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Capí tu lo  1 .  INTRODUÇÃO  
 

1. 1. Aspectos Gerais 

1.1.1. Este Manual apresenta instruções sobre o recolhimento das Garantias de Participação, conforme 
disposto na Seção 8 do Edital nº 03/2019-ANEEL e de Fiel Cumprimento, conforme Seção 13 do referido Edital, 
pelo Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), AGENTE CUSTODIANTE. 

1. 2. Prevalência do Edital 

1.2.1. Caso exista conflito entre as disposições deste documento e às do Edital nº 03/2019-ANEEL, 
prevalecerá o disposto no referido Edital. 

  



 MANUAL PARA APORTE DE GARANTIAS 

 

 
 

4 

Capí tu lo  2 .  GARANTIA DE PROPOSTA  

2. 1. Aspectos Gerais 

2.1.1. O AGENTE CUSTODIANTE será responsável pela confirmação prévia do aporte on-line e meio físico 
e posterior validação das Garantias, bem como pelas devoluções nas condições estabelecidas no Edital nº 
03/2019-ANEEL. 

2.1.2. O Bradesco é a instituição financeira contratada pela CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - CCEE para atuar como AGENTE CUSTODIANTE e, portanto, responsável pelo 
recebimento da Garantia de Proposta e de Fiel Cumprimento, pela guarda e administração dessas Garantias, 
dadas em favor da CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE (CNPJ: 
03.034.433/0001-56), conforme estabelecido no artigo 2º da Portaria nº 514, de 2 de setembro de 2011. 

2.1.3. Compete à ANEEL estabelecer as regras e critérios para aceitação das Garantias, bem como a 
classificação de rating dos emissores destas Garantias. 

2.1.4. As VENDEDORAS e COMPRADORAS deverão aportar a Garantia para participar do Leilão, 
conforme Manual de Inscrição e de Aporte de Garantias on-line publicado no SITE da ANEEL, junto ao Edital, 
na Seção Adendos. 

2.1.5. As Garantias de Participação poderão ser prestadas nas seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro; 

b) Seguro-Garantia;  

c) Fiança Bancária; 

d) Títulos da Dívida Pública, que deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

2.1.6. As VENDEDORAS e COMPRADORAS deverão entregar o Anexo A (Depósito de Garantias) deste 
Manual, devidamente preenchido, assinado e com reconhecimento de firma do representante legal no momento 
da entrega da Garantia de Proposta ao AGENTE CUSTODIANTE. 

2.1.7. Devem ser observadas as condições de validade, vigência e renovações contidas no Edital. 

2.1.8.  Para as VENDEDORAS que participarem do LEILÃO em consórcio, a Garantia de Proposta poderá 
estar em nome de uma ou mais consorciadas (tomadoras), vinculadas à respectiva inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e deverá indicar, explicitamente, o nome do consórcio e de todas as 
consorciadas com suas participações percentuais, conforme informado na INSCRIÇÃO. 

2.1.9. No caso de consórcio, será possível o aporte do montante total devido como Garantia de Proposta, 
segregado entre as consorciadas. Nesse caso, cada consorciada poderá optar por uma das modalidades de 
garantia, sem prejuízo da escolha das demais consorciadas por modalidade diversa. 

2.1.10. Para as VENDEDORAS que participarem do LEILÃO como integrantes de um FIP, a Garantia de 
Proposta deverá estar em nome do Administrador do Fundo (tomador) e indicar, explicitamente, o nome do FIP.  

2.1.11. As VENDEDORAS E COMPRADORAS que não mantiverem as Garantias nas condições definidas 
no Edital estarão sujeitas às penalidades previstas na Seção 17 do Edital nº 03/2019, além das devidas sanções 
administrativas e judiciais, e impedidas de assinar o CCEAR. 

2.1.12. Relacionam-se a seguir as pessoas para contato no Bradesco - Departamento de Ações e Custódia: 
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Contato e-mail Telefone Fax 

Marcelo Tanouye dac.agente@bradesco.com.br  (11) 3684-9407 (11) 3684-9445 

Poliana Neide Dantas dac.agente@bradesco.com.br (11) 2357-4642 (11) 3684-9445 

Jonas Vital Vieira dac.agente@bradesco.com.br (11) 3684-7675 (11) 3684-9445 

Yoiti Watanabe dac.agente@bradesco.com.br  (11) 2357-4659 (11) 3684-9445 

a) Conforme Manual de Inscrição e Aporte de Garantias on-line, publicado no SITE da ANEEL, Seção Adendos, as 
garantias de participação que não possuírem certificação digital deverão ser entregues pessoalmente ao Banco 
Bradesco, no endereço indicado em comunicado relevante específico.  

2. 2. Garantia de Proposta 

2.2.1 As VENDEDORAS de energia oriunda de EMPREENDIMENTOS SEM OUTORGA deverão aportar 
Garantia de Proposta no valor de 1% do VALOR DO INVESTIMENTO, conforme Habilitação Técnica 
da EPE. 

2.2.2  As VENDEDORAS de energia oriunda de EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA deverão aportar 
Garantia de Proposta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada LOTE DE ENERGIA a ser 
ofertado (1 LOTE DE ENERGIA=0,1 MW médio). 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:dac.agente@bradesco.com.br
mailto:dac.agente@bradesco.com.br
mailto:dac.agente@bradesco.com.br
mailto:dac.agente@bradesco.com.br
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2. 3. Modalidades de Garantia 

2.3.1. Caução em dinheiro 

a) Em caso de Conta Caução, o depósito deverá ser efetuado na agência 0895-8 (Trianon – USP) do 
Banco Bradesco S/A, em conta vinculada de titularidade da VENDEDORA ou COMPRADORA para uso 
exclusivo da guarda da garantia (não sendo permitida a utilização da conta do MCP - Mercado de Curto 
Prazo para esta finalidade) em favor da CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
– CCEE, conforme estabelecido no artigo 2º da Portaria MME nº 514, de 2 de setembro de 2011. Deverá 
ser apresentado como comprovante da garantia, a imagem digitalizada da via do beneficiário do recibo 
de Caução. 

b) Além dos documentos especificados acima, deverá ser entregue a via original do documento Anexo A 
(Depósito de Garantias) juntamente com a cópia autenticada dos documentos comprobatórios da 
condição do(s) representante(s) legal(is) do signatário(s) 

2.3.2. Seguro-Garantia 

a) Serão aceitas apólices eletrônicas com certificado digital e convencionais de seguro-garantia emitidas 
por seguradoras autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP a operarem como 
especializadas em seguro-garantia, em favor das VENDEDORAS/COMPRADORAS, tendo a CÂMARA 
DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE, como beneficiária na apólice. 

b) As apólices de seguro-garantia devem ser emitidas em moeda corrente nacional. 

c) O Seguro Garantia deverá estar em conformidade com a Circular SUSEP n.º 477, de 30 de setembro 
de 2013. 

d) O Seguro Garantia deverá ser emitido de acordo com o modelo “Anexo B”. 

e) Deverão acompanhar as apólices de seguro-garantia os documentos comprobatórios da condição de 
representante(s) legal(is) do segurador, tais como, mas não se limitando aos seguintes documentos: 

(i)    Estatuto Social;  

(ii)    Ata de Eleição de Diretoria;  

(iii) Procuração;  

(iv) Cópia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG).  

 

f) A forma e o conceito da apólice de seguro-garantia deverão observar as condições vigentes estipuladas 
pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.  

f) O depósito de seguro-garantia será feito mediante a seguinte rotina: 

(i)  As VENDEDORAS/COMPRADORAS solicitarão à instituição de sua preferência a emissão 
de apólice de seguro-garantia; 

(ii) As VENDEDORAS/COMPRADORAS entregarão ao Bradesco a via original ou digital das 
apólices de seguro-garantia, juntamente com o comprovante de quitação do prêmio em 
agência bancária - independentemente de seu vencimento e Anexo “A” deste Manual 
devidamente preenchido e assinado. 
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(iii) No caso de aporte de garantia com certificação digital (via e-mail), as 
VENDEDORAS/COMPRADORAS deverão encaminhar a garantia e os demais documentos 
ao e-mail dac.agente@bradesco.com.br até o dia útil imediatamente anterior à data limite 
para o aporte de garantias impreterivelmente até às 24h e confirmar a recepção por meio 
das pessoas relacionadas na cláusula 2.1.12. 

(i) Caso o aporte da garantia com certificação digital não seja realizado no prazo acima, a apólice 
deverá ser entregue fisicamente (APORTE PRESENCIAL), na data limite para o recebimento 
das Garantias, no endereço indicado em comunicado relevante específico. 

(ii) De acordo com o estabelecido no item 8.7 do Edital nº 03/2019, a Garantia de Proposta não 
poderá conter cláusula excludente de quaisquer responsabilidades contraídas pelo tomador, 
relativamente à participação neste LEILÃO. 

(iii) O Bradesco verificará se a documentação está correta e procederá ao depósito da garantia. 

2.3.3. Fiança Bancária 

a) Serão aceitas cartas de fiança bancária emitidas a favor da CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - CCEE e tendo como afiançados as VENDEDORAS/COMPRADORAS. Essas 
cartas de fiança bancária deverão ser emitidas por bancos comerciais, bancos de investimento ou 
bancos múltiplos, os quais deverão estar classificados entre o primeiro e o segundo piso, ou seja, entre 
“A” e “B”, na escala de rating de longo prazo de uma das agências de classificação de risco Fitch 
Ratings, Moody’s e Standard & Poors. 

b) As cartas de fiança deverão ser emitidas em moeda corrente nacional. 

c) As instituições fiadoras deverão observar, especialmente, as vedações consubstanciadas no Manual 
de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil - MNI, quanto aos limites de endividamento e 
diversificação do risco. 

d) Deverão acompanhar a Fiança Bancária os documentos comprobatórios da condição de 
representante(s) legal(is) do fiador: 

(i) Estatuto Social; 

(ii) Ata de Eleição de Diretoria; 

(iii) Procuração; 

(iv) Cópia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG).  

e) O depósito de carta de fiança será feito mediante a seguinte rotina: 

(i) As VENDEDORAS/COMPRADORAS solicitarão à instituição de sua preferência, a emissão 
de carta de fiança; 

(ii) As VENDEDORAS/COMPRADORA entregarão ao Bradesco a via original da Fiança 
Bancária, que deverá ter a firma do fiador reconhecida, acompanhada do ANEXO A deste 
Manual, devidamente preenchido e assinado, do instrumento societário que elegeu os 
administradores, do estatuto e da procuração do fiador ou documentos comprobatórios 
equivalentes;  

mailto:dac.agente@bradesco.com.br
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(iii) O Bradesco verificará se a documentação está correta e adequada, e procederá à efetivação 
do depósito. 

(iv) A carta fiança deverá ser emitida de acordo com o modelo “Anexo C”. 

2.3.4. Títulos da Dívida Pública 

a) No caso de títulos da dívida pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados 
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

Títulos Aceitos 

a) Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFT (exceto 500100); 

b) Letras do Tesouro Nacional – LTN; 

c) Notas do Banco Central – NBC (somente série “E”); e 

d) Notas do Tesouro Nacional – NTN (somente séries “C” e “D”). 

Valoração dos Títulos Federais 

a) Os Títulos Federais transferidos serão valorados considerando-se 90% de seus preços unitários 
divulgados pela Resolução CMN nº 550, de 21 de julho de 1979 (“PU550”). 

b) Para efeito do cálculo do valor financeiro que servirá para o aporte de Garantias, será utilizado o produto 
da quantidade de títulos multiplicado pelo PU550, divulgado no dia útil imediatamente anterior à data 
limite para o aporte de garantias. 

c) Não serão aceitos Títulos Federais com vencimento ou pagamento de eventos durante o prazo de 
depósito. 

Como fazer o bloqueio dos Títulos Federais 

a) O bloqueio de Títulos Federais será feito mediante o seguinte procedimento: 

(i) As VENDEDORAS/COMPRADORAS solicitarão à Instituição Financeira Custodiante a que 
esteja vinculado seu título federal que providencie a transferência para conta do Bradesco 
junto ao SELIC; 

(ii) A Instituição Financeira Custodiante providenciará a execução do comando de 
transferência, no terminal BACEN – DEMAB; 
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(iii) As VENDEDORAS/COMPRADORAS ou a Instituição Financeira Custodiante, caso não seja 
o Bradesco, deverão enviar ao Departamento de Ações e Custódia do Bradesco, através 
das pessoas relacionadas no inciso (vii) abaixo, via fax ou e-mail, até as 14 (quatorze) horas 
da data limite para constituição de Garantia Financeira, estabelecida no cronograma, uma 
cópia do DOC nº 8 (MODELO BACEN) com as informações sobre os Títulos Federais que 
serão transferidos, inclusive data e preço de aquisição desses Títulos Federais para efeitos 
tributários. O depositante da Garantia Financeira deverá informar também o telefone e nome 
do operador responsável pela operação. O Bradesco providenciará o lançamento da 
contraparte da operação no SELIC e acompanhará a sua efetivação com a finalidade de 
confirmar o depósito da Garantia Financeira; 

(iv) As VENDEDORAS/COMPRADORAS ou a Instituição Financeira Custodiante, caso não seja 
o Bradesco, deverá confirmar a recepção pelo Bradesco do fax ou e-mail da operação por 
meio das pessoas relacionadas no inciso (vii) abaixo. 

(v)  Após os procedimentos descritos acima, deverá ser entregue o documento Anexo A 
(Depósito de Garantias). 

(vi) Caso seja necessário esclarecimento adicional, quanto ao procedimento acima descrito, as 
VENDEDORAS/COMPRADORAS ou a Instituição Financeira Custodiante dos mesmos, 
caso não seja o Bradesco, deverá entrar em contato por meio das pessoas relacionadas no 
inciso (vii) abaixo. 

(vii) Relação de Pessoas para contato no Bradesco - Departamento de Ações e Custódia: 

Contato e-mail Telefone Fax 

Marcelo Tanouye dac.agente@bradesco.com.br  (11) 3684-9407 (11) 3684-9445 

Poliana Neide Dantas dac.agente@bradesco.com.br (11) 2357-4642 (11) 3684-9445 

Jonas Vital Vieira dac.agente@bradesco.com.br (11) 3684-7675 (11) 3684-9445 

Yoiti Watanabe dac.agente@bradesco.com.br  (11) 2357-4659 (11) 3684-9445 

 

2.3.5. Manutenção da Garantia 

a) A valoração das Garantias estabelecidas com base no depósito poderá ser revista a exclusivo critério 
do Bradesco, caso este julgue que quaisquer destas sofreram ou estão por sofrer uma deterioração no 
valor ou na qualidade. 

b) Neste caso, o Bradesco entrará em contato com a empresa para que esta promova reforço ou a 
substituição das moedas ou Garantias, nos prazos previstos no Edital. 

2. 4. Liberação e Renovação das Garantias 

2.4.1. As Garantias para participar do Leilão serão devolvidas nas condições estabelecidas no item 8.12 do 
Edital, incluindo a modalidade Caução em Dinheiro. 

2.4.2. As informações estabelecidas no cadastro do representante financeiro (e-mail, telefone e endereço 
de correspondência), serão utilizadas pelo BRADESCO, para viabilizar a Liberação ou Renovação da Garantias. 
 

mailto:dac.agente@bradesco.com.br
mailto:dac.agente@bradesco.com.br
mailto:dac.agente@bradesco.com.br
mailto:dac.agente@bradesco.com.br
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2. 5. Execução das Garantias 

2.5.1. As Garantias para participar do Leilão serão executadas por determinação expressa da ANEEL nas 
hipóteses do item 8.14 do Edital, incluindo a modalidade Caução em Dinheiro. 
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Capí tu lo  3 .  GARANTIA DE F IEL  CUMPRIMENTO  

3. 1. Aspectos Gerais 

3.1.1  As VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO deverão recolher Garantia de Fiel 
Cumprimento junto ao AGENTE CUSTODIANTE, no valor de 5% (cinco por cento) do valor do investimento 
declarado à EPE, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a publicação do Aviso de Homologação e 
Adjudicação do LEILÃO, nos casos em que não haja constituição da SPE e de até 15 (quinze) dias após o 
entrega dos documentos de qualificação da SPE, nos termos dos subitens 4.2.11.1 e 14.12 do Edital, nos casos 
em que haja constituição de SPE, com vistas a garantir o cumprimento das obrigações assumidas em 
decorrência do LEILÃO, conforme o art. 56 da Lei nº 8.666/1993. 
 

3. 2. Modalidades das Garantias 

3.2.1. As Garantias de Fiel Cumprimento poderão ser prestadas nas seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro; 

b) Seguro-Garantia; 

c) Fiança Bancária; 

d) Títulos da Dívida Pública, que deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 

3.2.2. Caso de apresentação de garantia de fiel cumprimento na modalidade Seguro Garantia, a apólice 
deverá prever expressamente as hipóteses de execução relacionadas no item 13.7 do Edital. 

3.2.3. As modalidades previstas na Seção 2.3 deste Manual são aplicáveis às Garantias de Fiel 
Cumprimento. 
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ANEXO A:  Depósi to  de Garan t ias  

EDITAL ANEEL Nº 03/2019 
LEILÃO “A-4” 

 
DADOS DA EMPRESA 
Razão Social:        
CNPJ:       
Empreendimento: 
Cód. Localizador: 
C.E.G: 

      
      
      

  
Endereço:       
Município:       UF:    

Telefone: (   )          
E-mail:  
Agência Bradesco         Conta-Corrente:       

 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / SEGURADORA 

Razão Social:        

CNPJ:       

Endereço:       

Município:       UF:    

Contato mediante Sinistro:    

Telefone: (   )          

E-mail:  

 
Títulos Federais 

Código Título 

      

Data de Emissão Data de Vencimento Data de Aquisição Quantidade 

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa       

Preço Unitário Valor 

            

Preço Unitário de Aquisição Valor de Aquisição  

            

 
Seguro-Garantia 

Seguradora Emitente  Data de Emissão Data de Vencimento Valor 

      dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa       

 
Fiança Bancária 

Banco Emitente  Data de Emissão Data de Vencimento Valor 

      dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa       

Endereço:         

Município:       UF:    

Contato mediante Sinistro    

Telefone: (   )          

E-mail:    

Caução em Dinheiro    

   Valor 

   
Valor aportado 

Valor:        
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____________________________________________ 
Empresa (VENDEDORA ou COMPRADORA) 
(Nome:) / (Cargo:) / (CPF do representante legal:) 

 
1ª via – Bradesco  2ª via – VENDEDORA ou COMPRADORA 

 
Autorizamos o Banco Bradesco S.A, instituição financeira com sede no núcleo administrativo denominado “Cidade de Deus”, s/n,  
situado na Vila Yara, Município e Comarca de Osasco, CEP: 06090-000, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 
60.746.948/0001-12, doravante denominado “BRADESCO”, na qualidade de AGENTE CUSTODIANTE, em caráter irrevogável e 
irretratável, a movimentar a conta acima descrita, nos termos do Edital do Leilão nº 03/2019-ANEEL, mediante ordens da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) e, quando solicitado, fornecer à CCEE e à Auditoria indicada pela CCEE, todos os 
dados, pormenores e informações relativas a constituição da garantia, saldos atualizados e sua custódia, reconhecendo que este 
procedimento não constitui infração às regras que disciplinam o sigilo bancário, tendo em vista as peculiaridades que revestem os 
procedimentos incidentais a finalidade da garantia aportada. 
Ainda neste ato, irrevogavelmente e irretratavelmente nomeamos e constituímos o Banco Bradesco S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12, 
como nosso procurador, de acordo com os Artigos 653, 683, 686 e seu parágrafo único do Código Civil, conferindo a ele poderes 
especiais para a finalidade específica de manter, movimentar e gerir a custódia das garantias aportadas, inclusive quando os recursos 
estiverem alocados em conta bancária acima descrita, para o cumprimento de qualquer uma de nossas obrigações estabelecidas em 
conformidade com o Manual e Edital do Leilão nº 03/2019-ANEEL. 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura(s) do(s) representantes(s) legal(ais) da Empresa 
(Reconhecimento de firma) 
 
Observações: 
 

a. Este anexo deverá será ser apresentada com firma(s) reconhecida(s) em cartório; 
b. Anexar cópia autenticada dos documentos comprobatórios da condição do(s) representante(s) legal(is) da 

empresa, tais como, mas não se limitando aos seguintes documentos: Estatuto Social, Ata de Eleição de Diretoria, 
Procuração, Cópia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG). 

 
 
 

1ª via – Bradesco, 2ª via – VENDEDORA ou COMPRADORA 
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ANEXO B: SEGURO GARANTIA 
 

EDITAL de GERAÇÃO Nº 03/2019-ANEEL 

 
 TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA - PROPONENTE 

Se Consórcio, a garantia deverá ser prestada em nome de consorciada devidamente constituída; e em caso de Fundo, a garantia 
deverá ser prestada em nome do administrador. 

 
CIRCULAR SUSEP Nº 477, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013. 
SEGURO GARANTIA. 
RAMO 0775: SEGURADO SETOR PÚBLICO. 
MODALIDADE I: SEGURO GARANTIA DO LICITANTE. 
 
1. FRONTISPÍCIO (CAPA) DA APÓLICE 

(Cláusulas do frontispício/capa da apólice devem refletir exatamente as CONDIÇÕES PARTICULARES). 
 

2. CONDIÇÕES GERAIS 
2.1. CIRCULAR SUSEP Nº 477, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013. 

ANEXO I. 
SEGURO GARANTIA. 
CAPÍTULO I: CONDIÇÕES GERAIS. 
RAMO 0775: SEGURADO SETOR PÚBLICO. 
(Cláusulas integrais de 1 a 19 conforme modelo da circular). 
 

1. Objeto: 
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme 

os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) 
expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 
I – processos administrativos; 
II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 
III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa; 
IV – regulamentos administrativos. 

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

2. Definições: 
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia. 
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que 

estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de 

seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais. 
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, 

de acordo com cada segurado. 
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares 

(tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 
qual for a denominação utilizada. 

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante 
solicitação e anuência expressa das partes. 

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro. 
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento 

de indenização. 
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice 

ou endosso. 
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação 

de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice. 
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2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em 
vigor. 

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da 
caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados. 

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo 

tomador. 
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, 

conforme os termos da apólice. 
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 
3. Aceitação: 
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu 

representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e 
aceitação do risco. 

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a 
indicação da data e da hora de seu recebimento. 

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de 
seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. 

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação 
do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3. 

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, 
durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, 
para avaliação da proposta ou taxação do risco. 

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o 
prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega 
da documentação. 

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos 
da recusa. 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro. 
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. 

será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal 
eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. 
4. Valor da Garantia: 
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a 

aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir 
o respectivo endosso. 

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco 
pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá 
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de 
endosso. 

5. Prêmio do Seguro: 
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice. 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas 

datas convencionadas. 
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do 

contrato de contra garantia. 
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo 

de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o 
pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados. 

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja 
expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. 

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

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

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

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco 
pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais 
modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso. 

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, 

quando couberem. 
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da 

Reclamação de Sinistro. 
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar. 
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos 

da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua 

negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada. 
8. Indenização: 
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, 

segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: 
I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral 

responsabilidade; e/ou 
II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, 

cobertos pela apólice. 
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de 
regulação do sinistro. 

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando 
sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) 
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato 
principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do 
pagamento da indenização no prazo devido. 

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador 
no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. Atualização de Valores: 
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas 

Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: 
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de 

caracterização do sinistro; e 
b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do 

prazo fixado. 
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva 
apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior 
à data de sua efetiva liquidação. 

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, 
serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 

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

10. Sub-Rogação: 
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10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos 
direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item. 
11. Perda de Direitos: 

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 
I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado; 
III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e 

tomador, sem prévia anuência da seguradora; 
IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo 

representante, de um ou de outro; 
V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro; 
VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu 

conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na 
aceitação da proposta; 

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 
12. Concorrência de Garantias: 

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício 
do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais 
participantes, relativamente ao prejuízo comum. 

13. Concorrência de Apólices: 
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no 
caso de apólices complementares. 

14. Extinção da Garantia: 
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem 

prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais: 
I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou 

declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice; 
II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice; 
IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato 

principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou 
V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais. 

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída 
após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua 
extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do 
art. 73 da Lei nº 8.666/93. 

15. Rescisão Contratual: 
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a 

concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições: 
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a 

parte proporcional ao tempo decorrido; 
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o 

prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 
 

Relação a ser aplicada sobre a vigência original 
para obtenção de prazo em dias  

% Do 
Prêmio  

Relação a ser aplicada sobre a vigência original 
para obtenção de prazo em dias  

% Do 
Prêmio  

15/365  13  195/365  73  
30/365  20  210/365  75  
45/365  27  225/365  78  
60/365  30  240/365  80  
75/365  37  255/365  83  
90/365  40  270/365  85  
105/365  46  285/365  88  
120/365  50  300/365  90  
135/365  56  315/365  93  
150/365  60  330/365  95  
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165/365  66  345/365  98  
180/365  70  365/365  100  

 
15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao 

prazo imediatamente inferior. 
16. Controvérsias: 
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas: 

I – por arbitragem; ou 
II – por medida de caráter judicial. 

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente 
aderida pelo segurado por meio de anuência expressa. 

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com 
a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo 
Poder Judiciário. 

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996. 
17. Prescrição: 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 
18. Foro: 

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste. 
19. Disposições Finais 
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas. 
19.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. 
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado 

no site da SUSEP - www.susep.gov.br. 
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu 

registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. 
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário 

nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. 
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da 

Sociedade Seguradora. 
 

3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 
CIRCULAR SUSEP Nº 477, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013. 
ANEXO I. 
SEGURO GARANTIA. 
CAPÍTULO II: CONDIÇÕES ESPECIAIS. 
RAMO 0775: SEGURADO SETOR PÚBLICO. 
Modalidade XXXIX - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE – VARIAÇÃO 05 
NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º xxxxx.xxxxxx/201x-xx. 
 
1. Objeto: 

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, independente da comprovação de prejuízo, até o valor da garantia fixado na 
apólice, do valor correspondente à multa aplicada em decorrência da não assinatura do contrato principal pelo tomador vencedor da 
licitação, dentro do prazo estabelecido no edital, bem como da multa aplicada em decorrência de qualquer outro inadimplemento que 
importe na execução da garantia, durante a fase de licitação, conforme previsto no edital. 

2. Vigência: 

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para assinatura do contrato. 

3. Reclamação e Caracterização do Sinistro 

3.1. Reclamação: o segurado comunicará à seguradora o não cumprimento, pelo tomador vencedor da licitação, de obrigação 
indispensável à celebração do contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação ou o 
descumprimento de qualquer outra obrigação que importe na execução da garantia, nos termos previstos no edital, data em que 
restará oficializada a Reclamação do Sinistro. 
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3.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 
7.2.1 das Condições Gerais: 

a) Cópia do Edital de licitação; 

b) Cópia do ato ou documento que certifique o resultado da licitação, indicando o tomador como licitante vendedor, quando aplicável; 

c) Cópia do processo administrativo que culminou na aplicação de multa na forma prevista no edital e/ou da decisão que aplicou a 
multa contratual, acompanhada dos documentos comprobatórios, contendo, no mínimo, quando for o caso, o comprovante de 
notificação do tomador para cumprir obrigação indispensável à celebração do contrato principal ou para assinar o respectivo termo, 
acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia, nos termos do regramento estabelecido pelo edital. 

3.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 3.1.1 e, após análise, ficar comprovada 
a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, conforme o regramento contido no edital, o sinistro ficará 
caracterizado, devendo a seguradora efetuar o pagamento, no prazo de 30 dias, nos termos do item 8.2.1 das Condições Gerais. 

4. Vedação 

4.1. Não poderão ser incluídas cláusulas nas Condições Particulares que sejam discrepantes ou contrárias aos interesses do 
segurado, ou que eximam ou sejam passíveis de eximir o tomador das obrigações assumidas. 

5. Ratificação: 

5.1. Para fins desta modalidade de seguro garantia, ficam expressamente excluídos das condições desta apólice os itens 8.1 inciso I 
e 8.3 previstos, nas Condições Gerais, por não serem aplicáveis à modalidade Seguro Garantia do Licitante. 

5.2. Em complemento à cláusula 14 das Condições Gerais, a garantia expressa por este seguro extinguir-se-á com a aceitação, por 
parte do segurado, da garantia de performance apresentada pelo tomador. 

5.3. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes Condições 
Especiais. 
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EDITAL de GERAÇÃO Nº 03/2019-ANEEL 

 
 TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – ADJUDICATÁRIA/SPE 
 
CIRCULAR SUSEP Nº 477, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013. 
SEGURO GARANTIA. 
RAMO 0775: SEGURADO SETOR PÚBLICO. 
MODALIDADE I: SEGURO GARANTIA DO LICITANTE. 
 
3. FRONTISPÍCIO (CAPA) DA APÓLICE 

(Cláusulas do frontispício/capa da apólice devem refletir exatamente as CONDIÇÕES PARTICULARES). 
 

4. CONDIÇÕES GERAIS 
4.1. CIRCULAR SUSEP Nº 477, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013. 

ANEXO I. 
SEGURO GARANTIA. 
CAPÍTULO I: CONDIÇÕES GERAIS. 
RAMO 0775: SEGURADO SETOR PÚBLICO. 
(Cláusulas integrais de 1 a 19 conforme modelo da circular). 
 

20. Objeto: 
20.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme 

os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) 
expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 
V – processos administrativos; 
VI – processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 
VII – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa; 
VIII – regulamentos administrativos. 

20.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos 
do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso. 

21. Definições: 
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 

21.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia. 
21.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que 

estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 
21.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de 

seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais. 
21.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, 

de acordo com cada segurado. 
21.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares 

(tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 
qual for a denominação utilizada. 

21.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante 
solicitação e anuência expressa das partes. 

21.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro. 
21.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento 

de indenização. 
21.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice 

ou endosso. 
21.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação 

de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice. 
21.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em 

vigor. 
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21.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da 
caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados. 

21.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 
21.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo 

tomador. 
21.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, 

conforme os termos da apólice. 
21.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 
21.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 
22. Aceitação: 
22.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu 

representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e 
aceitação do risco. 

22.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a 
indicação da data e da hora de seu recebimento. 

22.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de 
seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. 

22.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação 
do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3. 

22.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, 
durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, 
para avaliação da proposta ou taxação do risco. 

22.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o 
prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega 
da documentação. 

22.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos 
da recusa. 

22.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro. 
22.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. 

será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal 
eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 

22.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. 
23. Valor da Garantia: 
23.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 
23.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a 

aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir 
o respectivo endosso. 

23.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco 
pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá 
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de 
endosso. 

24. Prêmio do Seguro: 
24.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice. 
24.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas 

datas convencionadas. 
24.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do 

contrato de contragarantia. 
24.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo 

de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o 
pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados. 

24.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja 
expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 

24.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. 

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

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

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

25.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco 
pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais 
modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso. 

26. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 
26.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, 

quando couberem. 
26.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da 

Reclamação de Sinistro. 
26.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar. 
26.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos 

da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 
26.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua 

negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada. 
27. Indenização: 
27.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, 

segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: 
III – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral 

responsabilidade; e/ou 
IV – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, 

cobertos pela apólice. 
27.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 
27.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de 
regulação do sinistro. 

27.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando 
sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 

27.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) 
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 

27.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato 
principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do 
pagamento da indenização no prazo devido. 

27.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador 
no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

28. Atualização de Valores: 
28.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas 

Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: 
c) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de 

caracterização do sinistro; e 
d) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do 

prazo fixado. 
28.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva 
apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior 
à data de sua efetiva liquidação. 

28.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, 
serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 

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

29. Sub-Rogação: 
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29.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos 
direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 

29.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item. 
30. Perda de Direitos: 

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 
VIII – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
IX – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado; 
X – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e 

tomador, sem prévia anuência da seguradora; 
XI – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo 

representante, de um ou de outro; 
XII – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro; 
XIII – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu 

conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na 
aceitação da proposta; 

XIV – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 
31. Concorrência de Garantias: 

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício 
do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais 
participantes, relativamente ao prejuízo comum. 

32. Concorrência de Apólices: 
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no 
caso de apólices complementares. 

33. Extinção da Garantia: 
33.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem 

prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais: 
VI – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou 

declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice; 
VII – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
VIII – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice; 
IX – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato 

principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou 
X – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais. 

33.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída 
após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua 
extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do 
art. 73 da Lei nº 8.666/93. 

34. Rescisão Contratual: 
34.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a 

concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições: 
34.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a 

parte proporcional ao tempo decorrido; 
34.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o 

prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 
 

Relação a ser aplicada sobre a vigência original 
para obtenção de prazo em dias  

% Do 
Prêmio  

Relação a ser aplicada sobre a vigência original 
para obtenção de prazo em dias  

% Do 
Prêmio  

15/365  13  195/365  73  
30/365  20  210/365  75  
45/365  27  225/365  78  
60/365  30  240/365  80  
75/365  37  255/365  83  
90/365  40  270/365  85  
105/365  46  285/365  88  
120/365  50  300/365  90  
135/365  56  315/365  93  
150/365  60  330/365  95  
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165/365  66  345/365  98  
180/365  70  365/365  100  

 
34.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao 

prazo imediatamente inferior. 
35. Controvérsias: 
35.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas: 

III – por arbitragem; ou 
IV – por medida de caráter judicial. 

35.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente 
aderida pelo segurado por meio de anuência expressa. 

35.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com 
a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo 
Poder Judiciário. 

35.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996. 
36. Prescrição: 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 
37. Foro: 

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste. 
38. Disposições Finais 
38.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
38.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas. 
38.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. 
38.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado 

no site da SUSEP - www.susep.gov.br. 
38.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu 

registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. 
38.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
38.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário 

nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. 
38.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da 

Sociedade Seguradora. 
 

4. CONDIÇÕES ESPECIAIS 
CIRCULAR SUSEP Nº 477, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013. 
ANEXO I. 
SEGURO GARANTIA. 
CAPÍTULO II: CONDIÇÕES ESPECIAIS. 
RAMO 0775: SEGURADO SETOR PÚBLICO. 
MODALIDADE II: SEGURO GARANTIA PARA A CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
(Cláusulas integrais de 1 a 5 conforme modelo da circular). 
 
1. Objeto: 
 
1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do 
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de 
serviços. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração 
Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93. 

1.3 Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, 
conforme descrito no Capítulo III deste Anexo 

2. Definições:  
 
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95: 
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I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato 
principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como 
responsabilidade civil, lucros cessantes. 
 
3. Vigência:  
 
3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras: 
I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras; 
II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 
 
3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora 
ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando 
seu explícito interesse na manutenção da garantia. 
 
4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:  
 
4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá 
ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização 
da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de 
Sinistro. 
 
4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da 
finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a 
Reclamação do Sinistro. 
 
4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 
7.2.1. das Condições Gerais: 
a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se 
houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador; 
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador; 
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o 
tomador, relacionados à inadimplência do tomador; 
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos; 
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos; 
 
4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro; 
 
4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar 
comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a 
seguradora emitir o relatório final de regulação. 
 
4. Ratificação: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial. 
 

4. CONDIÇÕES PARTICULARES 
 

4.1. Inclui-se na presente apólice as condições estabelecidas no Edital nº 03/2019, Processo nº 48500.001502/2019-61, conforme 
segue. 

4.2. A execução da Garantia de Fiel Cumprimento dar-se-á pela inobservância total ou parcial das obrigações deste Edital e da 
outorga de Autorização e poderá ser realizada por determinação expressa da ANEEL, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, nas hipóteses em que a VENDEDORA: 

4.2.1. Declinar da outorga de Autorização a ser emitida em decorrência da comercialização de energia neste LEILÃO, após 
o aporte da Garantia de Fiel Cumprimento; 

4.2.2. Não assinar os CCEAR nas condições estabelecidas neste Edital, conforme o caso; 
4.2.3. Não prorrogar a Garantia de Fiel Cumprimento nos 30 (trinta) dias anteriores ao seu vencimento, ou sempre que 

determinado pela ANEEL; 
4.2.4. Deixar de aportar, parcial ou integralmente, as Garantias Financeiras para a Liquidação do Mercado de Curto Prazo; 
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4.2.5. Restar inadimplente com suas obrigações na Liquidação Financeira das Operações do Mercado de Curto Prazo; 
4.2.6. Atrasar em mais de 60 (sessenta) dias quaisquer dos marcos de implantação do empreendimento referidos no item 

13.8, constantes do cronograma estabelecido na outorga de Autorização, conforme Habilitação Técnica da EPE; 
4.2.7. Desistir de qualquer compromisso assumido em decorrência de sua participação neste LEILÃO, após o aporte da 

Garantia de Fiel Cumprimento. A execução da Garantia de Fiel Cumprimento será progressiva, aumentando à 
medida que, de acordo com a fiscalização, não forem alcançados os marcos específicos do cronograma de 
implantação da solução de suprimento, conforme descrito no item 13.7 do Edital. 
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ANEXO C: Fiança Bancária 
EDITAL ANEEL Nº 03/2019 

LEILÃO “A-4” 
À 
CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE 
Avenida Paulista, nº 2064 – Cerqueira César - 13º andar 
São Paulo - SP 
CEP: 01310-200 
 
Ref.: xxxx 
 
Ciente de que a (VENDEDORA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº      , com sede na Rua       na Cidade      , no Estado       - doravante 
chamada AFIANÇADA, deseja negociar LOTES no LEILÃO Edital nº 03/2019-ANEEL (“EDITAL”), o banco infra-assinado, 
estabelecido na      , por seus representantes legais assinados, vem pela presente, renunciando expressamente ao benefício de 
ordem a que se referem os arts. 827, 828, 838, inciso I do Código Civil Brasileiro e art. 794 do Código de Processo Civil, garantir, 
como fiador e principal pagador junto a CCEE, inscrito no CNPJ/MF sob nº      , ou a quem este indicar, responsabilizando-se 
solidariamente em caráter irrevogável e irretratável pelo exato e fiel cumprimento de todas as obrigações decorrentes da participação 
da AFIANÇADA no referido Leilão na forma do EDITAL, até o valor de R$       (extenso). 
 
Fica entendido que, mediante simples notificação da CCEE informando o descumprimento de obrigação assumida pela AFIANÇADA 
em decorrência dos termos do EDITAL, este Banco depositará em nome da CCEE ou em nome de quem este indicar, dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, os valores devidos decorrentes desta Garantia. 
 
Esta Fiança Bancária terá validade a partir da presente data, extinguindo-se na data de. 
 
A CCEE terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do término de validade desta Fiança Bancária, para pleitear eventuais direitos com 
relação à presente, após o que nada mais será devido em função desta. 
 
O Fiador declara que a presente Fiança Bancária está devidamente contabilizada nos registros contábeis específicos da instituição 
financeira, sendo, boa, firme e válida, satisfazendo as exigências da legislação bancária e, em especial, as determinações do Banco 
Central do Brasil, e certifica, também, que o signatário da presente está regularmente autorizado a prestar presente Fiança Bancária, 
conforme disposto no artigo       de seu Estatuto Social. 
 
O Foro para toda e qualquer ação ou execução desta Fiança Bancária será, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, o da cidade de São Paulo - SP. 
 
(local e data) 
 
Atenciosamente, 
 
Assinatura(s) do(s) representantes(s) legal(ais) do Banco 
 
 
 
____________________________________________ 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
_____________________                                               _____________________ 
Nome:                                                                            Nome:       
CPF:                                                                               CPF:       
Observações: 
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a. Esta Fiança Bancária deverá será ser apresentada em papel timbrado do Banco, assinada por representante(s) legal(ais) do Banco, 
com firma(s) reconhecida(s) em cartório; 
b. Reconhecer firma do fiador e das testemunhas; 
c. A data do vencimento terá de ser igual ou superior a 02 dias úteis após a da data limite para assinatura do CCEAR, conforme 
cronograma; e 
d. Anexar cópia autenticada dos documentos comprobatórios da condição do(s) representante(s) legal(is) do fiador/signatário(s), tais 
como, mas não se limitando aos seguintes documentos: Estatuto Social, Ata de Eleição de Diretoria, Procuração, Cópia autenticada 
dos documentos dos representantes (CPF e RG). 


