem como da msdificaçáa, estarao sujeitas i% 

análise pvkvia da risco pela Seguradora, a qual poderá solicitar infurmaç6ec; e 
dacuii~entus cornpieinentareã aquefeç inicia twtente indicados na proposta. 

8,3. Na hipótese de ngo ciceitaqso da proposta de seguro, pertinente 6 
prar.ruga$ih ou & tnodificaçãa, a Seguradora Sar6 coirtut~lca~âo formal aa 
puoporreirte, apresentando a justificativa da recusa. 

8,4. Sempre que o prazo de vígkncia da Apúlice nas tiver sido suficiente para a 
conclus$a da obra civil ou da instataç%o/montagem, o Segurado poder6 solicitar 
S L I ~  proi'~crga5;iio, cot~r antecedhcia irrinirna de 30 (trinta) dias antes do termino 
da viygncia, a quai poder6 ou naio ser concedida, 

8 5 .  A cancess5o da prorrogação depericteu6 do exatne das justificativas para siiã 

solicitaqSo, da atiiciliragãa dos dados constantes da ficha de inforrnaç6er; e 
hicitvos documentas que deram origem CIO seguro contratada c dinnrais 
dacurnentos necessárius B anilisc do pedido, Se coficerlida a prurroyar;áo, será 
estipulado o pagamento de um premio adicional ct cs rda 
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com o estado do risco Segurado na 6poca do pedido, Termos e rsndir;6es 
originais da apbliee poderão ser revisados pela Seguradora, em funqãa da 
exame que ela realizari, Se a necessidade de prarroga@a ocorrer por motivo de 
sinistro, o prêmio adicional a ser cobrado não poderá, em nenhutjaa 
circunstância, ser recuperado pela Segurado coma prejuizcr irideniz4veL 

Sdo ducutr~er~tas deate segiiso a Apólicc, sctts enrlossoo;, a proposta de seguro asqiriada 
psrla 5egurcid0, s ~ u  rcpresentartte oii coi-rctor de stlgcrror;, a ficha de inforrnaq6~b; e 
tados as tlucutncr~trxs a ela atwxaçfus e outros documentos, inclusive o ca~itrato de 
coilstrttqao civit r?/cjir de instalaqao e ri-iuritagem, quc derarn ciriyern 3 cailtrataçAo du 
srguro, alem da planilha detalliando a preqo do contrato, chustos unitarios c desêriqâo 
do5 seruiqas canfratadcis, rienlr~ ouiros que ienliarn sido nccesdrius. 

$.'I. Qualquer afteraçSs no catstet5do das documentos ref aridas riesta cllirusadlri 
sú será valida se houver concai.d&~cia prévia sobre ala errtt'e Segurada e 
Seguradora, 

9,2, Os documentos e demais instrumentos iwencioriadas na primeira par&gvafci 
da presente clausula, nau alteram o âmbito de cobertura deste contrato de 
seguro, especificado na clat~stila 2" - Objeto do Seguro. 

9.3. Não ti válida a presuii~ão de que a ijeguradara tenha conhecimento de fato 
ou cfrcunstaneia que não conste dos documentos forirecidas, nem daqueles que 
não tenham sido comminicados posteriormente, v z i l  forma estãbeledda nestas 
coridii;8es. 

A Stsgurad~m se reserva o direito d ~ ,  a yttafqim tempo dliranle a vigGr-rcirr do ssogcti~, 
realizar in-;p~çfies, vistorias e verifii:acfies na local do risco e ou canteira de obras, por 
canta prdpt-ia ou por krcciras nan-reados pai. ela, obrigando-se a Segtisado a: 

10.1. Fornecer OS esclara;trimentuç, documentos e provas que lhe forem pedidos, 
devendo facilitar o deseinpen ho das tarefas dos inspetores da Seguradora; 

'10.2, Acompanhar pessoalmente, au atrav4s de puepcpsto devidamente 
credeiaciada, as inspcs56es realizadas, pela Seguradora, qrie puder6 remeteu 
gassiveis recr~tnenda~ü~s ao Segurado, estipulando prazos para que sejam 
~rrmpridcis; 1 

'1 0.3. frnplementau as uecam~nda yões apresentadas, nos prazos que forem 
estipuladas, 
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Correr30 por conia do Segurado os prejilizcis ir-idenizavcis relrilivi.is ct cada ( í i ~ l j s t r ~ ~  
coberta, att- 13 vainr dnc franqiiias e~tiguiadas na EspecÍfiça~2a da Apdlice. 

' 

1 I .  "I No caso de exiçt&ncia dc frctriquiils difei.eilitci;, na r-r>x?sma ApUJice ou em mais de 
uiria Aphlice, aplicat.-se-6 a de valor rriais etevadn. 

11 -2. Nu quta di7 re~peifo a dixrios fkicos soirídus pet;ir; csisar, sciguradas, nutil pcrlrsdo 
de 72 (setenta e! duas) I-iaras carisec~itivas, c provei-irentes de tim rnesrrio everito da 
natureza, ser$ çan$iderada coma tirn írníca çinistra, Aptlcnc-se-á para a cvcritu sur-nertte 
uma franquia estipufada ria tspecificaq80 da Ap6lice. 

CLÁUSULA lla: OBRIGAGÕES DO SEGURADO EM CASO DE RECLAMACÃQ DE 
SI N1STRD 

Ia,?.  No cai;(> de sinistro, o Segt~rado OU ~ U C I I ~  ~ 1 i i 1 . 1 ~  vczcs ~ ~ E E P ,  sob pena dc pcrdcr o 
direita A indcni~x~@o, terá de: 

1. Consunki-lo imediatamente 6 Seguradora, tão ioga torne 
canhecimento da fato, pelar via mais riipida ao seu alcance, sem 
prejuil-ro da mmuriica@a escrita; 

t l ,  Fazer constar da coinunicn~ão escrita a data, a hora e o local da 
sinistro, as sua5 possiveis causas e a estimativa das valores envolvidas; 

111, Tomar as providGi~cias consideradas inadiáveis para resgurircfrar os 
interesses comuns e mirrarar os danos flsicos at4 a chegada do 
representante da Segtiradsra; 

{V. Aguardar o curnpwrecirnen'co de representante da Segtrrzidailra antes de 
providenciar q~iaiquer repara 011 repssiçzo; 

V- Franquear ao representante da Seguradora e acesso ao Iocal do 
sinistro e prestar-lhe as infùrma~6es e as esdareciinentos solicitados, 
cotocandu-lhe dit;posi@ù a documentação para cornprava~ão au 
ap~iraqão dos valores ~~nvolvido~;  

VI. Preservar as partes danificadas e possibilitar sua inspqao pela 
rEipreSental>t~ da Seguradora; 

Vlf. Entregar 5 Seguradora, COR? a devida dilirjGncia, todos os docurnentùs 
por ela suIiçifasios. 

422 .  A Seguradora ';e reserva o direito de inspecionar a Iocaf da evento, 
podendo, inclusive, tantar prov\aid&nciar; para protqão das coisas seguradas ot,i 
dos salvados, sem que tais medidas, por si sQ, a ahriyuein a indenizar os danas 

ai. $~i~~&~$~~~~eaiis *sriaa**~i 



"l2.3, A Seguradora poderá exigir ATESTA065 au CERTIDUES DE AUTORIDADE5 
COMPETEENTES, bem como r, resultada de f ~ ~ l d ~ ~ l l " 0 5  ou proces?;as instauradas 
em virtude do fato que produziti o sinistro, sem prejuizo do pagamento da 
indenizaçiio no prazo prevista= Alternativainerite, poder& solicitar edpia da 
certidão de abertura da iviqu@riPo, que parventura, tiver sida instaurado. 

12.4, Todas as despesas efetuadas com a cornprovar;ão regular do sinistro e 
dscumantos de habilitaçzo correr50 par canta da Segurada, salvo as 
diretamente rs;a lizadas ou autorizadas pala Seguradora. 

12,s. 0 pagamento de qualquer indenizwqão, com base nesta Apblice, somente 
poder6 ser efetuado aphs tewm sida relatadas, pelo 6jt3g~rttd0, as ~ i r c ~ ~ n ~ t i i n c i a ~  
da ùcorr8nçia do sinistra, apuradas as çuas causas, provadas os valores a 
indenizar e o direito de recebh-los, cciberado ao Segurada prestar tada a 
assiste ncia para que isto seja çoncretizadù, 

12~6 .  A Seguradura poderi disponibiiizar ctú Srigut*crdo, se hotjver sa1iciteif;ãa 
oeste sentida, copia da uefiitúrio definitivo da regulaqão, ap6s concluidas e 
esgotadas: tada'; es ariilises referentes ara evento acorrido e reclamado. 

13,'l" A Seguradora tevi o prazo de 30 (trinta) dias para pagar a indenizasiia, 
prazo esse coritada ct partir da entrega de todos os dacumentof; bisicos 
previstas. Será susperrsa a contagem desse prazo no caso de sotjcjtagão de nova 
dacumenta@o por parte da Seguradora, em caso de dtrvida fundada e 
jtrstific6vel, e rsiniciadct a partir do dia Gtil sutilsequente aquele em que 40r4or-n 
carnpli;tameiite atendidas as exigências. 

33.2. Nos seguros ~ i m  moeda estrangeira, a coriversão para moeda nacional ou 
çonvers-sdcr da moeda r~acional para moeda estrangeira ser& Seita tainando-se 
como referência a data do efetivo pagainetsts da indei~izagZa aa Segurado, 

13.3. ao, valores das indenizaqões, excato para aç. segurar; ein moeda 
estrangeira, estão sujeitos aluafizaq50 monetaria pela variaqãa poritiva do 
indice indicado na Cidurula 25" AtuaIizagões Manet6rists dertas Condiqoes 
Gerais e Especiais, a partir do primeiro dia pasteriar ao clu tbrri~ino do prazo 
previsto para pagamento da indeniza@o. 

'13,4. Aletn da ataacilizagZo, o não-pagamento da iridcanizii~ilo no prazo previsto 
implicará a apliçaqaa rle juros n~oraturios, as qtraic;, contadas a partir da 
primeiro dia posterior ao do termino do prazo fixada para pagametito da ) 
indenizacão, serão equivafenteã 6 taxa de juras reais ernbutida na taxa que I 
estiver em vigor para a trxarzt cio pagametrto de impostos devidos a Fazenda 
Nacional. 



14.1. A indwiiza~ja ccix-re-eispuridera ao cur;tn dor; reparos ou repnsiqãa das coisas jA 
instaladas, ~onstruidaç atr montadas, incluidas despesas acluar-ieiras e de trançpurlc, 
de';moi.rtagein e rcrimi7tagert7, cjtiri tent2a1.n sido darrificadas fisicamente., dc inoclu a 
rcpe-ia5 na estada em qlic se ent:uritrauarn irnediatcirncntc atztcs do sir~islru, dcre5cid0, 
srr ioi* n casrl, dos vafnrcl; corrlssporider-ites As coberturas adicionais contra taclas rrierrvs ri 
mI~>r de saivados, d~duzirrrkr-se a fi.anqrriã, quando caui~er, e dcduzirids-sc da vdlof 
i -0 th  obtido a parficiiia~aa do Segurado ein coriseqii&rcia do m t e i a  

14.2. Nu cAt.~iici da incferriza@a, ser20 Icvadns cm curr ta tlr Fireqta? de mercado, na dia e 
JOCL~I do sinistro, irrclusive {refes, rmposlas, eri ~alurnet~tos, clespesas aduanctra5 e custos 
dc montagem, drrn tre otltrris cabíveis c a*, ctrs t os uxiitat-ios, devidamente atualizados, 
constmteç no contrata de construlão uu jristdlaqAa e mur?tsigiirn, limitados ao ef~eivo 
prejuizs, pertinente AI; coisas jS construidas, imtaladas ou inzintacfm. Com wlaqáa ~ Q S  

trib~rtas, devclr3 scr uhcerv;~rfi> o disposto no subiterri 4.3, cJa ddusula 4" ratificada na 
Ç14usrila Bdsica, Havt-fndo reparaçaa ou xepnsi(án ciri rçocnm t r~iqãto rrrls mt!sti?as coisas 
r~feridas nu primeiro pardgrafa desta clSusttla e q t i ~  implique ein custos strpcriortiç ao 
valar das ~oisss ja rui-istietiidas, instrrfadas ou rnuntada~~, ser& soi~ziclerada o valor no 
cst&gia cm que se eticonti-avain ria datcr do siriistro Fui relaç3o ao seu valor final, Dcstc 
rriorio, Q valor pago a titrila cie inci~!iirnci~ãa ern r'ieirli~itiia Iiiphtese ultrvapassarA a 
prupcirçáa rntre o esfado atual (data cio sinistro) da obra c i=! seu v;rlor f i ~ r ~ r l .  

14.3 Ein i.icni~uma Iiipfitese, c7 irid~ni;iar;ão coi-nprccndcr6 a valor dos rlarios fi's~cnr; que 
excehferrwi ao valor dar coisas individualri>entc danifirsdcis riii rfata do siriislrcr. 

1 4.4 Mediante at'orda, o 5eguriicfo e a Seguradura poder%, optar entre o pngainento 
da indrnizcii;do E * ~ Y I  dirifxe!ra e a rciparcrqao nu repa3içcin rias coir;dl; alingiclas, srxncla certo 
qire, no caso dc rcparaqaa ou reposição, rcstabelei:er.rbo as coisas nu estada cni que  sc 
cilcofitravair^i irn~diatarricntc m t p s  da sinistro, a Seguradora teiv6 cumprido a sua 
tsL1ricj;aç2o dc iridcnimr, í:ab~rido ao Segurada participar do cusicz tia rep;ir;i@r.i r i r t  

repcisiç-ãa rarrr a valor correspondente E-ia da franquia aplic6vel, cilbiyi da rateio, se o 
Segurado iiclr! iricorr~r. 

'1 4.5. Fri\ tien hirrria t~ip6tt3i;e1 o valor da iridefiixn~;2a poder4 strperar. o lirnitcl MAxi~i-io rle 
Gararitin da Ap6lice oii os l.irnites MBximas de It7d~ni7ci~á0 intiiçitc~ul; isa Espccificaçho 
da Apiijlice, patci ca& çabcrtura aílir-iaiial caritratacfa. Do incsrna moda, s rccmbofso 
das dcsp~çar; incorridas com contenção e salvamenio de sinistros i120 pader*h stiper;ar r i  
liinite p1'd f d i  i n ~ ~ n c i ~ n c l d ~  na !3p@c:ik.aqao da hphlicc. 

14.6. 0 pagatncnta dc? yilfilquer iiadenizaçãu rcferer~te 4 cobertura de seguro deste 
p r ~ d ~ t a ,  56 r;ey.;? ~ ~ a l i 7 i i d ~ )  ein moeda cor.i+~r~te nacional (R$ - Rc!al) E! apenas ein terrilrjrio 
brasilciro. 



Ssguros 

C L ~ U S C J L A  15" P f  RDAS DE BIREITUÇ, Q M ~ S ~ U E ~  OU DEÇLABAT;ÜEs INEXATA5 

Se ia Segurado, seu representante ou corretor de seguros fizer d~cfarasães 
inexatas str ornitir circunstancias qiie possam influiu na aceitagão da proposta de 
seguro ou no valor do premio, perdera o direito i garantia, alem de ficar o 
Segurada abrigado ;ao pagamento do prgrnio vet~çiçfa~ 
Se a inexatidão ou ornirráo nas declaraqóes não resultar de m844 do 5egcirado, 
á Se g uvadura pudera adotar um dos procedimentos abaixo: 
45,1. Na hipbtese de n8o ocora&ncla de sinistra: 

a) Cancelar o segura, retendo, do p r h i a  ariginalinente pactuado, a 
parcela proporciona t as teinpo dccarrida; ou 

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferen~a d e  prgmio 
cabivel, 

'1 5.2. Na hipótese de ocorrhcia de sii~istro sem indeniza~ão integral: 
a) Cancelar a seguro, apús a pagamento da indenizaqão, retendo, do 

pr6rnics originalmente pactuado, acrescido da diferença ça bfvel, a 
parcela calculada praparcianafrnente ao tempo decorrido; ou 

b) Perniitir a continuidade do segura, sobrando a difaren~a de prgrnio 
çahivef ou deduzindo-a do valor a ser indenizado. 

15,3, Wa hipbtese da ocorriincia de sinistra com indenização integra/, caircelar o 
seguro, aplis o pagcitwento da indeniza~50, deduzindo, da vaior a Ser 
indenizado, a ttiferenyw do pr6rnjo cabivel. 

1Ei.l. Segurado ptarcter6 ri direita A indeniza@o se agravar intç?n.icioraalrnente o 
risco objeta deste contrato. 

íG , * f .? .  O Secjttrado 4 obrigada a comunicar 5 Segu~adurn, logo que saiba, 
aodo e qualquer fato suscetivêr! de agravar o risco coberto, sob pena de 
perder o dirt5ifu à garantia, se f icar pruvado que silenciou de má-f&, 

16,2. A Seguradora poderá comunicar ao Segurardo, par escrita, desde que a 
f q a  nst; quinze dias seguintes ao recebitn~nto do avisa da agriivagga do risco, 
de sua decisão de cancelar u contrate. De qtialqrrer forma, o cancelamento do 
contrato st5 ser4 eficaz trinta dias depois da notificaqiio, d ~ w e n d o  ser vestitrtida 
pefa Seguradora ci difsrcnr;a da pr&mia, ca tcrrlada proparciot.ialmente ao 
periado a deçorvei. 

16.3, Ma hiphtese de çcrntintticiade do contrata, a Seguradora poderá cobrar a 
diferçluiqa de prêtnio cabivtrl, em riaz5u do agravamento do risco. 

36.4, Equipara-se a agravaqão de risco niexicionada nesta rliusiala, com as i 
inesirias irnplicaçiiec; çabiveis, o fato do Segurado não irnptementar ar; 
recomendacoes apwcsentadas pela Seguradora, nos prazos por ela mencionados, 
conforme 07díspo;to na  ~laurula q W  i Inspeqões. 



Ocur'rr;nc.lo sinistro quc atinja coisas clestritaç nesta Apdlicc, o Segurado r130 p 0 ~ k f 3  
fazer o ahancfono daá satuados, devendo Eamnr dcsdc ruga todas as providencias 
cabivtris $10 sentido da prutegB-ias e de rnrniinizav os danos c,  dc cotnijiri acuidc com a 
Seguradura, procurar seli mcilhor agra\reliair.ietitri, i130 itiiplicando isto, todavia, a 
rect~:lrr.iht?cimenta pela Seguradora da abrigaçaa dc indenizar os d d r ~ ~ i ~  ~c~xriduri.  

18.1. Quando do pagilmenta de yuatqii~r incltoriiz21~20, o I,ii-nife MSxitna dc Garantia da 
Apblice e os litiiites Mixiinos de frtdeiti7ã~9a por Coiicrtuxa Aclicional, cor~stantfts I-ia 

Esp~icificaq3o da Apdlice, ficarão redtrzidos da valor pago. Q Segurado, i e  tiver 
iritereiíse, culicitar4 ia rcintegraçao do Limite MAxima dc Gararitici da Ap6iir.c-i otr da 
litnite MCtxiiwo de 111d~uiza~á0 pur Cobertura Adicisilal, caberirlr) A ÇeguunrJoi.a, caso 
rat~corbc corri o pedido, cobrar o prernío adicional ciii.reciponclenle, que poder$ ser 
agravada. 

5 8 2 .  Casa n$a ocorra a reiri tegraqão, os lin~ites riiáxiiritrs de garantia mencionados 
ficarão rcduzibos do vcilor da irrderiira~E7o paga, mas n$o ucurrei-5 ap1irxic;ãci cle rateio 
em sinistros scgc:inltss, rjrisde que o Valor crn Risco Dec;faraclti seja igual tJrr sul.tcrior ao 
vaIuih em risco aprrrado na data do sinistra. 

'I 9.1. A 5egrirLadara, apds o p;tgiimcnia n ii7sf~ni7ar;ãa de sinistro, ficará sub-royaclii, 
at6 a cancarrPncja dcsia iricIeriizaq20, nas ctircilss e ;i@es do Segurada conlra terrtkir~is 
crljnc; atos au fcitns texrtram dado causa ao dar10 iiidei-iizcido, podendo cixigir cio 
Segurado, @ri? t ~ ~ i a l q i ~ e s  tprnpo, o instrnmcnla rle cesc;$ts ri os documentos h6bcis para 
o exrrckiu desses direitas. 

13.2. Q Segurado nAo pode priiticar rlrialq~ier ato que veil l~d a pi.cjudir:ar cr dii'eita de 
sub-rogaqiiu da Seguradora, sob pena de pcida do kiirixitri 3 irrdenimqán, iierri fazcr 
acorda ou tiariss@a caxri lerccrros rcl;ptxrrsAveis pela sinistro, salvo cotn previa E 

cxpressa a~itarizaqão ria Seguradotha. 

20.1 . A crirttrata~áulciltc1*ar,40 drs c tinira to r k  wgtrra sd poderi ser fcita inadiariirs 
propusta assinada pclo Segurado, seli rcprcsen tarr te Xegrll oij por corrt3 t r x  r<ly ir;tradts. 
Ci.il~ei.A h Seguraclara fofricccr ao prayonentc, nbrigi3tari;ii-nentp, o prci2ocolc cluc 
id~ritifiquc tt imposta por tlla rrcepcior~ada, com iridic;ic;;?u da data e hora dc scxi 
rcccbirnc~fi to. 



Seguuos 
20.2. A aceitagãtl do segura cstarr't sujeita ;I analise cio risco, bein como A t-i-~ai-iifer;ta~aci 
formal da Ressegurridor c-rri íazáo da cobertura de resseguro facultativo. 

20.3. A Seguradora dispor3 do prazo de 'I S (yi~inrc) dias para a rec.usa da proposta, 
em caso dc scgura nova otl rcriovaçbo, m.idosc;ns ou aditivus, coi-itndarr da dara dc sctt 
r~cebirncnici. A ausgncia de rnai-iifeoltaqão, por escritu, nus pm-a;oa.s previstos, 
t,aract~riaard a aceitti(ão tacita da rirriprssla. 

2 0.4. Poderão sr;r solicitadas doc\irrien ias cornplerncntar~'; para ari61ise do risco nu 
alteraçaa 6 3  pri)l305tc?, dtlrùnte o PTE~LO prt?illt'j5Io (1 5 dias), rnediar~te! inriicac3c~ dos 
Fur?dan-icntas da pedido drt novos elementos. Neste casa, a prazo de 15 {quinzc) dias 
ficar2 ';tispensa, voltando a correr a partir da dara ern que SP der a enlrcga cici 

docuineil tação. 

20.5, Quando o proponente for pessoa Fisica, a solicila@o de d~jcurnct~tos 
cots*tpkrnentares paclcr=i x r  feita clpcnas urr-ia vez, drirante u prazo prevrsto (1 5 dias). 
Ern casu de proposta efetuada pai- pessoa jut'ldica, a salkitaq4o poder6 ser feita mais dc 
#!na vez, rjurante a prazo previsto ('1 5 dias), desdc qire iciciicado'l fur-idrimei?tos pitra o 
ptrclido. 

20.6, Ate a data de aceitação por parte da Fjeguvadora, naa [iaverd ccibextura para aç  
propostas pratot:ciladas srni pagarnmto antecipiidu dri premio. 

20.7. O eventual r'ecebimcnto ar~lecipadu d~ prGmio, no todo ou en7 J~~~I~IE,  não 
caracterizará a ac eitciqãa au toinh t ica do seglirri. No enkaritu, inicia-se urr-i pcríuclo de 
çoberttrici condicional. Ein casa de 1120-aceitaqao, a çafscrtura de strgtiro lerh validad~ 
ainda por 2 (dois) d~as  irteis ap65 o rcccbirnento dn I'GI(:US~ veio Curretai otr dieyurado, 
desr:niitíindn-sc da prl-mio pago apetras 0 pcrioda, "pra-rata tcrngoris", em q u ~  
vigorou a coti~rttircl rondicioiictI c devalveridri-se c10 5ccgurada it difereriqa do preirria 
rcccbido ~i17tecigaci;~rneritc, rc houver, nu pram indxiino dc 10 (dez) dicis corridos 
coi-itaclos a partir da formiiiiz~lg4o da rcrcuí;a, cf~toi-rido u cjual, sei-a devida ;~t~mtizaqãu 
ri~or~etdria rlesrfe a daea do pagtii-istiiilo peIq Segurado atk ;J data da efetiva r~siiluiçan, 
de acorda corri a5 ~ O T H ~ ~ C ,  E i i ~ d i c ~  viqç-nica na data da d~volrrç3u. 

20.8, O 1-120 r~cebirnexitu d~ prernio quando do protocolo da proposta, implica cm inicio 
de vighcict da cat~ertr~ra na data da aceitciqau dd I ' I ~ C S ~ T I ~  OU com data distinici, ctcscie 
yuc acordada enfrp irs partes. E:aso haja adirir~tarneritu dc? vaiar para ftrturs pagarnci"io 
prrrcial ou Zofal do premio, a contrato de scgura trirCi 5eu i~li~io de vig6ncia a partir da 
data d~ rrerepçao da proposta por esta Seguradora. 

20.9. Em caso de accirayãa da proposta, abr;erviido o prazo rridxirno dc I5  (cjuirize) dia.;, 
rurisiderar-se-h cuino iiiicio de cober i~ra a data ifidicadi) ria proposta para iriicio de 
v'rgencia da segtrro, o11 tia falta d ~ ~ t i l ~  il data do seccbiint:rito çi;a I.irSciposta pela 
Seguradora, 

20.10, Em c250 de recusa da proposfa, a Seguradut*a farA comunjt-aí;íjo forr-nnl ao 
pi'ufiur'ren te, j t ~ s t  ificanda n sua 1130-açcitaçao. 



20.1 -1 A crnissao da apdric~, do serlificiido de segura uii do cilclossn 5crh fcita ern ali? 
i ti(ytrinac) dias, $1 partir da data dc acei2aqAo da proposta. 

2 ~ 3 ~ 1 2 .  É vedada a cobrang;.;i rle pr&rnio tutal ou parcicll, a tk  que s ~ j a  inlegri~iiriente 
t-nriri.eiiza~ia a cab~rtura cdr^ ressegtiro e con tirrnilda a at:eita~áo da propusta. 

20.13, O segura ler6 o ser! inicio As 241) (vinte e ytiatrci hriras) do riia fixado na 
Eo;g3~?cificaqão dã ApfiIice, vigera pelo prazo e-!stcibeft-rido nu n~erjrna documentu é 
t~rrrrtnarA As 24h (virite e qriatro horas) da dia prrvisio para o vencirnenta, sb poder~do 
çer rancetacio ou resc:iridido, totai ou parcialnicsnt~, excet~~adas us cams pr~vistor; ein fd 
tr ne$t,t;i$ Condi~úcs Gerais, por acordo entrc as partes runtratai-iles. 

20,14. As garantiac; sfeste contraia de seyrira iipiirarri-se aos 11~iibatlrus executadas 
durarite a vigfincia ela AysBIice, ben-i cot-r~o 3s partes dcrs trcibaltios jLi cxeculadwl; cru en't 
ctirss i3 ciats inicial da vigGnria, sob a çat~diq;iei dos danos fiskus acorrçlrcm 
posteriaririent~ a essa data F de o Segurada, seus legais rcyrcset>tarrtes a~t  re~punr;A\it?is 
ZGcnicos peta orientaçâci da ubrd civiI e l~ j t i  inçtalaqão e mnntagetri segtirada nata terem 
çonl.tcciiweritu, por ucailiaa da r:ontr,ataqau do scsgiira, de cp.~aisyucr aconteci~riento'~ 
sitsce t l v~ i s  de ocasionarein danas f lsicos indenizdveis. 

213,15. Se o prazo do segura r180 for s~ificicntc, a Segurado pcad~~-3 solicitar a 
prot'rogaq90, qcie podcrCi ou nari ser concedida, aplicando-se, ria hipótese, o disposto na 
C ldustila 8" destas Csndi@cs Gerais e Esliiaciais. 

20.16. Mediante pr6vis acor~lr l  entre Seguradai'n cr Segurado, esta ApOlice podcf6 ser 
a qualquer tcrrlpu c.ancclarii3. 

21.1. 0 premia devido pefo Segurado B c> q u ~ t  ~ s f 4  indicado na Espeeificat$ici da 
Aprjlice. 

29.2 O pagamento do pr6mIs ser6 efetuado por meio de docum~nto  emitido 
pela %CJurad~ri3. 

212.1 A Seguradora encaminhará n dacurneaato a que se refere o item 2x2 
diretamente aa Segurado, seu representante ou, ainda, par expressa 
solicitaç~a de qualquer- unr destes, ao corretor d a  segtarss, 
observada a rinteced0ascia inirritma de 5 (cinco) dias fitek, em relaqan 
h data da respectiva vencimento, 

21.2-2 O pagamento do premio ser$ feito atrãv4s da rede bctnc5ria- 
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21.3 A data limite para pagamento do premio 6 vista ou da pfixneira parceia 
n5ú poder8 ultrapassar s tr'rgesima dia da ernissaa da Apulice, er~daasso, 
fatura ou conta rneilscil+ 

21,4 Quando a data limite para pagaineiito do prgrnis vista cru de qualquer 
uma de suas parcelas cair etn dia em que não haja expediente banc6ri0, o 
pagamento poder6 ser feito ira primeira dia iáti! ein que houver 
expediente bancario. 

21.5 Se o sinistro acorrer dentro da prazo de pagamento do prêmio 3 vista ou 
de fju~llquer U I P I ~  de suas parcelas serra que este se ache efetuado, a direito 
a indenizaqfiia nau ficar6 prejudicada. Quando o pagainenta da 
indetsiaaqGa acarihetar o cancelamento da contrato de seguro, as parcelas 
vincendas do prêinio deverão sei* dedatzidas do valor da indenizasão, 
excluido cs adicional de f rarianamsilto. 

21,6 Decaíwidoç os prazos para pagainenta do pr6mio irnico ou da primeira 
parceia sem que tenha sido quitado o i.espectivo documento de cohranqct, 
o contrato ou aditamento ci ele reftarente ficar8 automaticamente e de 
plano direito cancelada, independentemente de qusilquer interpetciqãa 
judicial ou extrajudicial, 

611.7 Os pr6mias poderão ser fracisneidos em parcelas, em ntimera inferiar as 
de iiieser; de vig&ncia do contrata, r190 devendo ci rlrltltna plarceta ter 
vencimento ap65 s tkrrnino do seguro, 

2't37,.1 Na caso da falta de pagamento de qualquer urna das parcelas 
subseqiientes ;i primeira, a prazo de vigência da cabertuua ser6 
ajustado, pus rafa ée~nporis, considerando a rela~ão entre o prginio 
efetivamente pago e o prginia total coritvwãada, 

21.72 A Segui6aclom irifarwiarh ao Cicguraria ou ao tieu reprerer~tarlte, por 
meio de eotnunicac;ãa escrita, a riova prazo de vig&ncla, ajustado na 
farti'ta do strbitem 21.7.1. 

21.73 Se a apticatZo do disposto nu subitstn 2'1.7.1 não resultar em 
alteraqão da prazo de viggncia da cobertura, a csiltrato serti 
cancelado, 

21.7.4 Q prazo original da Ap6lice ficar6 atatornaticarnente restaurado caso 
seja uastabelecids ci pagamento do pr&mio, dentro do prazo previsto 
no sukitem 21,3,í, podendo a Seguradora cobrar os juras ca biveis. 

S't,7,5 Concluhefo s prazo prevista no subitem 21,7.2, sem que tenha sido d.-7 
retomado o pagamento do prêmio, o contrata ser6 rancelado. 



21.8 Nu casa de parcelametito da prhmio, alkm dos juros cabrâduã a titula de 
Adicional de Eracianarnento, nenhum vairir pudera ser cobrado a título de 
custo administrativo de fracioiramento, sendo .Fzicuttado r10 Segurado u 
pagainento aiztecipadu de pr6mias fracianadocp, com reduc;ão praparcionat 
das  LIT TOS pactuados, se houver, mediante çoiicitaçáo formal Seguradura, 

2t=9 Flçci vedado o cancelamento da contrato de S E ~ U T Q  cujo pi'krnio tenha sido 
pago A vista, mediante firianciamento obtido junto rl instituisões 
finariteiras, nos caso5 em qkfe o Segurado deixar de pagar o 
financiamento. 

CLAUSULA 2Za: MEDIDAS DE SEGURANGA 

22.1 Cutwa medida de segurança, a 5eguracla se obriga a tornar as pi-ecãu@ec, 
passíveis para evitar a ocorrfiricia de quaisquer danos 9s caisas seguradas, 
mantendo sempre perfeita toi~trole sobre elas, de modo que perrnãncyam 
dtarantrr toda o periodo da obra e da inãtlalã~ao e montagem, distlnguinda-se 
entre essas precau$Oe~: 

r .  a retirada da laca1 da risco de toda material der;necessário A execução 
da obra e da instala@m e montagem; 

li. a ãelei$ia de pessoal habiiitcida para a execcrq5o das tarefas que lhe 
competirem, fazendo com que cada seleciorradil cat~ie dentro das 
preceitos legais e Ela boa t&cxxica de engenharia; 

111, a rnanuttanr;Zo e conçei'vitg5o adequada das construtães provisouias e 
dcrf initivas; 

l a r ,  a obediiinciçt ao Codigo de Obras da rnunicipio, as nournas da 
Assocíci@o Brasileira de Normas fgcnicas - AEfMf, 6 Norma 
Regulameratadcira NR-38 do Minist@rio do Trabatho e Emprega e da 
Corpa de Bombeiras, 

2 2 2  O Ssgurads se abriga, ainda, a atender 2 5  rert3nienda~ües ÇIUE a 
Seguradora lhe faqa ap85 cada insprrr;Go ao local do risca, rias prazos. por ela 
determii~adas, ssh pena de perder s direito A indenizaqáo, caço O ~inistro seja 
cansesquente de i'~comendat;ãa não cumprida, 

22.3. Ern casa de dis;rordivicia com as recornendaqõer feitas C O ~ O  ~ot15eqUELn~Ia 
da iuispel;Za Cio risco, deverá o Srir_turado manifestar-se junto A Seguradora. 

23.1.0 Segurado clue, na vigkricia cio cor-ttrnto, preterider OIIIFPT IIOVCI SPC]L~TQ 50b1-p 05 
I '~~c~;~T>E)s  bens e contra 05 11~es1no5 r i~ca~,  dww4 C Q I I ? U ~ I ~ C ~ T  511a i ~ ~ Í ~ f t ~ $ ã u ,  
prcviatrtefzte, par r-lsrritci, a ' t od ,~  as Seguradoras ei~volvidas, sob peiia cle perda de 
direita, 
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23.2. Q prejilizo total rclativs a y iialcluri* sinistro airi~iaraclo pr>r cobertura de 
rerpunsabili~inde civil, cuja indriniza~ãu esteja sujeita As disposiçfieti deste cor~trcr t a, 
r;erA cor~stituiclo pela satl-ra tlat; srigriiiltes parcelas: 
a) D~isprrsas, corripravcadarnei~t~?~ efetuadas pelo Segurado d~irantc ~fut i  ap65 a 

ocoi*r$ticia dc dat-ios a terceiros, COM o objetivo de rectuzii. sua 
rcçpciiisa bilidade. 

b) Valores das rejiat-a~6eis estabcl~cidas en.1 çttritenqa judicial tuarrsitadtr err3 jitlyado 
e!au por acordo t?rrtr'e as partes, i-testa íiltirna hipúicose com ci anuência expressa 
das socicdarles Ç eg~aradoras erivalvidar;. 

23.3. De mnneira atiAIoga, o pr~juizo total reiativo a qualytier sinisiru airrpauado pelas 
demais cribert~irar; s~rá r:iitist~luldo gela soma das; seguintes parcelas: 
i)) Desper;as dc ralvai-nentn, cornprnvadarnente, efetuadas pelo Segurado di j raf i t~ 

dou ap8s a ocai.rência do sinistro. 
t ~ )  Valor r~tet.cntt! aos darioo rncittriiaii;, coinprovadarr~ente, cacisados pelo 

Segurado duii por terceiros t ~ a  tei~tativa de mitiorai o daria nu salvar a coisa. 
c:) Danos sofridos pelos beris Segurados. 

23.4,A iridc.rliza@o rcla'tiva a cj~ialrluet' sinistro não pt~cfei'a cxceder, en? Iiipb2csc 
aiguina, o valor do prejuízo virir.:.ulado B cabcrturc? ctinsiderada. 

23.5.Na acorr.Gncia dc sinistro caritftinptado por coberturas cormrrentes, art s~ ja ,  que 
gararitarn o5 incsrnos itlieresses r:oiilra os inesrnos riscos, ern cip3licc.s distintas, a 
cirstribuiçào de rcsponsab ilídadc  ri ti-ct al; sociedades Segttradsras envolvidas 
cicverd obeclecer 4.; sey uin tçís ciisposiqües: 
1 - Será calciil;ida a indci~izargão individual ilc; cada cuberturn como se a r~5pectiva 
contrato fnsxe o Qnico vigei~te, consid~randa-se, quando for r> caso, tiear*ryuias, 
participaçu~s abriga~hriac; do Segurado, liinite rijSxicno de3 ii?clci~iza~ao da 
cobet-tura c clausulas de raleio. 

II - Ser2 calculada a "it-ideniza~áo indiiiidtral ajustada" de cada çciber tura, na Sorirta 
at~aixn inrlic,adn: 

i11 $C, pari) uana cleierri-iirrada aphlicc, for verificado qirc a i;oma das indei>iza<i>cs 
cai'r'cl;pondentes As diversas cobci.fur.as abrangirltas pcfo sinistro 6 tnaior que seu 
respectivo lirnite rn6xirnn EIC garantia, a inderii;i.aqárr individual de çadii 
cubeririiAn serli rccakiilada, de'ienniriatado-sc, assim, n respectiva ítlderiiza(2a 
iridividuai ajustada. Para efeito deste rccalcula, as iridenizaqucs individ~iail; 
ajilstiiclas reta tivas As coberturas que 1 l i 3 t )  aprese11 tcin coi-icorrPncia cuin outras 
aprlilices serãci as r iriiirires posstveis, ob~ervildo~ 05 F C S ~ I ~ C ~ ~ V O S  ~ T ~ J U I Z O S  e 
liinitcs t~~áxirnas de irtderiiza@o, Q iralar restari te do liil?r'ie iriAxiino de garcintia 
da apblicc scrA distribuido entre ar; cobertura'; coricorrrrrites, nbservador os 
putJjirlzos c os l in~ifes rn&xir~.tus de ii~denizaçilo dcstar cabtri-turas. 

b) Caso coi~trário, ;i "ii-idtonizaqao individui~I ajusfadr7" srlv4 a indeniraqda 
iridiviciual, calciilada de acordo cai>> Q incisri I desta C1ausuh. 



I I I  - Ser6 ifefittida a soma das indenizaqfies it-idividuais ajustr-iclas das cob~rtxiras 
cancorrerr-tes de diferentes apblices, rdalivas :tos pr.eji~lros cr.irnuns, calctrladas cle 
acardo corri tr ir-iciça I I  desta CIArtnrfa. 

IV - SE? a quantia a que se refere O i i l c i~o  111 Cle~l~l C l á i i ~ ~ i l a  for ~X~LICII (al i  inferior ao 
pi't-juizo vinculadn ci cobtlrtu ra concorrerite, cada socicdacic Seg uradova erivtr1vid;i 
participa ri^ ctiliri a rc?:ispectiva incjenizar,%o ii7dividual ajustada, asstiinindo a 
S ecju rada a responsabilidade pela difererqa, se f-iouvcr. 

V.5e a quailtid estabclccirla fia incisu Ilf dcsia C í l i l < f i @ ~  for tnajur c j t t r  a prejirlzo 
vinculado 3 ccibexf tira concurr.cnic, c;itJ;r sociedade Segu riidara envofirida 
pnrticiparh com p~rce-ntuat do pr~juizi., correspoi-dcntc :i rar;:ttr c?rr'ire a respectiva 
inclenizaçaa intlividt.ral aju3ctda E a cjiraritia estabeiecida naquele irrciso. 

23.6,A sttti-rciqaqau relativa a salvados operar-se-á na rncsrna yroporq2c.u da cota dc 
participac5o de cada sacicdade Segurndara na iriclcnizal;Ao paga. 

23.7.5nIvo riisposi@u cn.i coriirdaio, a sociedade Segtiradara que tivcr participada coin 
a inaior parte da indcnira@o ficar4 ençclrrcgatlci ele negociar os salvador; e repassar 
a q~tala-parte, rcliativit ao produto desta ncy)ocia$aa, As demais pzifticipanrcr, 

Qs prazcis prescricxiotlais sao  tisueultss cl~t~rrninadas em lei. 

25,1. Etn  refqâo ã Qbras Civis ein Cans.tuug$o, as atualizar;6es manet?irias 
previstas na Cliusula 13" das Condlsü~s Gerais e Especiais serao feitas peXa 
vâriaç~o positiva do Indice Nacional de Custo da Constsuqãa / Fundaqso Getitlio 
Vargas - IIVCCIFCV, 

25.2. Em relaqãa a Instala550 e Montagem, as mesinas atualizaçüer serão feitas 
peta variaygo positiva da indicr; Geral cis Presos para 0 Mercado I Fundagãu 
Getúlio Vargai; - IEPMIFGV, 

25.3. 0 s  va!ures devidos a titulo de cievslu~ão de premios skijeitarn-se 5 
atualirrãsão monetária peta variaqão dos indicecl acima referidos, a partir da data 
em que se tornarem exigtireis, 

254. No caso de ctiricelamentct da contrato: a partir da data de uecabimenta da 
sallcitaq90 de cancelamento ou a data da ~ f e t í v o  cancelarrtenta, se o tnestris 
ocorreu por Iniciativa da Sç;gtrradouak 

Z f i A  Mo caso de vecebirt~enta indevido de prh is :  a partir da data de 



recebimento do prhrnio* 

25.6. No caso de recusa da proposta: a partir da. data de fartnaiiza$ãa da recusa, 
se ultrapassada o prazo de 10 (dez) dias. 

25,'3, Na falta de  qualquer das indircs antes referidos;, ser4 ele ~ubstituído pela 
Indice de Pregos as Consumidor Asnpla I Funda520 Instituto Brasiieíro dc 
Geografia e Estaflstica - IPCAIIBGE. 

25.8. A atlsalizaq3o será efetuada com base na variagás apurada entre o iiltirno 
fndice publicado antes da data tanl que 5e torne enigivel e aquele publicado na 
data imediatamente anterior ao efetivo pagamento, 

25.9 Os pagamentos de valores relativos à atursliara$Go monccE6ria e juros 
maratúrias f ar-se-6 independentemente de nutif icaçáa ou interpetaqão judiciat, 
de uma s u  vez, juntamente eam os demais valores do contrata. 

25,30 Os demais vaiores; firicluit>rla a INDENIZAÇAQ) das obreiqat;Bes ptrcuriiArias das 
sociedades se ytrr;idaras stijei t a11-1-sc r4 clt~iaiiraqão rnancthria pela variaqc'to pci~ilivs du 
i r id ic~ eslabeIecidu rieste ~ ~ t a i ~ i ,  na hipdtcsc cle HAQ c~icnpxirner-itci dçi prazo para 
pagamento da respectiva ubrigaqao pccuniCiria, a partir da data de exicfibiiidadc, ou 
seja, a partit- da ciatr7 de or:orrPricia da cvcnto. 

CLAUSULA 26": RESC~SAQ E CANCELAMENTO. 

26.1. Ouarido a irrderiizat;ao ou a ximn das indenizaqu~s pagas atirrgireirt a limilc 
Mhxiina dr Garantia da ApcPiice, não Zeridrr o Segurada cfircito a qualq~iitr i-estitiiiçáo 
de prêtnio; 

26.2. ILotal uu ~>arciallnex>t~, a quatqu~r t@r*npa, meditirite acordo critrc 3 5  parter 
corx tra:;arite5. 

26.3. Na hipbtcse dc rcscisão a pedicio da saciediide Seguradora, csta rctcrd do premio 
reç~liido, r i l h  das emulumrntus, a parte propurr:irinat ao tempo dcrorcida; 

26.4. Na l~ipbtesc de r.escis3o a periida rlti Segurado, a socierfade 5egrrrcidai.a pode 
retcr, no indxirno, aietn do5 eiwolutxentas, o prgrriio calculado dc acordo com a tabela 
dc prazo curta: 



PORCENTAGEM 
DO 

PR~%VIIQ PAGO 

% OQ PRAZO DA 
COBERTURA SOBRE 

A VIEGNCIA 
CONTRATADA 

PORCENTAGEM 
00 

P R ~ M I O  PAGO 

% DO PRAZO DA I 
COBERTURA 

SOBRE A 
V ~ G ~ N C I A  

CONTRATADA 

26.5. Para 05 prazos nau previstas na tabtrl;~ aciri-ia, rerA utilizado percen'tirai 
carresponclentc ao jsram itri~diatart'tentc inferior. 

26,7. A~itatnziticarneri te, ficando ci 5egurridora iseririj de rjrralc\tres respcsriçabilidadc, sc 
I~ouvtir dofo, fraude ou tentativa dc fraude, par parte cla Segurado. 

26A. Etn nerpirurna das hipúteses de çancelcirnento será devida a restituiqãa do 
vaiar referentti aú ctrsta de etnisszo da fipálice a ao Iiwposto sobre Opsraçoes 
Financeiras 00F), 

GLAUTLJLA 27" DOCUMENTOS PARA A REGULACÃO DE SINISTROS 

Ocorrido o sirtistro, o Segurado, para atender o disposto na Ciã~t* i~ la  "i\ item 
12.5, das Candiçúes Gerais e Especiais E! sem prejtriza do que inais está 
estabelecido na mirsrna cl6usula, encanrinhârd h Fitaguradora: 

a) refaç60 das coisas sinistr'adas; 
bJ orsamentcis e, se for o casa, carnpravantcs de despesas feitas a fiin da 
proteger os salvadas e mirtitnizar os prejuizas iridetiiziveis; 
c) comprovante da preexisthcia dar coisas, quando cabfvei; 
d) latrdo pericial, qtiandú çahliref; 
e) c ~ r t i d  Wa da registra policia I da ocorrência, sernpre que a catixa do sinistro for 
passivet de tal registro; 
f )  cert idá~ do tnsfieuto de Metearofugia mais pr~xlma, quando a causa da 



Seguros 

sinistra for feriameno da tiatureza que seja registrada por -tais Institutos; 
g) planilha com o detalhamenta da puqù do contrata para irnylantayis da 
ernpreet~dimento, com as custos unitários e descriqão dos serviqos contratadas; 
h) outras dacurneuitos julgados necess6rios para a rcg~ilação do sinistro, 

CLAUSULA 2gJ FORO 

Fica efeito rx frrro do d ~ l i ? i ~ i l i ~  da Segurado corno rrsi'r-ipeterite para dii'iinir quesI30 yrie 
t ~ r r h a  3 S ~ I I  suscilada com base neste seguro, corrr expressa renilnciri drr tudos os 
demais, por mais priiti1eeji;icios clrrc sejam. Nct liipóterje cie íriexislií rclaqáo de 
hiposs~ificiencia entre ai; partes, scrA v6lida cr eleiqao de foro diferente do dorniçilio do 
Segurado. 

CLAUSULA 29" I ) ISP~~!%UE% FINAIS 

29.1. Q registra dede piar30 de scgiiru na SUSEP nao implica, por parte da At l farq~ia,  
it-mntiva au i-~cornenda@ci sua comercialktet~8a. 
23.2. O Segurado poder4 cansuftar i] sitiiacão cadastra1 de seu corretor de seguros, riu 

site www.strs@p.gov.br por incia do ntlrin~ro de setr r~gistro ria SLISEP, notric coingiruto, 
CNFJ otl CPF. 



1. RISCOS COBERTOS 

Pela pwsmk CCihuscila de Cutictrtura a Seguradora ylarar~tp ri iii1eres';ri lç1g5tirno tli'i 

Segurado contra arideritel;, de origein siibita c irnprcrvista, corri exceqao das !'iscas 
exclufdss cspccificador; nn referidas candir;des, que rcsult~rn em pr~jxjufzos rntlteriais 
tanta 3s id~ras expreo;çar~iei'it~ descritas 112 apólice e aos ~ n a t ~ r i a i s  a serern uliliradal; !-ia 
consaru@ri, drirante o perioda da obra, como tarnb@rui As f116qt1ifia5, equipatr'iiut'itw, 
estrtituras r-i?et3Iiccis e zi autror b e i ~  i12i;Iatados ehcr moi? tadus de forrria permarieri te, 
durtzratt- a fase de instalaqtjo clau inontagern destes bens. 

E s l x 2 0  ai>rartgidcis tatnbPm par csta cobertura as despesal; n~ressarias a remoc;árJ da 
entultio, i!lclurnrio a rarrcgarx-ici?to, trarnspurtc E: dt:sçaricgrltneflio eni local ;itf~q\indo 
atb o Lirnite M6xiino de lridcnízaqâs desta cobertura. 

fWc7 que esta cobertura seja ror-itr;t!acla, a pi l r l~!  rel;tii\ia 2s Obras Civis ern Crsr.tr;lru(;Aa e 
a yartc relativa 3 Instalaçãn e Maritagctn dcvein çarr~spc-inder, a, no inínirno, 2 5 %  do 
l imite MSxirno de Incierii;oat;an clcsta cobertura. 

O Segurado dcvcrd definir em (;cpnrada o i.iinit~ Ivláxirriri tJe Indeniza~2a para a parte 
de Obrar; Civis ein Corrstru@a c para a ~ i a r i e  de InsiaiaçB~s e Man'cctgetls 

AIBm da5 exclusãeã constantes da cl6usula 4" das Condig9es Gerais, esta Apdlice 
não garante as pardas e danas, r: quaisquer custos ou despesas relitciunadas 
com: 

Na Cobertura de Obras Civis ern Caristruyão: 
'IL Danos em caristbqiiênciã de Erro de Projeto; 
2. Danos ocsrricius apus a co1úcar;ão em usa da obra civil; 
3, Repara ou sulsstituiy5o da coisa defeituosa que originoti o dana fÍsico 

conseqiiento ou quaisquer despesas que o Segurada teria Feita para 
retificar a falha origit~al, caso tal falha ou defeita tives.;e sido descoberto 
antes da ocarrência do sinistro: 

4, Acomodafãio da sofa causada por cr>mpactap;áa ins~ifiçiente, ou de 
qualquer outro serviso para melhoria da estabilidade da sutnsoio, atr dei 
estaqueawitinta inadequada, defeituosa ou deficiente; 

5. Pauf u r a ~ i o  de posas dZ&gua. 

Na Cobertura de Instalação e Motgtagetn 
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2.  Quaisquer tipos de testes, carni~sionamei~ta e aperci$Ges de çaloraqãa em 
funcionatnento, sei srra natureza e duraqãa não forem expressamente 
mencionadas na especifica~ão da apúlice, 

Não estão abrangidas pela presente apblice, 

1, A@c;s, dinheiro, cheques, livros ramerciais, titutos, vales-transporte, vales- 
refeiqão e quaisquer documentos que representem valores, escrituras 
públicas ou particulares, contratos, manuscritos, projetas, plantas, dehuxas, 
modelos e moldes, selos e estampilhas; 

2. tocomofiva~, vagões, aeronaves, navios e em harcasúes, inctuindo 
maquinismo neles transportadas, armazenados ou instaladas, bem coma 
autamtjveir;, caminhães e caminhonetes assim como quaisquer veicufcis que 
tenham de ser licenciados pam Lisa grn estradas au vias públicas, triesnia 
qtre trabalhando no local do risca ou no canteiro de obras, incluindo 
maquinismos tieles transportados; 

3. Equipamentos rnbveis ou fixos que não sejam incorporados 6 ~ b r a  e/ou 5 
instalagão a montagem: estruturiis e coristruqúes teinpavgriãr e quaisquer 
ferramentas ou instrumentos utilizadas na conrtruqZs elou instalayão e 
n~arit~gem; equipamentos de escritbrio e infurm4tica em gera#. 

4, Materiais refrathrios, durante o perloda de testes em qcie tais rnatevlalr, 
estejam envolvidos, a partir da primeira admissão dr; calor, mesmo antes de 
atingir regime térmico est6vr;l; 

'i, MatGrilt-prima e y rodutús inutiiizadss etn conseq66ncia de acidentes ou 
quebrar; 

5, Puatbtipoi;; 
7, Taludes naturais ou entortas; 
8. Coisas do Segurada ou de terceiros preexistant~s no local da risca ou 

canteiro de obras; 
9, Caisas do Segurado, parte integrante da ainpreendimenta, arinazenadãs 

fora do tacai do risco OU catlteii-o de abras, 
10. Obras temporirias necessctiuias à exacu#Go do pi*sjetu, 

4. DANOS, CUSTO5 E DESPESAS ~NDENIZAVEIS 

4. '1 . São inderiizGveir;, at& s Citnitr? MAxirno dc Garantia ctt? Ap6lire ou ate o I-imite 
Mdxirria dc fi iderrizaç8o por Caber t tira cun tra tacla, estipulada ria f y1ecifica5bs da 
Apblicf), ab~decidas os exatos lei'rnas e condiqóf-.; da presente i-uritraia de scgrrro, os 
seguintes itens: 

d".l 

4.1 , I  danos fisicos, dirrrtixrrierite resultarites rfas riscos cabcrtos, que ver1t2ai-n a 1 

sofrer as coisas scrjurciclas; 



4.1.2 darios ffsicos e/ou d~xspesal; ii-icorridas para ~vitar.  o sinistro oti ~>linimizar setrs 
cfcitos. 

4.1 No caso d s  i-iri~io dc 1st-orcssaimc~ta de dadas clctrfinicns ssfrclr dano fisicri coberto, 
a ~IBSIP de avdIia@s ser2 o custa dn ainbierrte v;tzia i~ ia i s  o'; custos da cbpia tl05 
dados eletrdnicos do backrtg ou dos originais de Iirila prsdur;da ar~krior. Esses 
custas rrao iiicluirata a pr:!stluisa e a ~oristrrryAo npin quc.tisqarer custos de 
recanstrtrgão, rcuniAo e assnsia@a de tais dadas eletr6niros. $c a meia riao for 
reparado, substituido ou res$i~~itcidc>, a base de avsIia@cs ser2 o custa do tneio 
vazio. Entretnnta, esta ApBIice nãa cobre qiralqucr in~portdi~çic.i incfuida no valor de 
tais dados eletrbnicos ao Segurado ou a cluatyt~rsr ciutra parte, rriesirirr se tais 
dados eietr8nicas não puderem sei rcconijtruldos, retinidas: cikr nssaciadus. 

4.2. Corn rela~ao a tributos, pcircclas dc frete, innpastos, ernsiriinentas, dec;p~?sas 
adirafieiras e custa de montagem , dentre outras cablveis, ti resparisabilítl;ade da 
Segur~ldora ficar6 sempre Iírnitacla bi; aliquotas utiliradas uc7 twnpo~jq$o dn V a h ~  
ern Risco Declarado, inesinn que tais aliquotas sejam mais elevadas na data do 
sirr istra. 

4.3. Qs eventuais encargos dc 1radu~3a relerentes 110 Y ~ C ~ I I ~ O I S O  de despesas efetuadas 
nu cxt~rior ficarão totofincnte d C ~ K J D  da Seguradora. 

§,.1 MZo serão indenizadas quaísq~ier despesas carrespandet~tes a altercr$ões, 
ainpliações, rsrtificas6es e melhorias nas coisas seguradas, mesmo qire ef etuadas 
simuitanearn~nte com autuas despesas indeniziveis. Entender-se-ã~ por 
aneihariaol todas as afterqbes que não canstarawr da projeto oriyinat que deu 
auigern i execuçao da empreendimento, t~lesmo que se façam necessárias para ii 
recuperação das danas fis;icas cobertos. 

5.2 Em neuiiluma hipbtese, a indenização compreender6 o valor de i-eviçQes 
de projetas ou o custo de altarac;ao de modos de execufão, i?rorw OS 

acréscimos dai ins~irnos E trabalhos necesr;drios para repara550 das coisas 
danif icadas, 

5,3 Não ser50 reembotsadas as quantias dsçpei~didaá car.il honorarios de 
seririqoc; prof issionctis prestados por iirqriitetaa, engenheiros, peritas, 
eonsuitares, com exceção de advoy açius. 

5.4 Mio ser20 reembolsadas as despesas necess6rias A recamposi@o dos 
ragistros e documentas. 



~,C&AUSULA VALOR EM W15CO DECLARADO. 

Fica entendido e acardarlo qlir? a Valor cin Risco Ucclarado deve correr;pander: 

a) loi-n refa@a b çobci-tura de Obras Civis em Coril;truqão: ao valor iritegrai dos betx 
Segurddtas aphs completada a ConstfuqSo, iriçluíchs a5 pai'celat; de i1-i,3u-d~-ulir;~, Ircici, 
~ F ~ F J P ~ S ~  acf ~a~*t f~ i ra~ i ,  f ributm c ci-i~olunreirtos, assini cai-rio 0 5  ri~cai~riaic; ou iteris 
foi'ti~cidos pele} propriethrio; 

b)Com relação a cubertui.a da Instalag2o e Mon-ttagern: ao vaior integral das bens 
Segumdcrç apus coimplet-iada a instctlaq3n ~Ioij t'non tagem, incjtifdas as parcelas dr frete, 
despesas aducrnciras, impostos FI P ~ P I O I U ~ ? I ~ I I ~ O S ,  custo cfe ino~1tagt3-]TI P vahr C305 
inatt-t-rais foii~ecidoç da mau-de-obra cv t3n t i l a I tn t  não ii-icluidos na custo do 
rari tr;d ta. 

Serriprc qitc houvt-r alrefsfao, aifida qt1e-i parcial, do valor dos bci-15 5ccjurados durante a 
vigençia da Apdliçe, dwerh o ficgurado iincdiatamente sofici-tar h Seguvadoi6w a 
con~petei~te afteraçAo/~itualizrdq2~ do Valor em Risco, que, eri t uelan to, sd cnti.c-ri'A crn 
vigor apcls a data da antr6ncia expr~xr r  da Seguradora e cicsdc que. xiik.~ t~ril-ia oci>rridu 
sinistro ate rlqijela data. 

Esta cobertura P oferes:ida a Risco Total, saivo irient;Ão QITI curitraric~ ria aprjlicr?. Assim 
se, na data do sir~istro, s valor erri risco apurado das coisas seguradas fur supr~ioi ao 
Iklor ern liisco l'ledarcida das iriesrnci~, coisas, qtie clever* cibrigatoriarnetiic constar na 
EspecificaqAo dti Ap4lice, o Seyurado ser6 consiclerado respans4vel peta diferenqa, 
ficanrh sujeita cio mesma risco quc a 5eguvadora, prcrpc.irsioriaii-rieilte i 
r.esporic;ci biiiclack ~ I I E I  i he routnftr por raicio, 

? .A respoiisatiilidcidç3 dci Seguradora se inicia às 2411 I v i n l ~  e quatro 1ioi.a~) da data de 
inicio da vigencia da scguro, apQs a descarga do rnalerial Segurada na local do risco ott 
c~inteiro ria abra especificado na apólice. 

2.A respotisabilidadc da Seguradora cessa, erri rebqão As coiszls seguradas ou ;.i partc 
{lefas, lago qup t e r m i t ~ ~  O prazo cle vigPncia dci segura ciu, duraa~ic a vigertcia, assiri? qirp 
se ver-if iqrre t> primeiro dos ~ C ~ L I  ~ I J ~ C S  hipb'teses: 

I - objeto da jrns'rtllaçAo e inoi3tayeri.i e k i i  3s obrar civis tcnl-iam 5 i d ~  riceifoç, I~PSI-I-IQ q i ~  
provisoriamer-itc, pelo propriet6rin da abi.n, ai i~da yuc d~ forinn parcial - iriediantr 
eri?issão do Ccrtificadci de Aceitaqán Prrivil;hriit riir Ccrliticado tle Aceita$Aa Filial; << -- 

3 
li - ci ribjeto cia irlstalaç;:io e mantagcin scjarn cuiocados ern :~so otr ripcra~ão, ainda que r 
cfc ftarina parcial ou em apoio h ext̂ çoq;;ía do projeta Segurado; 



IIf - terifia sido eifctuadi> a trclrisinissao de propriedadrr da coisa segurada; 
1\1 - tcrt)-iine, de cjara!querr i-~~odo, a i-tlspclnsilrlsilidadr! do Segurada sobre as coisas dou 
objctos Seyrrrador;; 
V - assim CIIIP? t i  j.irii70 çe esgotr, $r?fin'Idu iio croriogratna de eventos subi~~cticfo A 
Seguradora, pcriiilet itc ;ro coiiji~rrtr:, dia atividades erivalv~riclo a coisa eluirj~tos 
Segu r~dos, 

3 .  C:ar;tl ucurra a paralisagão tnraf sii parcial da obra, o Cieg~irado ter6 cIe toinui~irai o 
fato irnediatamerste A Seguradora, sob peria c-lc interrupgãn da respansatjilidarie desta, 
pcdcnda a Seg~radara, urna vez csrriut>icada, manter, restringir orr susiserrdcx a 
cobertrrra. 

4. Scmpre qtte o pnva de viggncia da Rpdtitxfi nau tiver i ids suficiente para a cuiic!usao 
da abra rivil aLi da inçtalal;#a @ mcirrtagein, s Segurado poder6 solicitar srra 
f>rnrrugaa;aa, com antcêetf@i~cia rnjnirna de 30 (trinta) dias snt~l i  CIO termina da vigdnriia, 
a qual pedeid oti não scr concedida. 

5. A confe~são cla prsrrogqao rlependerd da cxamc das justificativa^; para sua 
1;olicitaq3a, da a2ualizaçãa 405 dados constantes cia ficha dc infcirr-rtacõ~s e outras 
rfacumetitus qurr d~ ia rn  nricjcim ao sltiglira coritrcttado e den~ciis doc~irr-ienloç i1ectssç6riac; 
A arirjlisei do peclida. 5c íai~cedida a psorragaçâo, ser6 estiputado u I>;iqainrmtcj tJc um 
prerriin adicional a scr csiabelecido de acorda corn u estado do  risco Segurado na 
P~noca da  prodido. Terrncsr; c coridir;fier originais da apbiicc ~adcrao  ser revisndas peIa 
C;cguradora, crri furiqjo do exãine quc cta realizard, SP a necessidade de ~irorn>ga@ri 
ocorrer por r.rrstivca de sinistro, n premio adicioricil a ser cobrado nau poderA, em 
i~er~ l i i i rna  rircunst2ncia, scr rcçupei-iida pelu Segurada como prejuízo inslenia$veI. 

9. FRANQUIA: 

ApIicar-se..h a cada sirxistrvu índer-tizavci ~-i franqeria constante na esgeçifica6;A~ da apbfirrs. 

lialificarri-se as CandiqQcs Gerais desta Apbliçe quc não tcril~arn sido i~lleriacfac, t ~ r  
re!vrir_ladas pela i-cfcrida clniis~ila bc cobei.ttira. 



O í ,  COBERTURA ADICIONAL DE DESPE5AS EXTRAORDIMAR~AI; 

Fica eriterididci tr acardadn que, suboidii~aciu ao5 ierrrros, extxcti.rsr7aesS dispusitivos e 
cutitiiqi~es t:rirrtidus na Aphlíce oti a ela enclossadas e siijeiio au pagaincntc~ pela 
Segurado do premio extra acriurlado, este seg~ira, rr4a abstar-ite ao que consta ria 
ClAusiita de Kisccis Excluidos c Bens e Objetos não çurnpreerrdidos no s~gura, ratificacla 
rias Cr>idic;õeç Gerais e Especiais, se estender$ pam garantir, durante a vigei~cia da 
hpblice, nSn sb n custo arrficiorral c135 horas extras corria tanibet-sr as rlespcsas 
extiacirdii~brias resullarites de fre ir̂  F-XPTCSSQ OU af r@ tamen to para transportes riilcionaibi 
lexct~ilclu ci afrrttarneritu de aeronavesi, atts o Limite Maxirrat~ de Irideniza<Aa da 
C obei-t rii-cl fixada nn Especifica~ãa da Apdlice, d a d c  C ~ L E  tais despesas decort-ari'i de 
sirristrus garantidos por esta Apdlice. 

A franquia conslaiifc na Esper:ifir:ac;ác~ da ApDtice SWA dplicadd A sotna dos danos flsicos 
amparados pela colsert~tra apticCivel c as despesas extras amparadas por esta CI6rrsuia. 

Perrnar-leceiri ei-n vigor a5 dciwais curidiqões contrattjais que nàa forar17 aitci'adac, por 
esta CI&uscila, 

Fica eritendirla P acorrIaçlo que, siibfirdírtado aos tcrmoi;, exç!tisões, dispasítivrss P 

conçtiqües ccri~ticlos na Apólice ou a ~ I r r  ecidassadoç c çiijeito ao pagatnentcs pelo 
Segurado do pr&nio cxti'ci acorclaclo, este ~iegibru, nao obstante aa que cançta rta 
cli6ui;ula de Riscos Excfutdus e Bens e Objc3tm ir30 campreendido~, rla segura, ratificada 
nas Candiqõcs Gerais c Esg~ciaic;, stn t3~fencJerá para garantir, d~~ranti- a vig6ricia cia 
Apblicc, danas fisicos 4s coisas seguradas, causados por t urntil tos, givevc e locaute, 
Quaisc,~uer evciltoç cleccirrcntes cle fu~nullo, grcvc ou lucarit~ que causem dc?n(~xj aos 
beiss Segurados, tais corno indildics decorrerite de tumuito, cjucbras decorrentes de 
tiimriitu, dentre otitros, estaa sujeitos ati subIíinit~! ~stabcfccida nessa cobert~ird 
adicioilal. Ficam cokstartos ns danuri i:iirr.;acins por autoridades na tentativa de 
suprvirnir.lirnp~d ir tais ct isllírbios, tarill>em observado o siiblirr~i te para esta cobcrti~ra 
adiciorial. 

O limifc Mdxiino dc tncltlnizay;3io da cobertura deve ser firiterrtfido cor-r?o para m perdas 
e danos durante a pcrioda cotlsec~itivr, de t 68 horas. 

Aplicar-rc-6 a cada siniserci indcr1i76vcl a Ii'anqtiia corislantc na Especificaqão da Apbiic~. 

Perrnaric+i:eni em vigor as dctl-iais condiç0cs contratuais que nau ~OTSITI alteradas por 
A "  esta C!;>tlriilci. 

- -  -I 



04. COBERTURA AD1CIONAL DE MANUTENFAU - AMPLA 

' i .  Fica entcridida e açoidatio que, c;ubordínad~ aos terirtos, excltisues, dispositivos e 
cattdiqn~s c.an'tidos ria Apblice otr a ela ~iilcios(;adus e s~ijeito ao pagamento pelo 
Segurado da pretrrio extra acordada, este seguro, n i ~ o  rib';t;irite ao q ~ i c  consta ~ r ?  

C16i.rs~ta der Riscos Excluidos c Berx c Objç3fm 1390 coinyrreeridiclris rro secjtrrn, rtitificiada 
rras Candiqfief; Gerais e Especiais, esta cobertura qarantiíA, duratxte a perfatlo de 
rnci~iutcngao --- ampla, r11erir:iariado tta Especifica~do cteil;la Apálict3, ris darios fisicns 
aciclentaís 2s coiçè15 ~etjuradas, ~cort. ido~ dentro da periodu de t?~anuten@a, e desde 
qrie: 

a) çausaclos pelas ernprciieiros Segurados tio cursa das opcracãcs par clfi; 
r~rilkacfiis, para fins de c~irnprirnento das obxigaqocç arsumidas na c l d u ~ ~ ~ l c l  CIC 
i'iranutenqao clo coritrato de obras civis e ir)çtafa$à#/rnf~~~ til$]t.1~1; ou 

b) verifir:adtis drrrantir a periadu cfc inai?utei~ção, porbtn, conscquent~s çfe ocorr@ncia 
fiavida no canteiro dts obms ou i10 local do risco durante a perlorio Segureda da 
obra& 

2, A presente cokcrtura sotilcntc Xcrá inicio 130 final da Cobertura Bdsiw, nos ierrrios da 
CISusula - ir~kia e -P&rtnjna d ; ~  Kaspur~sal,ilirlaLtc^ destas Curidi~ões Gerais e E.speciais. 
Caso rta data ~speci(icacla na Apdlice) para iriiçio desta Cahertidra de Mariuter~gao, airtda 
existant obras civis ari dc instalaçãa crn i?xcsirã5o, a cobertura i130 ser3 apliccívcl. Caso 
ocorra n prorrngac;Ao da vigencia clã Apblice, a presente cobertixra acornplaritilirh essa 
prorrcrgaqaa. 

3. Fica, entretanto, entendida e acordada que, em qualquer hiyutese, estarão 
excluidos desta cobertírra as danas ca~tsados direta QU indiretamente por 
iuichndio ou expl~i;ão, erro de projeto, defeitos dc fabrica~ão ci de materiai. 

4. Edu raso de naci ser cfctivada a prs;rroga@ci do prazci da obrtilvig@i.icia do 5e<jurn 
i,tecessrIria para conclrrs,in dci abjeto abrarigirjo pela C nbçlrtuíc? Bi~sica, a pi-esen te 
cabei-turd cstarh au toma t iwrriente carac~lada, cabendo a respectiva clevuittqau i11 tcgrat 
dos prernlas Segurado. 

5. A frdnquia apiirticla, c113 çasu dc sinistro indei~ia$vel, serd a Détilsais E v ~ r i t r i s  para a 
rrirsdinlidade de Obras Civis erri Cor-istri1~40 E! ci de Testes para a rnsdatidade de 
Irastaiaqáo e Mor-i taptrr cscr cor? lorinrx Et;i,iec:ifisnq3ci da Apblice. 

6 .  Perrnarieccrn crri vigor as dtamais condiqões çot~tralkiais que r140 furaim alteradas par 
mta CjSia.;ulht. 

i. Frca entendido c acordado cliie, sttlrordit~ado 30s fernm, P X C . ~ I F , ~ P S ,  disp~3r;ititbo~ e 
condiçcíes ccir.itidas na AprSlice ou a ela ei~clo~saclos e stiieito aa paqsiinento gelo 

, - 
Segurada do prhriiu r?srirci acordado, este s ~ g u r o  sc 
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titmite M6xinrct de I13d~nizci@~ contratado para esta ca!~erturii, ar cie.jpercls de 
desentulhri rieçessárias b reparaqaw slr íepasiqaa (Ia coisa segurada, com dêinas ftsicos 
aciden.tais garrintitios pela ApbIicc, abrangendo tais despesas a remoqão f J ~ 3  etlf~jfla, O 
carr*egatnci?ia, a transporte e o clescarveyatx.teniC7 em Iacal adeyciadu. 

2.1 - Uiwa veL csyobdo u seu Lirnite MSxirrio de Irideriizaq3u1 cv~ri tual pr~julmo restante 
1730 i t ~de f~ id i a~ i~  5eri abraiigida pclo Liinite MCtxirnn de fr~derrizagilo da cobertura 
abrangida pelo siriistr.0 ;i16 a st?u csgatarnpltlto. 

1. kna trfcitrs desta Cobertura, çrritei>r3erv-se-3 por ct-itttlho 7 acurnulaçao de ercai~iliiros 
resul taii t es de partes danificadas do abjetu1ir-t teresse Segurado, ou de ri-ra t erisf 
estraiihu a estc, ~ P C O ~ ' X * P ~ ~ P S  de 5inisZro coberto, corno, por cxerripin, aitiviõcs de 
terra, rocha, lama, ácjua, hr.acores, planta  e outros detritos, A rcrino@o cIc que trata 
esta C l;'a~isu ta priderd cslar r~presern tada por burri beat-nen to, cscavilqoes, 
destnor~tagrins, desn~antclctinentos, raspagens, escnrarrieri tos e a te siiriples lirnpcza. 

2.  Esta cobertura & r:airitratadr: a Risco Abroluto, isto as it~derrizaqOes carresporiclerãa 
aos 1 3 r e j ~ I Z t i ~  apuracios d~duzirido-se o valor da participaqáo obrigat6rirr c/ou 
frai'itjiiia, se 1~uuver, e Iirnitacla ao Limitc Mdxiino de Indeniza<âa c:ai~tratada. 

4. A franquia constante rra Espccifica@o da Apbllce 5cr3 aplicada sufna lios bar-ios 
flsicas an3parados pela cobertura ayilic3vel e as despesas dc d~tsentiil1-10 amparadas por 
esta C16ttsula. 

5, Pcr.inai.iec~n3 e i ~ i  vigor as dei~iaix (:ondi<B~;s con trattrais que não fnrar~i al-ieradas por 
mtci Cli~usuta, 

OE)* COBERTURA ADfC1ONAt DE DANOS F~SICUÇ EM C Q N S E Q U ~ N C I A  DE RKCOS 
DU FABRICANTE PARA MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS NOVOS 

1 . Fica en t ~rtdicfo c ararclado que, si1 bardinado imi; tr~riilos, excl~isütas, dispas~t iuos e 
ctrndi~;bes cai-iiicios na Ap6tice ou a ela cridassadns e sujc3i"tcs ao pagamento prifs 
Segurado do premio extra acordada, estp segirro, ao coi12rAria da que diz a CIhusula 
2%. Riscos Exiittiídos da Cobertiirn BAsica , se cstcxiderC! para garantir clarins fIsicos 
acid~ntais, ocori-idci.; 130 {oca) do risco ori carilrsirn de obras durante a vig@ricia da 
ApOiice, cfccsirreiites de PITO de projeto, defeito clc; inateri;ii oii dc fabricaçao 4 
irista1ay;ào 1711 niurita9ei.n das cakas seguradas, excluindo ris ct4stct-s que seriam 
suportados pelo Segurado pci1.a retificar a çtcfcito original, tais coino a destrion tage~n, a 
reinoritaprn, a Iransportr?, as triliutnl; e despesas portirc'iri-cil;;, sçi este cleft-ito tivesse sido 
del.;cr>i~ertn ari tcbs d a  sinistro, e descle cjue aci rnhqt~irlas e ey~iparnei l to~ .zej!jain 
cuinpi4uiaadarrierite rinvos c cjuc o prligsio fabricante seja o resporis5vel pcla instala~ao, 
nloriectger'ri x? c;upervisáa. 

2. Esta cobertura adicional n i o  se aplica as partes e iterrç das abras civis. 



90, COBERTURA ADICIONAL DE DANO5 FI$ICOFI EM CONSEQW~MC~A DE ERRO DE 
PROJETO PARA OBRAS CiVtS 

i .  Fica cntet-idido e acorrlcrdo qiie, stihortlinactn aori tc~mios, cxctusfies, cfistncisitivos c 
rnndiqijcs coriiidas na Aputicc ou t-i PI;I ~rido55adas e sujeito do pcigarriento pefo 
Segurado do premio extra acofdadu, este seguro, ao cantrhr~u da  qrre db a Cláusula 2" 
- Riscos Exclufdm cia Cnbext ura BAsica, sc estender4 j?aír7 yarijrt t ir danos f isicas 

acidentais, ocorridas tio local da risco ou cacirstdru cic ubms cirirrinie ci vtgericia da 
ApAlice, curiscyucnt~i; clc crm rie projeto 3s obras civis jCi cunstrufclas ou en? constru@o, 
exrtuindo as custas que seriam suporlados y~cln Segurada para fefificar Q d ~ f ~ i f ~  
iirrtjinai, inrluii-icfo (i transporte, os tributos e despesa-is afix~s, sc cstr dcieitù tivesw sido 
descobcr ta ari tes do çiriis tro. 

2. Esta cobertaira adidanal não se aplica h3; maquinas e equípatnentos rirn 
montagem, 

3. A frciracjiiia aylicAvel sei-A aquela r.t.iei?riunncla na Especifica~Ao cla ApbIice. 

4. Permanecem em vigor as dcrticris coridigoes coritraiilais que ncâo form aI.tcradar par 
esta Cl6usula, 

42. COBERTURA ADICiQNAL DE ARMAZENAGEM FORA DO CANTEIRO DE OBRAS 
OU LOCAL DO RISCO 

Fica t?ritei.idido c coricurrfada qr.ie, .;ul~asdirtacla aos Ecrmos, exc'lrrsfies, dispositivos e 
condiqbes contidas na Ap6iice oti a @Ia enclossadas e strjeito ao p;.icj;iriw:!ntn jwlo 
Segurado do premio extra acordado, i~;a(i ahstari trr ao que consta t~ Cihuciula cfc RKisc:os 
Excitiicfol; e Bsaris P Q13jet(3s na0 coinprecr-ididas rro segiira ratificada nas Candicócr; 
Gemis c Especiais, este segtrru se esterider5 para gavaritir cIarios fhicas atb o I.iiniEc de 
MJximiu d@ tncle~iizaçãa da cobertura ç'l;tipulado na Especiticaqau da hptilice, dlirailre a 
v i ç h c i ~  sla Inesi,nci, provocados por everitos cla nattireza, incendio rriuba, 4s; coisas 
c;eguradas arinazer-iadãz; 1{31';3 01) cai~teir~ dc abras ai] local de risco, coriforri-ie 
Espsrifica@c} da Apdlicc. 

Currr t-crlaqaa 3 cr~bertura de Ratibo, eventos t-rri fcar,ais cle oc.rirreiicia ciistai~fes rnais dc 
~ i m  qtrilfimet rs entre si, ali com datas de ~.icoi.r+r.ir:ia rllferen tcs, scrão coi.isiclerirdos 
eventos s~ysdraclor;. O Rairitirn de Bcorrfir~cia oli~i;.il appnas poder4 scr considcmdo, para 
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fins de con-ipravaçao de sinistros, se correspandcf a estas prP-t'crndiqiie~, au seja, pard 
cvcri tos çlisti ntos deverão ser ri~iit idos Bide i ins de rlPcorr4nciçr separados por dia e local. 

501-i1en te estarão gsran tidas pelo segura as coisas previatneiltc disçrit?-iinaclas, corur 
listagens entr~guer; 3 Segtiradora por orasi30 da contrataqáo desta ddustila. 

2, Medidas de seguransa 

A Seguradora niio indenizar4 o Segurada por perdas ou danos causados pela 
inobserv5i1cia das medidas de preveri@a drr danos, adequadas para unidades de 
arrnazenagem, ou seja, edif Erioç, prédios ou depiiçitrrs. Tais medidas inçiuern, 
em particular, e curar relagãa ao risco de inc6ndiolalagarnento: 
a, assegurar que a 6rea de arailazencigetn esteja fechada {ou ern um prkdiú ou 

pelo menos, cercada), roin vigi t5ncia de 24 horas, protegida contra incGndio, 
como for apropriada para o local particular ou tipo das caisas armazenadcrs; 

b> separar as unidades armazenadas por paredes e portas carta-fogo ou por 
uma dist5nr;ia de pelo tnetms 50 (clnqiienta) rnetros; 

C. construir as ui~idades de armazenagem em local sem registro de alagamento 
ou inundagáu no Perlado de Recawr6ncia, consideraildo anos hidrolugicos 
cumpletus, estipulado na Especif iragãa; 

d, limitar a valor par unidade de armazenagem, earrfarme definida na 
Especifita~kio da Ap6lice, 

Com relat;ãu ao risca de rouba, tambkrn sob peiia de perda do direito h 
iirdenizci@o, deverão ser tomadas ar  seguintes medidas: 

a. manter vigilância treinada e equipada, 24 horas par dia, 4 dias por seinana; 
ri. instalar bota0 de pânico para aciunainento itnediata da policia em caso de 

e 111erg6ncia; 
c. instalar alarme com sensùr de presensa {infravcirneihu) com rnon i t~rarr~~t~ t s  

extertro por empresa de seguwrinqa patrirnonial especializada, ila que se 
refere aos tocais de estocagetn de mGquínas, equipamentos rr cabos. 

3. P~?rrrianerxem erri vigor ac; dernais cui~ciiqões criritrattiais y tre não fararn allcradas par 
esta CICirisula. 

13, COBERTURA ADlClUNAL & E  ~.~ONDRARIQ'; DE PERITOS 

1 .  Fi~.n eritetldido c coriccirciada qurr, .;ubordinado c705 ~ P I Y T I O ~ ~ ,  G X C ~ L I S ~ C S ,  di~;pu~it~vuc; 3 

curidiqt3es contidas na Ay~biicc! ou a c/a crsdossados c sujcito ao pcigcirneritn pela 
Segurada cio premio cxti-a acordada, nau otitl;eante aa que ranstiã tla Cláus~ita de Riscus 



Exciuidcir; e Reri5 e OZijr+tr>l; rrãa çoinpr~rndidos no ~;cguro mtificatla nas Crrridir;$ec; 
Gerais e Esgeciaiç, serào garantidas as cjua n t ias desper-ididas com llafiurhrios d~ servilos 
prafissiot~ais prestadas por ai'cguitctus, ciycnhrirfis, peritas, canrriltores, cain caiece@o 
de advugadus, nccessãrias e dcvidcl~?~cntc ii~corridar; 13213 i ]  a14ise e jniles1igac;ãa da 
ç:alrsa, nattirezit e cxtciisAu dos darios flricoç garantidas iaar tnstis Apdlicc, ai6 u Limites 
M6xirno de Indcn izaqso cofistsrrle em skia Especifiçqão, 

2. Esta cldaxsula não garante qualquer tipo de honoritrioç incorridos cairi 
prgffi.;~li~nai~~ na5 termas do parágrafo anterior, que visem a preparação de 
defesa ou quaisquer outros tipos de auguwientasão, de natureza judicial ou não, 
contra a Segiiradura au seus interesses. 

3. A fixaqãn 605 I ~ ~ t w r d r i m  deverA stJr feita em consonância com oa valore~; ur;uaItnei~te 
praticadoç no n~err:xln c na cs;pecialidade ern qiiestari. 

4. Permanecem em vigor as derriais cclndigiies contratuais que nari rorarri altersdcis por 
esta Ctãwufa. 



ZURICH 
Seguras 

C U N D ~ $ ~ E ~  PARTICULARES BASICAS, 

30% CLAU~~ULA PARTICULAR PARA INSTALAÇÜES DE COMBATE AO FOGO E 
SEGURAIVS;A CONTRA IMC~NDIO NO LOCAL 00 RISCO E CANTEIRO DE QBAAS 

Fica eritei~dida e concordadu que, sujeita aos terinos, ercl~tsOei;, disliusiiivtis e coridi~iies 
contidas na Apbticc ou er ela endossados, a Scguradaua soinente Indenizaud o 
Segurado por danos fisicos diwtarnenie causadas por OU r e ~ i ~ l t a i l t ~ 5  d~ inc&riclio otr 
explai;40r se {ir, ~eq\,~ir;ilos II ~ ~ ? ~ j i l j r  Furet~t curiiyridos: 

i , Eq tiigart.ientas de combate a i nci3niciio adeqirados devem estar sernpre cli';porii~rei^; tio 

local do risco s u  canteira de obras c preparados para uso imediato; 

2 .  Um ~~IHTIC~O suficiente de trabalhcidarcs deve estar tot~.;iitri~i~te treinado na n~anejn 
de tais ey r.iipmerrtor; e drti~t-l esttir' disyrrrifvel para imediata in tcirvcn<âo a qualquer 
ternpa; 

3. Se for riecesdrin para a constivg-ão nu 17loi-itageni da obra <:ur~trat;ida, a 
artriazerragein de mateviais dfeverii ser riiibdividida ~ f r ~  t~rlid;lde~ de armazenayein não 
excedendo n vaiar discrinlinadsi na Espeçif icat;aa da Apblice. A$ uiltdades inclivid trais dc 
arrr-iazeinagern deverão ficar separadas p01- U~TICI dix;Iancict der pelo ITI~I~QS, 50 (ciíryiieir tii) 
rnetrnt; ori pior par~cles carta-fogo; 

4, Toda a material ii-rflainhvef, e especicalwiente todas os Ilquidcis e gases inflamáveis, 
deverá ser armazenado a urna dist%i.icia siificientc das coisas sob r,otlstrur;3~1 air 
rrrrrritagem t- I ~ P  qt~cll~luer trahciihci a quente; 

"3 5dch ou irm de c l ~ a n ~ a  af~et-ta na vizrrrhariya de n-iaterial cornbustivrl aoi-ntrrit~ ~ e r 3  
permitida sc pelo menos um trabalhador Çievidaincnta equipaclo cori.i cxtiritorcs P l i ç w  
treitlads c111 rciiriba tc inr611dia cstivcr prcsci.i tc; 

6 .  Nci inicia das tcstcs tadas ns instafaçner; de roml~ate a inc@ildna designadas para a 
op~ra@o devam ~ s t a r  irislaiadhis rr eni cnrttli~bcrs dt; uso. 

P~ri~~ai-iecern em vigor as rfernnis cotidi~fies ccrntratttais qtre nau faratn alteradas por 
c-sta Clhus~ila PcirlicuJar. 

?Q2. GLAUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEÇURANCA QUANTO A 
ALAGAMENTOS E INUNPAC~ES 

Este segtiro ampara as danos t l ~ i c ~ ) ~  $5 coisas seguradas direta ou indiretamente 
cstrsadns pi>r alr.icjaii~erito.j uti iriirridaqões, i e  ti-lerlidas de segurarica acleyuad;rs forerAn 
?ornadas riu projeto ~t 123 exec~ir;30 cta obra envolvida. 1 

1 

1 .  Para o fim ~lcsta cl36it;ula, medidas de segtrranqa aciequadas significam c~uc, durarite 
toda a iric@ncia 42 Apci$ic.e sfiriio tomatlas priscn~iqfies 1.61 C5, 



alagain@rilss e iniindiicáel; [>'ira ut?~ PeriorJei Miriinio d~ Recorrericia, canr;iderarido arjus 
hidrslbgicos cainpletos para ri focil l do risco 011 canteiro de abraa, canf:ir~i-iru esti~iiilctda 
[.ia Espcçitica~ás da Ayhlice, com base rias estatis2icac; elabciradas pelas aulçiridades 
rrret eorof8clicas, 

2, Nao serao indeni~dvclis danos fisicos reçi.iitanirs da não ~.ern~q;So imediata,  elo 
Segurado, de ohsrruçfi~rs, CD~I'~O, par cxeinplo, areia c hrvsrcs, de lei ta^, d';iyii3i, 
galerias, rcdes. dc dreric?gerrr e cbrregas, der-itro r10 ranteiro de obra5 otj I c ) c ~ I ~  do Í I~CO, 
qupr  csin ou sem Bg~la, a iitn de manter a ftirxo drAgl,ia livre. 

3,  Os d;inírç fisicns diretamente causctidas a material cle coi-istrcrqão por precipi2ac;&70t 
citagamcnto nu ir.ikirida<clr> xai-rlente serão inclei?itáueis se tal rnarericll de eonstruç4o náa 
e x c ~ d ~ :  21 demanda rrst iputada rta Especif icaqao da Apbfic~ e as quari tidadtls exredero tes 
forerri maritidas em Areas que nao sejam aineagadcr~; por prec1pitaq30, ataganxnto oir 
ir-iiindiir;?~~ para iirn Perluda Mininsa dri Recoi-rência, consid~rcrnciu anos I~idvolfigirçis 
coinpieto, tari?t̂ l@i-n estiptilada na Esytrcifica<áo da Apdfice. 

4. 0% danos fkiiras dir~tarncíiitç. r;iiisado? a nidqtiinas ç3 ~qi i Í [~ninei~ios TI<? I X U O S ~ ~ U { ~ ( S  

Scy~iuadocr sarnerlte se3rao indeniaaveis se, ap& a exeçtiqáo dos trabcilhor ou nn casa ale 
yualqucr irilc-rtirp<ãu, tais eclriiparnentas oii inaquínaria da obra em canstruçãu foreiri 
rnarttidos e112 hrea sein registros rle precipitaqan, atdgcrrneritu riu irturida~3o rio periadri 
cstipuladu na Especifitaqici da Aprjlice e que i-iáo tenham sido arni3ar;adrss por 
prercipitaq%o, alagaincrita ou irt~intJi3<2o ria Periotlo klir-iirno de KecorrEncia, 
consrdcrar~du ancir; hidroldgiraol coinple tos, tans b&in esiip~ilado ria Cspecif icaqão da 
Apbliçc. 

Pem-tancccin crri vigor ac; clerriais candiçsjes caiitratuaio; que r130 foraxri alteradas por 
esta Cliustrla Particular. 

103, CLAUSULA PARTICULAR PARA CQLOCAÇAO DE WBULA~;&S 

A Seguradora indcnizardr o Segurado por danu-, fisicas cdusados por. alcigarnctito ou 
entupiirienta a'r XirhulacOcs (çoina, por exeir-ipla, deritre t r i ~  tr-us, de ilgua, de gás, de 
rninbriu, ctc,), valas oii paçuc; sornctltc! atib a cornprirricrilo m6xirr-10 dc valas cstip~ilc.tdn 
na Ei;pccifíraç3u da Apblice. 
A Seguradora garantir6 o5 danos fisicos se: 

1. as tirbular;ães, iincdiatarricrltc1 dpOs colot:ada(;, fureim imoliili~drliis de modo a i-rác 
c;erem dcstotaclas SP a vala for atngada; 

2 .  as tub~ilaçües, i{ fie &;i t nriienle ap6s calnc;~cias, ter1 harn sido vrciaclas parir f vi li ir ii 
pcnclra@o de iirjun, Irirlu ou rnat+ric?s ~lernelhatiter;; 

3. aç valas de scgî iltrrr tos de tiibttlaçries ~cslados t ~ r t  hain sida rcatcrrndas 
imediatai*menfe ap6s a coricltisAo cio teste cle pt'essbo. 



Seginrnç 
Permanecem en? vigor as demais cundiçlães contratuais que r230 f ~ r a m  alteradas por 
esta CiAuscrla Pait ic~ifar. 

106, C L ~ U S U L A  PARTICULAR DE EXCLUSÃU PARA ATO5 DE TERRORISMO 

NBo ubâtante o que contrario possam dispor as Cúrtdic;ões Gerais, Especiais e au 
Particulares desta Apdiee, fica entendido e concordado que, para efeito 
indenitário, não estarzú cobertos danol; e perda'; causadas direta ou 
indiretamente por ato terrorista, cabendo A 5eguradara comprovar corri 
dacurnentaç8s habil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a 
natureza da atentado, independentemente de seu propbsita, e desde que este 
tenha sido devidamente recanhecida corno atentwt6ula d ordem prnblica pela 
autoridade competente, 

Perrnanecern eirr vic)ur 35 d~?n~t?is C O ~ ~ ~ S Ü Q S  csntr'atuais qtie t~ao foram atteradas por 
esta IlAusula Particular. 

f ica entendida e concordado que, sujeito aos termas, exclus6es, dispoçitivos e 
corrdlgões contidos na Apúlice ou a ela endossados tsstgci excluidos os danos 
decorrentes de qualquer tipo da dromali~ãri, seja ela ~casionada dentro da Iacal 
do risca, para desobstrtrir a andainenta da obra, bens coma ucai;isnadas nas 
propriedades eircunirizin has &S caisas seguradas e que venham af @teir as 
referidas coisar. 

Pennairecern e111 vigor as dei.i~ais ctíindíçocs contratuais ~ L I E  não foi;ain alleracfal; par 
risia Cldtrs;ul;~ Partic-irlar. 

108. C L ~ U S U L A  PARTICULAR DE SA£.,$rAWIENT6 E C O M T E N ~ ~ O  DE 5INl%TRQS 

1. A §ey uradora pagará as ytiantias despendidas corn 2% Despesas r l ~ t  Saivairicnto c 
com 35 Despesas de Cantenyáa de Sinistro, relativai a inter~sser; garantidor pnla 
preseii te al.>6lice, rios teut'iras expressos ncs ta clákrsula, rllh O li~>"lif t~ fixado neste cont rcitsi, 
o qual ser6 apiiçado par açorrGncia, 1120 superando o limite agregada, tai-nb&n.r expresr;~~ 
neste contrato. 
2, As i~ierf idas oti riespesas caberias alr;ivGs da preçetrte cfAusula particular, de acordo 
com as çircui-istaticias de cada i~carr$ncia, podem ser efetivadas por uutreiyi, cjue n3o o 
prdprio Çeg urado, ;ri< lusivr jiotn Autoritiade Competciile, cabei~do o reemboiso pela 
Seguradora, nos txxatos terinas das presentes ~lisposiqüeç cfrssta cl6risula. 
3. O Segurado siipcirtarii as despessi; cifof~iadas para » salrrairrcrito e a cnritt?nqao cir. - -3 

sifiistros relativas a interesses nau garantidos pela presente ap6liee de seguro. Adotando 
incdiriris iaara o salvamcilto r^ a cnntencão de sinistros c f ~  inzeresses garairtidnç e nau 



gxantidos, as despesas ser20 rafeadas propatziot~alniei.ite erilre Segtxradara e 
Segurada. 
4, A prt-swtc clhiistilii não alsiarrye as despesas incfirridas pela Ojeguuada corn a 
prevenqãa ardi13Arict de sirrisirns, em relriçao aos bens, ii~staiaq5es ~r interesses 
$eguradoi;, assim consideradas iarrib6ri.i qri;iif;q~àer despesas c k  inan~itençãçi, seguran<a, 
C U I I ~ W  to, iertovacfio, refarina, su bstitriiqão p r ~ v ~ r i t  iva, ai-ijplicrf-$0 e ou trai; ri f ir15 
irlerentes no raina de atividacle de cada Segurado. 
S. A Seguradora não crtard obrigada au pagameirta de despesas cuiri ruifididas 
ii~ad~qvadac;, inrrparlunas, desproporcionais ou injustificadas. 
6, A5 disposi~bes contir1zi nesta cláusula nao a1terar-n e 13ào arnptiai3-i as cohcrturar 
objeto do presente conlrii t o de 5(5q11 rol apIicando-5e apenas As despesas de salvaincr~ to 
e dc canlerisãç~ de sinistros ii~carriclas durante a pcifada dc uigfinciia da carrtualci dc 
squro. Dc iguat afcarice, a presente clCiustifa não ser6 acior~ada para efetivar q i~ak j~ . i ~ r  
ÍndctiizniFao o i i  rt.erntrtjtl;c de despesas, se a Segurado ptrder reclamb-la alravfie, dc 
outra ap6lice de seguro mais cispeçtfica ou, liaveririo i , i l r~ is  de urna ap6lire oxr çIAtrstrla 
garantindo as ri.resi-na5 cierpesas, a preser.ite clhusuja coi~itrit~uirA, aperlas, corrt a stra 
rjlinta cle v~s;paris;ibilidadc no total das limitcr Segurados por todas as apbliccs arn vigor 
rita rrioi'nenta da ocorrencia coberta. 
7 ,  Mas terinos da legisla~ãa civii vigente, u Segurada se ubrigii a avisrii iniedintarnente 
cl. St;gui'c?dora, ao conslatar y i ~ a  lcluer incidente ou perturba@o ns canteiro de obra ar1 
iocal do risco, ou ao rec:eber lima urciern de Atrtoridadr? Con~petei~tc, que possct gcrar 
pcigamcnto dc inderiizaqáo por coitta das cober'trrras previstas ncrta çfdusula particular, 
Al6n-t disso, o Segurada se obriga a excctltar i u d ~  u quc for exigido para limitar as 
despesar; aci que seja nr3cerrGirio c abjetivairi~r'itc adequadu pdra currter a ocorrGt-iti-ia de 
faro do sinistro u:rshertci rxu para ininorar a sru vultrrrle c, aincla, para salvar .a coisa, oai u 
i i~ferevie cak~erto. 
8. 5c, apesnr ~ E X  F!XPC~IC;~O das medidas de cot?ten@o, açorrcr o sinistra cakcrto ~scla 
presente :rprfrIice, i t ~  de5pe~cts indenizadas ou t.eei.i~bolsiidas &>ela Scog~xradura riãci serao 
descontadas dn liinirir Segurado per tinwite Ac{iiç^Xa cnbertrira afetada, urilci vez qtre esta 
ctdusula particular e ;I$ cob~frt~lras qtie ela S L ~ ~ I ~ C ~ C V Q ,  PUS~UCI*~-I u112 limite io;olado. DC 
igual alcance, ao; rnccficlas tJe salvrimento correrao isoladarriente em r~lcaqAo à cobertura 
pi'itsrigcii da ap6liw, iittk o litrrile rn6xirno indicado no presente coi~trcitcx de seguia, 
observadas as restriqüer, e demais dispos$ijtss contidas nesta ci6iisula particular, 
9. Realizado qtialqrrsr pagaineilto cle inclenizacao oti ~~çeinI;~olso alravPs da prcsci-ttc 
tliusula particirfar, a Seg tiradora ficar$ sub-rog~ds de todas os direitos pcrtíncr~t~s, 
setn exceçaa, não pi.evaleci^~ltfu sal>ri? esta clCiusuIa c] ualqrter tipo de rrtasis tPncici uri 
renfiilcia do direito d~ strb-ragaçau. 
1 0. Não haver$ rein tegraq30 do lirili tr dtr cui~estura irxdicrirh para a preserr te rlAusula 
particular podendo, etri cr>ri t rapar t ida, ser estabtslecido exprclsl;artlente neste contrato cle 
segtiro, tia Especifica@n da ap61ice, ~nediant~  accirdo prkviu entre c75 partes 
CWi l  t r i ~ l a r ~ t l ~ ~ ~  a adri~8a de limite agregada superior ao liimite por ocarr@i?r=ia. 
1 i . Para ia iapjicação desta r;lAcrsula, ficam estabelecidas ao; 5tsy uintes cit?iiriqdes e 
clispasi(9es çciiriyleinert tares: 
11. i - Despesas de 5arlv;irncnt<il: saci aqrietas desperas incoi'ridii~, pelo Segurado com a 
tat-ilada ele inedirlas íriiedicitas uu aqucs emergenciais, ap6s a ocurrencia de ui-11 sin~stro 
cobertu pelo preserrte contrato de seguro, dc moda ci iriii?arar'-tlw as roriscquPncias, 



Seguros 
evitando a prapaga@o dos riscos cobertos, salvanda c; faroiegct-ida as bens ou ii-iteresses 
cfescrítcxs ries ta apblice. 
1'1.2 - fSespt?sas dc Coi.iter~qau dc Sinistro: rjo aquelas despt3sas incorridas pelo 
5egurado çorn a tcri~iada dc r.riecIidas irntrcliatas oti 2çfiec, cmergeficiaix; para c~rtci~em ri 

?;irrislilo irriinei>te e qtttr seria col~erto pelo presente coritrriio dc segtrrn, a pnrríi de UIB 

iricidente uu pêrturba~ãa - no r:imteiro cic obras e otr loca{ i l c i  risco, sem as yvais as 
eventos r;ubertol; e desci-itor ria preserite eipdlice seriam inevit5veis ou otlorrt-teiairt de 
fato; coridicioriadii qualquer situayaa aos matos termos das cobert~iras hdsicas 
constantes deste cuntf~to de seguro, 
1 i .3 - I~c iClet-~t~ ou pert~irbaqso no cai~teira de d x a s  r; ou loca! C ~ Q  ~.isc:if: ev~nfo ~ U t j j t c > ,  
aciderr~al, incerto - quanlo a sua realiza{Ao ou efetiv:~r;ãa dentro da vicyêi.~cia do contratu 
de seguro, destrrnhccida do ÇegurarJa c cxtprilo coif;a, OLI ao bc-tn ou au ir~teresse 
Segurado pelo presenle contrato de tiqttru, e QUII pucIe ~011~t i tu i~  a cau5cl dos dacios 
cobertos pelo prcrjerife contratu de segtrro. 
I 1.4 - Medidas it~adequadas, inoportui?as, desptvaporciui~ais ou irijristif icadaiç: 
providGi~cias tornadas sem cluatctti~r rvdat;3cp direla corri o incidente ou com a 
perturbay;ao no canfeiro de obras e uu local da risco Segurada, au;ij.itn coino quarido tais 
provid@ncias forerr: toinaclas C!P ~naneir i~ ex teinporariea. 
1 ?.!i - Autoridatle Corrtpctei-tte: autoridade pfibiira i~tgaitnrrite co,~s!jttiida, crn qualqirc?r 
esfera de ~.~urier - F~:cXcrciI, Estadual au Dil;trifrll e Municipal - e carilpetente para tornar 
au determii-iar intrdidas ou providencias otijetu da prcseriie c!&ustlta particular. 
14.6 - Por oçorrencia: r~prescrrta o tirn~te nldxisna dc rr:sponsùbilidacte da Seguradora 
par evptito ou ncurrencizi coberta por esta ç16t1sula. O referido limite & i5fiico e iião SP 
aplica, portanto, isoladainente por tipo dc despesa coberta Salvamento e Cantenqão 
de Si!, ir; t ros, 
11.7 - Liinitc Agrcgadu: represerifa u lin-titil tota! rnáxirno indctiizdvel atravfis cIa 
presrnte cli3usula particular, cturar~ tc o periodo cle; vig&r.icia do contrato r l ~ !  sr3gut-o 
rrief~cíunsdo ]:a apúlice, reftvente ao sarnal6ris das despesas clefitzidas nos stibit@:is 
? 1 .-l . e t 1.2. ;irrlriist'es. Osorr.erá o a~ilarnátícu cai?celamr?tita da presente ~Iiliusuiâ 
~~articulclr, sernpre que a ~a~ncl das indenizac;ues e reetrit~ol~cls paga5 atín y ir o ILir-triie 
Agreg;xia estãbclccidn. Não obstiaritc a iiidir:ac;ao clo Lit-nite Agregado, o lirnite n-iAxirno 
de respoi*içabilidacXe da Seguradora - por acorrPrrcici - prevaf~cers sempre. No caso cla 
aphlice de scguro estip~ililr prazo sup~riçir a i.8n.i aricr OU pl~iriat~ual, o Liirlite Agrega{/# 
ser& curisidcracla para tado ei prazo longo, tirnn iinica vez. 
12. Ficam r~vogadaz, quciisytier outras die;jiosi<ü~s que posxain cai-istar deste rnastno 
contrato de seguro, cm cui'itrário $5 presentes indicadas nesta clhusuia particular. 

110, CLAUSULA PARTICULAR DE TOLERÃMCIA DE VARIACÃO DO VALOR EM 
RISCO DECLARADO E RATEIO EM VARIAÇQES IMFERIQFIES A6 INDIEE 
ESTIPULADO 

Fica r?~itcrrdirfo c coi~ccirdado rtiie, sr.~bordii~ado aos teririos, exclus6cs, disposiiiwç e 
condiq6er contidos tia Ap6Iicc ou a ela eildossados, c? Segttradava respendcir6 pelos 
dana*; flsicos- garantidrx nl4 o Limite MEixifilo de Gíirnr-itia da hpfilicc, dcsdc yiie n Valor 
@IR Risca í)eclaiado ria ApfiIice seja i!f~1ã1 LU S L ! ~ C ~ ~ Q T  a 95% (iiovcnta c cinco por cmnto) 'i, 

do valor e112 risco aapurddo no rriamento du sir4iistro. Em caso cor a 



r i s  Segurada s? partcr proporcional dos danos fisicos carrcl;puridenie à díierenca ei-itre o 
Valor errr Risco Decictr'ado ;r totdidadc da vcllrrr ern risco apurado no mninenta c30 

sinistro. Cada uerlsa, 3e !?ouver rn;iis cle urna na ApcTlire, ficar6 scparariatnerile sujeilir ii 

esta roncliqás, nau ~sodeildri u Segurado alegar cxccsso de Vator etn Risco Declarado 
numa vcrbit paía a cc-or.nperasaq;io da irisiifici&ncia cfe outra. 

Peri.iianereiri em vigor r15 demais condi~des cuntratuais qtre f~rra171 alter-acias por 
esta Clt'jr.isula, 

7 12. ELAUF~ULA PARTICULAR PARA ALOJAMENTOS E ~ ~ ~ 6 5 1 ~ 0 5  

Fica entendido acordado que, sujeito aos termos, exclusões, &Iíl;pasitivas e cnridir;õeç 
contidos na ayihlic-P au a ela endossados a Seg~iradora sornei-rle indenizara o Segrtrado 
por perdas, dat~os. ou respoi~sabificladiz direta ou irrciiretatntarile caixsat.lor, r7135 
alojamentos e dq3Ctsi t os [Irir incendio, aiagainento 011 inuiidaqáci, ';e esses c?lajamerrtes e 
depbsitni; estivei-erri bccilizados aciil-ia da cota d'6gua i-ticris efevada rçigistrada rrn 
qtialqucr lugar na canteira cie obras durai12e 0s iiitif>'im 50 ~ J I C ~ S  (O periods de relorrio 
espet:ificada na clarisula 402) F! ar unidades i ~ d i v i c l ~ r r i ~  dí? arlnazeiiajljem estiverem 
separadas por urna disiarrcia cie pelo rclenas 50 n-ietro~, riu por paredes ctlrtn-fcigo. 

Fica tairib6t-n acurrfada r l t r ~  a Seguradora irideniznrh u Segurado par qtlalqurrr 
acorrencia suineiiie clf& O liinite dc ii-irlcniiaq3si pc~ra cada rrrjidade inr.livid~ial confarrne 
estipulado r l e x  Eslsccili<:afiia cla Apúlice. 

Perrnaneccm eirr vigor as demais condiçd~r crtrtlrntuais qrie farciiri sltcradas parv 
~ 5 t a  CI6~ir;ula Particular. 

'113. CLAUSU~A PARTICULAR DE EXCLUSAU DE RISCO NUCLEAR 

Salvo disposi~c3a em corrtrairio, referente a danas envolvendo riiaterlaf i~~içtefir, 
sob ciucunstâncias pre-determinadas, este segura não cobre perdas, danos, 
custoç OU despesas, quaisquer que sejam sua natureza, direta ou Indiretamente 
causados por, rel;trltantes de, sal ein conexão com energia nuclear ou 
radiaatividarje de quatquer espkcic, incluindo nras não se limitando As situaç6eci 
listadas ahaixo -independentemente de sua causa, canscquGnçici au dir~smica do 
evento que gerou s dano: 

I. RtsdinyGes ianizwntes provenientes de i-antarninct~âa par qualquer 
coinbustívef nriclaar, incluindo a yuelas assaciadas ao processo de can~bustão, 
bem corno a resíduos nucleares; 
2. E ~ I I  relaçao 6s instaIii5iies nrictear~s, reatsreç,bern canso 
outros sist~maslcom yanentss nucieareã: propriedades tuxicas, reidiaativas, 
expfosivas, contaminãntes, ou envolvendo outro risco, de qualqaiei. n8tu1'6*oád 
3, Qualquer arma au dispositivo errrpregando fissãa ou fusão atbinica ou 
nuclear, su outra reaeão simitaw, induiirds favqa ou material radioativa. 



414" CLÁUSU LA PARTICULAR PARA ROUBO 

Bef in i-ão do evento r o u b  
Eventus com focais cte ocarrêrrcia distaiitcs rriais de 1 krn entre si, ou coin datas d~ 
ocsrr@i.icia dif ererl tes, serao cansidtvrados eventos separados, O 8olc tim de QcorrPncia 
oficial aptirras poder4 sei' considerado para liris de cornprovaqão ele sinistras, se 
corresponder a estas prB cot~diqocs, ou seja, para evetitus distirttcis dwerao ser einitidas 
Batctins de OçarrErrcia 3epcsrados por dia c Iocal. 

Condhães de gtruti& "- ---v.- 

A cohtartura para roubo f ica sujeira & adaqáo das seguintes medidas dc 
pveven~ão nas focais de arinaranameirto de materiais de construq5o: 
- vigil8ricia treinada e equipada, 24 horas por dia, 7 dias por semana; 



202 - CLAUSULA PARTICULAR PARA CONSTRU~ÃO f M SEÇÓES I TRECHOS 

Fica entcrirlido e cot~curdrldo tl~ie, sujeito aos termos, exflusOcs, cfic;pcisitiws @ sciribiçbes 
culitidac; na Apblicc ou ci ela endossados â Segi~radora sarnenle gtrrantir.6 u Segurado 
par danos fisicar acidentais diretamente ratisades a ou por tcrrapienngens, cortes, valas 
P cariaiç nu trabalhos de estradas, st^ estas ierrapfenagens, t:nrtes, vidas t! r:ar~ais o ~ i  
trabalhos de estradas forem eanstrttidris ern sqõcs I trechsc, por frente d r  trabaltlu, 
riefirtjrlfis ncl Esysccifimqao da Apiilire, e qtie iiaa exccdarn, riu total, o srurnprimento 
imricionado cibaixct, irid~pei~rfeit terr1~1'i te da ectado de rancltisão dos tral~alirus 
s ~ g u ~ d o s  E a íridenizaqzo para cq~ialcj~icr everita ~starX lirriitada ao custo de reparu do 
comprirriento inhxirno rnencionnclu para esias seqfies. 

P~rrnanecern crn vigor as dcr-r~ais trnncli<âcs a.zrltratuais qrre nAo foram alteradas por 
a t a  Cllsusula Pariictilar.. 



1 

LMI = R$ 0,UO 

Premia Liquido = R$ Q,OO 
Adic de Fmcionamenlo = R$ #,OU 
Ctrslo da Apolice = R$ 0,OO 
Valor do t QF - R$ O,QQ 
Premir, Total = R$ 0,OO 

LOCAL DE RISCO: CONFORME ANEXO 

N 
." 

t.urnl c Datil 'LURICII lillNAS IIHASEI, SEGUROS SM 





ZURICH 
Seguras 

EMDO550 Mo 801rf61 EMIRDO PARA A APÓLICE DE RISCO5 DE EFIGENMARIA 
QBRAÇ CfYtlÇ EM CQNSTRUÇÃB i INSTALA~ÃO E MONTAGEM M" Q1,67h9186228 

Segurado: Cciinslrutnra Norbci'ta eid~brecht 5iA 

Co-Segurado: Spuri Ciuh Ccirinttrians Paulistir doir Arcna funda de I11vestirner-i40 
Irrrobiliario - FII ?/ou clerndis ~mpi.cite!i't?(; fo ~uj~ctnpr<?i t~ira~ 
vinrutadas contratualrníii~ te <ia prx?reri te risco ericluaii to at~tando 
riu ca17tciru de olsri-rs. 

Declíjra-se para os clçvidos fins e ~feitrur; çtuo fica a presci-itc apbiice alterhtcia cat~fcirn-ie 
abaixa: 

Inclusãa de Co-Segurada: 

A r ~ r i a  FurirJci de 111i~c.stirriel.itti lrs iatrilihrio - -  F t l -  C NPI: 14. 'i 49.74S/000ivv2 1 

Rua Igtiaicmi, 1 51 - 1 9" andar - Edificirx Spazio Faria Lima .- Itaim Bibi - SAo Paulo - 5P 





WIXA > 

f KONUiM8<3 
FEDERAL 

ANEXO V 
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ANEXO V 
UMUS EXISTENTES SOBRE OS ATIVOS DALIOS EM GARANTIA 

- -  " . ,  "". 

1 Ativo Dado em Garantia I Previsão no r unos Existentes I 
1 Contrato 

" " , " . L X I I X X X ^ .  i i registrado perante o I Cláusula Sétima, Arrolamento do lrnúvel (R. i 

1 QY Oficial d e  Registro de 1 inctso Vlll 1 3124 1 .O1 61, em 28 d e  agosto 1 

I trnbveis de  $20 Pauta-SP, 
sob n.' d e  matricula 
241.016, d e  propriedade do 
CLUBE, no Bairro do 
Tãtuape, no Município de i São Paulo. 

i 

lmuvel registrada perante a 
g0 Oficial de Registro d e  
Im6veis da São Paulo-SP, 
sob nVQ de matricula 
162.200, d e  propriedade do 
CLUBE, no Bairro do 
Tatuapk, no Municípía de 
Sã0 Paulo. 

Cláusula Sktirna, 
incisa IX 

( d e  2012, na forma I 
/ estabelecida no 5 5" do 1 
artigo 64 da Lei 9.532, de 10 / 
de dezembro de 1997, em 
atendimento ao Oficio no I 
1.0221201 2 (Processa I 
10803.720006/2012-57), / 
expedido em 10 d e  agosto I d e  201 2 ,  pela Secretaria da I Receita Federal do Brasil, i 
relativa aos bens e direitos I da CLUBE, na qualidade d e ,  
s9ito passivo. -- --- .------- 
Arrolamento do Imbvei (R. 
21162.200), em 02 de maio 
d e  2007, na forma 
estabelecida no da 
artigo 64 da Lei 9.532, d e  10 
de dezembro de j997, e no 
artigo 4 O  da instruç3o 
Narrnãtiva ria 26, de  06 de 
marçu d e  2001, da I Secretaria da 
Federal da Brasil, em 
atendimento ao Oficio 
DERAT-SPO/DICAT//GAB no 
1 .S 17/2007 (Prucessú no 
? 951 5.001 39812006-231, 
subscrito em 30 de marco 
de 2007, relativo ao CLUBE, 
na qualidade de sujeita 
passiva. I - - .- - - - - 2 .-- 
Penhora do irnbvel (Av. 
4/162.2QO), em 20 de junho 1 ,  



futuras execuçües fiscais nu 
v a ! ~  Ce atk F$ 
27.001 .I 51,24 [vinte e $.ele 
milhães, um mil, cento F: 

cinquenía e um reais e vinte 
e quatro centavos), em 
atendimento ao Mandado no 
0022.2012.O096t, expedido 
em 4 de junho d e  2012, pelo 
Juizo da 22a Vara Civel 
Federal d e  Sao Paulo, 
extraido dos autos do 
Processa no 0009035- 
05.201 2.403.61 00, da Aqão 
d e  Cauçao - Pracessci 
Cautelar, movida pelo 
CLUBE contra a União 
Federal, nos termos de 
decisão proferida em 01 d e  

&o d e  2012. . . . -, - - 
~rrolamento do Imóvel (R.- 
5/162.200), em 28 d e  agosto 
d e  2012, na forma 
estabelecida no $5' do 
artigo 64 da Lei 9.532, d e  ? O  
d e  dezembro d e  199L em 
atendimento ao Oficio no 
1 .U22120? 2 (P rucesso 
10803.720006/20 12-57), 
expedido em 10 de agosto 
d e  2012, pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, 
relativo aos bens e direitos 
do CLUBE, na qualidade de 

L j 

" __l_.--.-"--. ,-,------.A" sujeito passiva. A 1 



ANEXO VI 
P R U ~ ~ R A Ç A ~ C L U B E  



AMEXO Vi 
PRQCURAGÃQ CLUBE 

Pela presente ínstrurnentu particular, o Sport Club Corinthians Paulista, sociedade 

civil sem fins lucrativos com sede na Rua Sáo Jorge, na 777, Cidade e Estada de São 

Paulo, inscrita no CNPJIMF sob o no 6q.902.722i'0001-26, neste ato representada na 

Forma de seu estatuto, doravante designada "CIube" ou "Qutorqante", na quaiidade de 

quolista subordinado júniar do Arena Funda de Investimento tmabili6rio - FII, fundo 

de investimento irnabilidria com sede na Rua Iguatemi, 151, 79" andar, Cidade e 

Estado de 580 Paulo, inscrito no CNPJIMF sob o na 14.149.745J000?-2?7 dorãvante 
designado "Fundo", administrado pela B R t  Trrtast Distribuidora de Títulos e Valores 
Mabillhrios S,A., saciedade com sede na Rua Iguatemi, no 151, í B a  andar (parte), 
Cidade e Estado de S8o Paulo, inscrita na CNPJIMF sob a na 13.486.79311300í, 

doravanle designada "Administradora", nomeia e constitui, de maneira irrevag5vel e 

irretratavel, na forma do artigo 684 do CQdigo Civil, a Caixa Econõrnica Federal, 

instituiçao financeira constituida sob a forma de empresa ptiblica unipessoal, datada 
de  personalidade juridica de direito privado, criada pelo Decreto-lei na 759j1969, 

conforme alterado pelo Decreto-lei nu 1.25911973, e regulada p ~ l a  Decreto no 
66.30317970, regendo-se pelo estatuto aprovado pelo Decreta na 7,973r25í3, 
publicado no Diário Oficial da União em 1 de abril de 2033, com sede no Setor 

Bancario Sul, Quadra 4, Lote 3/4? em Brasítia, Distrito Federal. inscrita no CNPJíMF 

sob o no 00.3OQ.305/00Ql-04, doravante designada "Agente Financeiro" ou 
"Qutorsado", como seu procurador, com poderes específicos para, apenas e táo 
somente no casa de inadirnplementa financeira no âmbito do Contrato de 

Financiamento Mediante Repasse no 41x355-11, celebrado em 29 de novembro de 
2013 ("Contrato de Financiamento"), e desde que transcorrido eventual período de 

cura previsto no referido instrumento sem que tal inadimgiernento financeiro tenha sido 

sanada. (i) convocar e/au instruir a Administradora a convocar, em nome da 

Outorgante, uma Assernbieía Gera! de Quotistas do Fundo para deliberar sobre 
quaisquer matérias desde que especificamente com vistas a viãbilizar o pagamento da 
serviço da divida na 5mbita da Contrato de Financiamento, podendo, inclusive, 

deliberar sobre a aprovação da ãrnortizar;ao extraordinária de quotas do Fundo; (ii) 

comparecer e deliberar, de qualquer forma necessiría, em nome cio Outargante, tanta 
na reunião previa prevista no acordo de quotistas da Funda quanto na Assernbleja 
Geral de Quatistas, com a finalidade especifica de sanar o inadimplernei?to financeiro 
no ambjta do Contrato de  Financiamento. ath o limite do inadimpkrnento 6nanceii.o em 

quest5o; e {iii) demandar a Funda para que este cumpra com as deliberações tomadas 
em Assernbteia Geral de Quotistas da Fundo nos termos deste mandatoto, senda certa 
que, urna vez sanado a inadimplemento finance to voltarão 

1 >$I 
R, 



automaticamente a ser exercidos em sua plenitude pelo Clube, na qualidade de 

quotista subordinado jbniar do Fundo. 

Os termos em letra maiijscuta empregados, mas n30 definidos na presente 

instrumento, ter20 o significado a eles atribuido na Contrato de Financiamento. O 

Outorgado não podrvra substabelecer os poderes ora conferidos a eles nos termos 

desta pracuraçGo. 

Toda e qualquer ata realizada pela Outorgado como resultada das poderes conferidos 

a eie nos termos desta procura~ãro devera ser previamente notificado ao Qutorgante. 

Observada a extensão limitada dos poderes ora conferidas ao Agente Financeira, a 

presente procurag3o e? outorgada corno condiç2o ao Contraio de Financiamento e para 

atendimento das obrigaçães nele previstas, em conformidade com o artigo 684 da 
Ciidigo Civil e será irrevogávet, vdlida e eficaz ate a final liquidãçao de todas as 
obrigaç,Ôes assumidas no âmbito do Contrato de Financiamento. 

Q Outurgante fez com que seus representantes devidamente autorizados firmassem a 
presente pracuraq5a na Cidade de 550 Paulo, Estado de São Paulo, em 29 de 

novembro de 201 3. 

".-"u-",." 

Par: Par: 

Cargo: Cargo: 
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ANEXO V11 
CONSULTA A CVM SOBRE AS CESS~ES FIDUCIAF:IAE DG FUNIIQ 

Sáu Pa~xlo, 23 de nii\.~r,lh~'e. 42 Z C : ~  

A 
co~xssÃo DE V ~ ~ O M S  M Q ~ R I I ~ I ~ ~ O S  - rn 
Superintendência de R~laqões com Irzveistidores Institucionais 
Rua Sete de Setembro, r 11,33O andar 
Riu de Janeiro - XiJ 

Prcziidos Senhores, 

U R L  ?XUST I ~ X S ~ B U I D Q R A  DE T~T~TLOS E V ~ U H E S  M O B X I ~ ~ ~ ~ K I O S  
%A, com scde na CicXlxcZe c &tado dc São Paulo, i13 Kua lguatenzi, 11" 153, 1 9 O  linciar, 
Itsiim Bibi, Inscrita no CNPJ/MF sob o no 1 3.486.7931000?, dwidamcrite autclrkzada 
por esta Comissão dc Valores MobiliArios (a "m") a prwtlir o scn-ic;o dc 
adrninistr.rar;iin de carteira clc mlorcs inobíliiirlus [a '>Idrniniakrl.;idofi~"], nt:ste aio, 
dcvidanzexite rcprwerztada 1x1 furma tlc seu Estatutu Social, na quaiidudc de 
ndrninistradar.a do ARENA FKT1VDO DE l ~ S ~ 3 ' M E ~ O  TM~BXLXÁWU - FXI, 
inscrito no CNP4J/MF sob n no 14.749.7451QQOI -2f (o "Fiindo"), vem expor. E: rcrluetcr 
o quaritti scguc: 

X. 0 Fililda 6 constituido sub a forma de coridumínio fechado, cteslli~racio a 3 (ires') 
i~i~estidor@:, qualificados, quciis sejam: [i] Areria Itaqucra $.A-, sociedade antniini-i, 
com sede na Cidade e Estado da S k  Paulo, liri. Rua Jguatcrni, no 152,1c)" UIZCXUT (parte), 
inscrif a izu CN13J/MF sob o no xq.278.551/0ou1-aG {"Ouotista Arcxin*'); 12) Odcl~rech t 

Participa~ões c Xnvestiilzeritos S.X., sncicdcide aui8ninra, mm sede na CirIade e &tado 
cin Rio de Janeiro, na Praia de Rntafugo, izO gao, 11" arzdlir, inscrita ria CNPJIMF sd3 o 

110 o~.G68,~~8Jouoi-ua ["Quotiska W"); P? (3) S p ~ r t  L21.113 Coririt'hians Priulis~tt, 
assadaqlia cix-il sem f'ínn 1uctsitivc),s, com scdc na Rua 350 Jorge, no 777, Fritnnpil, São 
P~~lifu, Estado de $50 Palilo, inscritn tzu C;NPJ/MF sob o no 6z,ga2,722/ooa1-26 
("Ountisia Clube"). 

2. Q Fundo tem pur finalictach a construção (I a cxploraqiio de cst&dio de futebol 
que scdiarh, crn j u l ~ f ~ u  dio 2014, a abertura da Copa do Mundo de Futelsol, urgi~rik~ada 
pela FIFA - f+d&rcxtiun i ~ z f  <~r.rza tioriale de Fou~buli Associt~tion c que posleriurxxzente 
abrigar5 as jogos aikiais ctrrn mando de ríimpcr do Sptirt Club Corinthisins Pautista 

"'3 
B 

["hrcnn Carixithiarzs"). 

3. Para viabilkar. a constmc;iI(?cs c a co~zclusiin das obras da Arena Ce~intliiaiis, o i 

Quotista k c n a  buscuu no ~zzcwaùo recursos junto a instituiç6cs financeiras, tcrzdcr i 



4. Ccimo fornza de garantir as obrigaqõcs oriundas do crédito Contrato dc 
Fin~nciarneilko, a Quotkta Arcna, u Quotish OPZ eh o Quotista Clube, nn iirteressr; 
comizrxm de ~*iabilizar a Arena Coriridiiairx, prestarctm clivcrsas garst1.i'cii-i~ crn favor das 
irzstituiccies financeiras. 

5.  Ad icicimil~~~c~zte às rcfericlas ga~ari tias, tis tr$s tjucit-&as do Funcl~r dcltbccmrrirn 
crn AGQ rt.ialixudn nci dia 28 de novcrziix-o dc 2013 cuja cópia da Aka segrii. anexa, ceder 
ficiuciiariatnexxkc SES COXI~IS correntes de titxilaridadc do Fuxzctc, e os direitos crediti~rius 
oriundos da expioraqão dn hrexza Carinthiaiis ("Coritrato de Cessilo Fidi~ciúr.iÉi"), terido 
em msta que a prcstctçZn da rcspectia7;i garantia iai ara cnefarztro de seus intel~sscs, bem 
corno ao cumprimcntu cfu objetivu do Fundo, qual seja, "ázvestir smts Ivecuiacis r zc r  
cor rsfi*zlt;Gu da A~.t,ria ", ncis ter~zxos de scu Rcg111i-i rilentci. 

6 .  Nesse. dial.ias$o, çabcrIa à institr~içãu Adriiixiistr~dura samen te aperacianaliznr n 

decisiiu da totaltciade dos qliotistas, ii~vcstidores c~u;xllfi~,.idas cu~zht?ccdcir~s das rcgrns 
do rnercacio financeira c clc capitais, 

7. N5o se visltirnhrariii, pnrt-antci, iinobçcn*wicia ao ort. 12, inciso 11, da 1,ci Fedcriil 
no 8.668199, hnzpouca aa a1.t. 35, inciso 117, dn Xristrução CVM no qp/ci8, 1-e.a, qrzc ii 

norma vka & prot~çdo do intcressc dos yuotistis em h c e  c1c ~ C I I ~ I Ã L ~  idlscricir^inariedadc 
ou desi.io por parte do Adrnixliçtrridnr, 0 qiie, ir] cmu, não se configurrr. 

8, Note-se que cri recurso t?nanceiro .al>.tido pela Arena Cririrrtl~ians ti aplicado 
c:xdusivanicnte cm bcrxcfício du prbprio Furida pam a coristriiqiio e a caxrc'tusão das 
obras do wtidiu de Eutc;:lxil, o que corrobora a ~ C S C  C ~ C  que a limita$io 1cg1l 1150 seria 
ripZic6i.cl na. presente estrutura, cunforwrzc consta da dacunic.~liat;iía do FIT arquivada 
nessa C'tTN. 

g. Inzpcriaso ressaltar que u Arena 1711 wrzt-a com pstrticlpac$ia de liia sc,nzen~tc* trFs 
yuntistas, im-estidares yualificatfos, sen-indo a iim projctu especifico, cliíewnt-einerrte 
dos Fuildas de Xnsclstiiricm~to -EmaXriliiirio oferccidus no rar.jti ti di~~crsidade ùc pessoas, 
fisicas e juridicrts, ctestiriudus 12 pussibi1it;ir capt;ic;Zo da puupcinqii papulitr para u 
fcililento da irxdústria d:i ct>nslrtrqiici civil c mxda pcribciica tle seus quotis~~s. f "i 
10. No caso em tela, ti prestaç2o clc: garantia pda h n d o  visa t5o somente :cvicihillz;ir 

1 
ns rccursos necessArios i construç5n da Arcna Curii~thians, se1140 realizada no melhor 
interesse do Riirdo c ùc todos os quokistiw, cpc alrnqjarani a obienqiio de fiiiancinniento / 
hanchrio unlcainei-ite em atendimento ao escopo do Ftr 1 y 



Ir, Corn a devida v h i a ,  s Lei Fcdeml rio 8.668/93 parece, ~ r k o  t~bra~zicr a tcmteittc 
casos crimo o prcscntc, eirx yuc n VI1 detkm tal cspccificidaEe Ermr :d?:aqdr, o+ {ibj'jc'n, 
cpdXidadc c riíiniero de quatistas, constituindo c, financiaxircxzto bancirio indispeins5vcl 
ao cunzyi-ix-t~ento de seu mister. 

ra, hsixul scriclo, vimos, na forma do twt. 13, da Lei 6.385/76> e por n~cdida dc 
cautela, subrnctcr a prcscnte çcinsultci i aprcciaqãa clessa. Autncquia, para mn~ni festacão 
accrcii do exptsstc.r. Em havcrldu iritcrprctrição diversa, cnnsiderai~do ri especifkidade do 
casa aprcsetitacici, requer-sc, subsidíariamcx~tal, a dis~ieiisa cio cii~xprinz~;nto do disposto 
iin ai-tigli 35, incisu Xt', da Instrução CVM no 472108, parti a cox~siitrmiyãa dc garantia 
consistente eeln c w Z o  fidrncihria das c:onhs e dos clircltos eredii0riris díi Furido etn 
favor das irstituiqõcs finarrceiras. 

Serzda r> que nas cabia para o n-iomento, srnl~scrcvcmo-nos, c cnprrir~eit-amos paríi reiterar 
os xxassss protestos de eieiãda estima e conside~iqiio. 


