A

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
NORTE - CAMPUS JOÃO CÂMARA/IFRN

CIÊNCIA

E

TECNOLOGIA

DO

RIO

GRANDE

DO

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a
mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz
parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e
valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e
acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de
pagamentos via internet, emissão de boletos, etc.

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia Nº 11-0775-0229069
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme
Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

MP

nº

2.200-2/2001,

que

instituiu

a

Infra-estrutura

de

chaves

Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A
Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 11-0775-0229069
Controle Interno(Código Controle): 290482985
Data de Emissão: 20/02/2017

A autenticidade do presente documento,
website www.jmalucelliseguradora.com.br.

bem

Após
sete
dias
úteis
da
emissão
deste
05436.2017.0011.0775.0229069.000000 no
site
da
Consulta de apólice de seguro garantia.

como

o

arquivo

em

forma

eletrônica,

podem

ser

documento,
o
mesmo
poderá
ser
verificado
susep:
www.susep.gov.br.
Acesse:
Serviço
ao

verificados

sob
o
Cidadão

no

nº
->

Seguro Garantia

Controle Interno(Código Controle):290482985
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletr ônica,
podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias
úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n .º
05436.2017.0011.0775.0229069.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As
condições
contratuais/regulamento
deste
produto
protocolizadas
pela
sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico
www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da
apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.
Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouvidoria JM - 0800 643 0301

Apólice: 11-0775-0229069
Proposta: 1825291

Frontispício de Apólice

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua
Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO,
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS JOÃO
CÂMARA/IFRN, CNPJ 10.877.412/0008-34, BR 406 KM 73 PERIMETRO RURAL JOÃO CÂMARA RN, as obrigações do
TOMADOR DJ2 ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 12.376.906/0001-94, RUA TERESINHA WANDERLEY DE SÁ LEITÃO 15
QUINTA DO FAROL ASSU RN, até o valor de R$ 2.915,00 (dois mil e novecentos e quinze reais), na modalidade abaixo
descrita.

Modalidade

Limite Máximo de Garantia (L.M.G.)

Ramo

Executante Prestador de Serviços

R$ 2.915,00

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

(Coberturas, Valores e prazos previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional

Importância Segurada

Executante Prestador de Serviços

R$ 2.915,00

Vigência
Início

Término

20/02/2017

20/05/2017

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

Objeto da Garantia
Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos diretos causados
pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento na prestação dos serviços descritos no objeto do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2017-PROAD/IFRN.
Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.
ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

*********************************************************************************************
*********************************************************************************************
*********************************************************************************************
*********************************************************************************************
*********************************************************************************************
Corretor:

000001.0.047770-2 - MAXIMO LIMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Continua na próxima página

Controle de Segurança

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários (as):
Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A
Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2
Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Recife - PE. 20/02/2017
*SUSEP: - Superintend ência de seguros privados. Autarquia Federal respons ável pela fiscaliza ção, normatiza ção e controle dos mercados de seguro, previd ência complementar aberta,
capitaliza ção, resseguro e corretagem de seguro. ** Este produto est á protocolado na SUSEP atrav és do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17.
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