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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
26.708.605/0001-25

 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
13/12/2016 

 
NOME EMPRESARIAL 
JTGO TRANSPORTES LTDA - ME 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
JEOLOG TRANSPORTES 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
ROD BR-153 

NÚMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
QUADRACH LOTE AREA GALPAO06
SALA A 

 
CEP 
74.620-430 

BAIRRO/DISTRITO 
FAZENDA RETIRO 

MUNICÍPIO 
GOIANIA 

UF 
GO 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(62) 3924-5523 / (62) 3207-6505 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
13/12/2016 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 25/01/2018 às 09:13:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
 Atualize sua página
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 26.708.605/0001-25
NOME EMPRESARIAL: JTGO TRANSPORTES LTDA - ME
CAPITAL SOCIAL: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:
 

Nome/Nome Empresarial: MARIA ELIETH PEREIRA NEVES

Qualificação: 22-Sócio

 

Nome/Nome Empresarial: JEAN CARLOS PEREIRA NEVES

Qualificação: 49-Sócio-Administrador

 
 
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
 
Emitido no dia 25/01/2018 às 09:15 (data e hora de Brasília).

Voltar

javascript:OpenWindowToPrint();


REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTAD.O DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA CIVIL

DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁUDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1.929.948 29/10/2014

MARIA ELIETH PEREIRA NEVES

MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA
JULIETA NOGUEIRA COSTA

6RASIlÂNDIA DE MINAS / MG 27/04/1981

C.CAS. N°. 9390, FOLHA 157, LIVRO 6-55, REGISTRO CIVIL (11/09/2002)

LUZIÂNIA - GO ~

004.479.981-02 ~~.,~
5A656344 c~ 00 C~ •• IV. PI06

LEI NO 7.116 DE 29/08/83
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Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 26.708.605/0001-25
Razão Social: JTGO TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia: JEOLOG TRANSPORTES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 23/12/2018
FGTS 19/09/2018
Trabalhista Validade: 18/12/2018(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/06/2018 (*)
Receita Municipal Validade: 17/05/2018 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 03/09/2018 10:29 de
CPF: 034.165.121-46      Nome: KAMILA ALVES CHIANCA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

http://www.tst.jus.br/certidao


28/08/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 26708605/0001-25
Razão Social: JTGO TRANSPORTES LTDA ME
Endereço: ROD BR 1453 SN QD CH LT AREA GALPAO 02 SALA 01 / FAZENDA

RETIRO / GOIANIA / GO / 74620-430
 
 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 
 
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.
 
 
Validade: 21/08/2018 a 19/09/2018
 
Certificação Número: 2018082110511369670670
 
 
Informação obtida em 28/08/2018, às 09:48:21.
 
 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

javascript:window.print();
javascript:window.history.back();


ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 19348517

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
JTGO TRANSPORTES LTDA - ME 26.708.605/0001-25

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.479.155.557 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 6 AGOSTO DE 2018 HORA: 16:17:34:5



28/08/2018

1/1

 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

 
Nome: JTGO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 26.708.605/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:42:28 do dia 26/06/2018 <hora e data de Brasília>.

 Válida até 23/12/2018.
 Código de controle da certidão: 9CD3.38DA.6C31.9DE4

 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



28/08/2018 www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp
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Secretaria Municipal de Finanças

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 
 
 

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
 NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA

 NÚMERO DA CERTIDÃO: 4.483.601-5 
 
 
 

Prazo de Validade: até 26/09/2018 
 
 

CNPJ: 26.708.605/0001-25

 

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A
VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura
Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº
5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do
Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária
imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975
(C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do
Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

 
 

GOIANIA(GO), 28 DE AGOSTO DE 2018

 

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

 

javascript:window.print()


31/08/2018 www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00102w0.asp
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Secretaria Municipal de Finanças

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 
 
 

CERTIDÃO DE DADOS CADASTRAIS DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
 NÚMERO DA CERTIDÃO: 4.491.736-8 

 
 
 

Prazo de Validade: até 29/09/2018 
 
 

INSCRIÇÃO : 433.681-1
NOME : JTGO TRANSPORTES LTDA - ME
ENDEREÇO : ROD BR153 S/N GLP 06 SL A QD: CH LT: AREA
SETOR : FAZ RETIRO
ATIVIDADE : PRESTACIONAL
CPF/CNPJ : 26.708.605/0001-25
RAMO : Transporte rodoviario de carga, exceto produtos p
INÍC. ATIVIDADE : 13/12/2016
NAT. JURÍDICA : SOCIEDADE EMP. LIMITA
 
 

Certificamos a pedido da parte interessada, que o contribuinte acima
qualificado está inscrito no CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS do Município
de Goiânia.

Nada mais a certificar.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do
Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

 
 

GOIANIA, 31 DE AGOSTO DE 2018 .

 

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

 

javascript:window.print()
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Secretaria Municipal de Finanças

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 
 
 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS
 NÚMERO DA CERTIDÃO: 4.482.922-1 

 
 
 

Prazo de Validade: até 26/09/2018 
 
 

INSCRIÇÃO : 433.681-1
NOME : JTGO TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ : 26.708.605/0001-25
ENDEREÇO : ROD BR153 S/N GLP 06 SL A
SETOR : FAZ RETIRO
ATIVIDADE : PRESTACIONAL
 
 

Certifica-se que até a presente data CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS
(AJUIZADOS OU NÃO) referentes ao tributos de natureza mobiliária desta inscrição, ou
que não foram cumpridas as obrigações acessórias nos termos do artigo 205 da Lei
Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso II e seus parágrafos 3º
e 6º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro
de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de
natureza tributária imobiliária ou não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública
Municipal, cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela
autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal
número 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do
Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

 
 

GOIANIA(GO), 28 DE AGOSTO DE 2018

 

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 
 

Nome: JTGO TRANSPORTES LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.708.605/0001-25
Certidão nº: 154767694/2018
Expedição: 25/07/2018, às 08:27:09
Validade: 20/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i f i c a - s e  q u e  J T G O  T R A N S P O R T E S  L T D A

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
26.708.605/0001-25, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Poder Judiciário da União

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/08/2018, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

JTGO TRANSPORTES LTDA
26.708.605/0001-25

Selo digital de segurança: 2018.CTD.YC1Y.5U7Q.5FE9.7H7I.SDGL

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do selo digital de
segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
g) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/08/2018
Data da última atualização do banco de dados: 27/08/2018

*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

1 1 dePágina

NUCER – Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília – DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

28/08/2018 09:43:46



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 

TODAS AS COMARCAS
 

 
CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ informado;  
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica; 
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária; 
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
 

 
 
 
 
Certidão expedida em 31 de agosto de 2018, às 09:48:45 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 31 de agosto de 2018

N
º

: 109369206946

Requerente : JTGO TRANSPORTES LTDA

CNPJ : 26708605000125

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109369206946

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 31/08/2018 - 09:48:45
Validação pelo código: 109369206946, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Poder Judiciário da União

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações
cíveis e criminais disponíveis até 27/08/2018, NADA CONSTA contra o nome por extenso e
CPF/CNPJ de:

JTGO TRANSPORTES LTDA
26.708.605/0001-25

Selo digital de segurança: 2018.CTD.L9YH.PT8K.X1SZ.WTDV.HHAB

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do selo digital de
segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
g) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/08/2018
Data da última atualização do banco de dados: 27/08/2018

*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

1 1 dePágina

NUCER – Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília – DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

28/08/2018 09:46:48
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PODER JUDICIÁRIO

 JUSTIÇA FEDERAL
 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

 ESTADUAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
 CIVEIS E CRIMINAIS

 
CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e
execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção ou Subseção Judiciária do Estado de
Goiás, que

N A D A     C O N S T A

contra JTGO TRANSPORTES LTDA nem contra o CNPJ: 26.708.605/0001-25.

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão
somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos
Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja
divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do
Estado de Goiás (portal.trf1.jus.br/sjgo/), informando-se o número de controle
acima descrito.

d) Para conferir os municípios abrandidos pela competência das unidades jurisdicionais,
acesse o link:(http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizacao/varas-
federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm)

 
Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 28/08/2018 às 09:50 (hora e data de Brasília).
 Última atualização dos bancos de dados: 28/08/2018, 09h50min.

 
Endereço: Rua 19, nº 244 - Centro, CEP: 74030-090, Goiânia-GO. Fone: (62) 3226-1549.   e-Mail: nucju@go.trf1.gov.br

Nº 200505



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS 

TODAS AS COMARCAS
 

 
CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
b) a informação do número do CNPJ para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante
da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve
conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;  
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica; 
d) somente positivam ações penais e execuções penais; 
e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS
ESPECIAIS CRIMINAIS; 
f)  esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
 

 
 
 
Certidão expedida em 31 de agosto de 2018, às 09:49:58 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 31 de agosto de 2018

N
º

: 109769256975

Requerente : JTGO TRANSPORTES LTDA

CNPJ : 26708605000125

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109769256975

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 31/08/2018 - 09:49:58
Validação pelo código: 109769256975, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

















































 

 
 

 

 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
A JTGO TRANSPORTES LTDA  ME,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  26.708.605/0001-25, 
DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal 
n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 
 

DECLARA ainda, que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, nos termos dos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do 

art. 5º da Constituição Federal, assim como assume o compromisso de declarar a 

superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação. 
 
 
 

 
Em, Goiânia 25 de abril de 2018. 

 
 
 

Cordialmente, 
 

 
Jean Carlos Pereira Neves 

Sócio Administrador 
JTGO TRANSPORTES 

(62) 9 8284-0069 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JTGO TRANSPORTES LTDA ME 
Endereço:RodoviaBR153KM5,5CondomínioLOG- MÓDULO4 GALPÃO2 - CEP:74620-430 

(62)3924-5523| 3924-0166| 3924-1185 
CNPJ:26.708.605/0001-25 























TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP/SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DEGESTÃODE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 30/05/2018 às 15:46:23 .

GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL GTM N° 37/2018
Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 30/05/2018

Data prevista para entrega: 13/06/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

Transportadora: JTGO Transportes Uda - ME

ORIGEM: BRASÍLlA-ALMOXARIFADO-TSE( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFS QUADRA 7, LOTES 1 E 2

RESPONSÁVEL: JANAÍNA RIBEIRO PENNA P. PAIVA

CEP: 700706

FONE :61 30308189

DESTINO: RIO DE JANEIRO-CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA ELEITORAL - COE(DISTÂNCIA(km)~:1148

ENDEREÇO: RUA 10 DE MARÇO, NÚMERO 42 CENTRO, RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL: MÔNICA ZIEHFUSS HESKETH

CEP: 200100

FONE: 21 22633266

Valor Total (R$)Item Descrição Unido Quant.

1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COE UNIDADE 1 78,33

2 CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO REDONDO - 4 UNIDADE 3 332,85

Peso (kg) : 101,10 Valor Total Carga: 411,18

Volume(s) : 1 Balcão a Balcão? NÃO
Emergência: NÃO

Referência: 2017.2000-0 Seguro (R$): 3,70
Via : TERRESTRE I Custo do transporte (R$): 151,90

OBSERVAÇÕES

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Almoxarifado, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o
pagamento da fatura de transporte.
3- O MATERIAL DEVERÁ SER CONFERIDO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇADO REPRESENTANTE DA
TRANSPORTADORA.

TRANSPORTADORA DESTINO
Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: I ! Data do Recebimento: I I
Hora da Coleta: :

la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: OZ2TZ3RU

Página 001 de 001



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP/SEPAT !

SGTC2 - SISTEMA DE GEST,ÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 12/06/2018 às 14:27:37 .

GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL ' GTM N° ,50/201.8
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

,Data de emissão: 12/06/2018

Data prevista para entrega: 03/07/2018

Com base no contrato em destaque, s.olicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições. explicitadas
, nesta guia.

ORrGE,M: BRASÍLIA-ALMOXAfÚFADO-TSE( 00.509,018/0001-13 )

~NDEREÇQ : SAFSQUADRA 7, LO~ES 1 E 2 CEP : 700706

, RESPONSÁVEL: JANAÍNA RIBEIRO PE~JNA P. PAIVA FON~ :61 30308189

DESTINO: PORTOVELHO-ALMOXARIFf..DO-(.04.565.735/0QOl-13) DISTÂNCIA(km): 2589

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA N° 1889 BAIRRO BAIXA DA UNIÃO CEP: 76805859

RESPONSÁVEL: CLAUDIO APARECIDO PINTO / FONE: 6932112061
Valor Total (R$)Item Descrição Unido Quant.

1 SUÉ PROTETOR EM,ACRILICO DO LCD DO TE UE 2015 UNIDADE 10 195,20

2 SUETAMPA DA BATERIA INTERNA UE 2015 UNIDADE 10 46,30

3 TAMPA DA MEM. RESULTADO UE 2015 UNIDADE 30 33,00

4 SUE,TAMPA 'DOS BORNES DA BATERIA UE 201.1/2013 UNIDADE 30 28,80

5, SUE ETIQUETA DOS BORNES DA BATERIA UNIDADE 10 3,60
I

6' UNIDADE'DE MEMÓRIA 512 MB (MEMÓRIA DE RESULTADO) UNIDADE 900 24.615,62

7 SUETAMPA CONECTOR USB TERMINAL MESARIO tJE UNIDADE 10 17,00

8 SUE DISPW'Y LCD UE 2004/2006/2008 . UNIDADE 15 3.899,40

Peso (kg) : 36,71 Valor Total Carga: ' 28.838,92

Volume(s) : 4 Balcão a 'Balcão? NÃO ,
Emergência: NÃO -

Referência: 2089-3 E 12535-3, Seguro (R$): 259,55
!

I Via : TERRESTRE I Custo do transporte (R$): 377,54

,OBSERVAÇÕES

1 - Acusar 'o recebimento do material de acordo com o e-mail automátic~ de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Almoxarifado,atenda ao e-mail autom'ático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o .
pagamento da fatura de transporte.
3- O MAtERIAL DEVERÁSERCONFERIDO NO MOMENTO DO ECEBIMENTO, NA PRESENÇADO REPRESENTANTEDA
TRANSPORTADORA.

DESTINOTRANSPORTADORA

Data do Recebimento: 1 1---.-----+

Nome: Nome:

Assinatura: ' Assinatura:

Data da Coleta: ====!====I=====JI
Hora da Coleta:

la Via: Destino 2a Via: Transportadora, 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: Q067RBDU

Pagina 001 de 001



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP/SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 12/06/2018 às 16:48:39 .

GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL GTM NO 55/2018
L_ _

Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016
Data de emissão: 12/06/2018

Data prevista para entrega: 03/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

RESPONSÁVEL: NELSON FERREIRADE SOUZA JÚNIOR FONE: 95 2121 7027

ORIGEM: BRASÍLIA-ALMOXARIFADO-TSE( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFSQUADRA 7, LOTES 1 E 2

RESPONSÁVEL: JANAÍNA RIBEIRO PENNA P. PAIVA

CEP: 700706

fONE: 61 3030 8189

DESTINO: BOA VISTA-ALMOXARIFADO( 05.955.085/0001-85 ) DISTÂNCIA(km): 4275

ENDEREÇO: AVENIDADA JUSCELINO KUBSITSCHEK, 543, BAIRRO SÃO PEDRO, BOA VISTA - RR :P: 69306685

Item Descrição Unido Quant. Valor Total (R$)

2 SUETAMPA DA BATERIA INTERNA UE 2015 UNIDADE 50 231,50

3 SUETAMPA DA MEMÓRIA DE RESULTADO UE 2015 UNIDADE 50 55,00

4 SUETAMPA DOS BORNES DA BATERIA UE 2011/2013 UNIDADE 50 48,00

5 SUE ETIQUETA DOS BORNES DA BATERIA UNIDADE 40 14,40

6 UNIDADE DE MEMÓRIA 512 MB (MEMÓRIA DE RESULTADO) UNIDADE 287 7.849,59

7 TAMPA DO CONECTOR USB DO TERMINAL DO MESÁRIO UE UNIDADE 50 85,20

1 SUE PROTETOR EM ACRILICO DO LCD DO TE UE 2015 UNIDADE 50 976,00

8 FLASH CARD 512 MB UNIDADE 187 7.289,26

Peso (kg) : 24,67 Valor Total Carga: 16.548,95

Volume(s) : 2 Balcão a Balcão? NÃO
Emergência: NÃO

Referência: 2018.5089-3 Seguro (R$): 148,94

Via : TERRESTRE r Custo do transporte (R$): 273,08

OBSERVAÇÕES

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Almoxarifado, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o
pagamento da fatuca de t"nsporte. !~
3- O MATERIAL DEVERÁSERCONFERIDO NO MOMENTO DO RECEB[Mj:NTO, NA ~ENÇA DO REPRESENTANTEDA
TRANSPORTADORA. ~~

. . 'l os Santos
"aíl~ C 3UOl3R~be\~\~atenaiS
v ~\5\lca
Ser SI\~COMAP/SELWlJ.\1

TRANSPORTADORA DESTINO
o_o

Nome: Nome:

--

Assinatura: Assinatura:
~.

Data da Coleta: / / Data do Recebimento: / /
Hora da Coleta: :

--
la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: SSACP35N
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP /SEPAT

_SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTIE DE CARGAS
Relatório Impresso em 12/06/2018 às 17:05:49 .

GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL GTM NO 56/2018~-----------=~~------~--~----------
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 12/06/2018

Data prevista para entrega: 25/06/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

ORIGEM: BRASÍLIA-ALMOXARIFADO-TSE( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFSQUADRA 7, LOTES 1 E 2

RESPONSÁVEL: JANAÍNA RIBEIRO PENNA P. PAIVA

CEP: 700706

FONE: 61 3030 8189

DESTINO: CAMPO GRANDE-ALMOXARIFADO-( 03.883.929/0001-02 )

ENDEREÇO: AV. JULIO DE CASTILHO 321 E 331 VILA ALBA

RESPONSÁVEL: JOÃO FERNANDO NEVESPREZA

DISTÂNCIA(km): 1134

CEP: 79100005

FONE: 67 33610016
Item Descrição Unido Quant. Valor Total (R$)

1 SUE PROTETOR EM ACRILICO DO LCD DO TE UE 2015 UNIDADE 150 2.928,00

2 SUE TAMPA DA BATERIA INTERNA UE 2015 UNIDADE 100 463,00

3 SUE TAMPA DA MEMÓRIA DE RESULTADO UE 2015 UNIDADE 80 88,00

4 SUE TAMPA DOS BORNES DA BATERIA UE 2011/2013 UNIDADE 60 57,60

5 SUE PARAFUSO FIXA TAMPA IMPRESSORA UNIDADE 170 37,51

6 SUE TAMPA DOS BORNES DA BATERIA UE 2009/2010 UNIDADE 150 261,70

7 SUE DESMONTE UE 2000 TAMPA DRIVE DO DISQUETE UNIDADE 200 2,00

8 SUE PARAFUSO FIXA TECLADO TE - TODOS MODELOS DE UE UNIDADE 170 15,30

9 TAMPA DO CONECTOR USB DO TERMINAL DO MESÁRIO UE UNIDADE 100 170,64

10 FLASH CARO 512 MB UNIDADE 800 31.187,83

11 SUE DISPLAY LCD UE 2004/2006/2008 UNIDADE 100 25.996,00

12 SUE TAMPA DO CONECTOR DO TM UE 2006/2008 UNIDADE 100 321,38

13 TAMPA DA BATERIA UNIDADE 200 824,46

14 SUE CHAVE DE UE 2000/2002/2004/2006/2008/2009/2010 UNIDADE 500 30,00

15 TAMPA DRIVE FLASH CARO - TODOS MODELOS UE UNIDADE 250 323,19

16 TAMPA USB/TAN UNIDADE 200 176,06

~~Sal\! !a \I la. I_e de Materiais

TRANSPORTADORA DESTINO
c

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: I / Data do Recebimento: / /
Hora da Coleta: :

--
la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: UBZ502ZQ
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP /SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTIE DE CARGAS
Relatório Impresso em 12/06/2018 às 17:05:50 .

GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL GTM NO 56/2018
L- __

Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 12/06/2018

Data prevista para entrega: 25/06/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

I Custo do transporte (R$):
565,94

Peso (kg) : 92,64

Volume(s) :8

Referência: 2018.5089-3 E 2018.12535-3

Via : TERRESTRE

Valor Total Carga:
Balcão a Balcão? NÃO

Emergência: NÃO
Seguro (R$):

62.882,67

667,42

OBSERVAÇÕES

1- Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Almoxarifado, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o
pagamento da fatura de transporte.
3- O MATERIAL DEVERÁ SER CONFERIDO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇADO REPRESENTANTE DA
TRANSPORTADORA.

TRANSPORTADORA DESTINO
--

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:
--

Data da Coleta: ! / Data do Recebimento: / /
Hora da Coleta: :

la Via: Destino 2aVia: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: UBZ502ZQ

Página 002 de 002



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP/SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 19/06/2018 às 15:37:52 .

63/2018GUIA DE TRANSPORTE DE
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 19/06/2018

Data prevista para entrega: 28/06/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

ORIGEM: BELO HORIZONTE-PATRIMÔNIO - REMANEJAMENTO URNAS EL.2018( 05.940.740/0001-21 )

ENDEREÇO: RUA FLOR DE TRIGO, 20/24 (BR 040, KM 2,5), BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZ30865330

RESPONSÁVEL: VÍTOR Luís r:o..h'? ~ FONE: 3130348724

DESTINO: VITÓRIA-DEPÓSITO DE MATERIAL( 03.910.634/0001-70 ) DISTÂNCIA(km): 524

ENDEREÇO: AV JOSE MARIA V. SANTOS 600 ROD NORTE SUL PERTO GRAFITUSA CEP: 29090160

RESPONSÁVEL: OSWALDO LUIS DE OLIVEIRA BORGES FONE: 2721218656

Item Descrição Valor Total (R$)Unido Quant.

1 UE 2011 UNIDADE 332 212.632,72

3 UNIDADE DE MEMÓRIA 512 MB (MEMÓRIA DE RESULTADO) UNIDADE 664 15.730,16

4 UNIDADE DE MEMÓRIA DE RESUL1"ADO 512 MB ROXA UNIDADE 1638 45.929,52

5 FLASH CARO APACER 512MB UNIDADE 1151 41.159,76

6 UE 2015 UNIDADE 819 835.200,00

Peso (kg) : 18.187,80 Valor Total Carga: 1.150.652,16

Volume(s) : 1156 Balcão a Balcão? NÃO
Emergência: NÃO

Referência: 5179-2 Seguro (R$): 10.355,87

Via : TERRESTRE ICusto do transporte (R$): 17.687,55

OBSERVAÇÕES

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Patrimônio, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o pagamento
da fatura de transporte.
3 - O MATERIAL DEVERÁ SER CONFERIDO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇADO REPRESENTANTE DA
TRANSPORTADORA.

TRANSPORTADORA DESTINO
Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: I I Data do Recebimento: I I
Hora da Coleta: :

---
la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: OH3A V16E
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP/SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃO DETRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 20/06/2018 às 13:35:1~. ~ 1()/t{); .lrf11fiJ;"b. (àidikllD

GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL GTM NO 6872018 dL%
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME .- Contrato nO: 2018/0016 i:f:l.tw

Data de emissão: 20/06/2018

Data prevista para entrega: 05/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

ORIGEM: BRASÍLIA-ALMOXARIFADO- TSE( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFS QUADRA 7, LOTES 1 E 2

RESPONSÁVEL: JANAÍNA RIBEIRO PENNA P. PAIVA

CEP: 700706

FONE :61 30308189

DESTINO: CURITIBA-ALMOXARIFADO-( 03.985.113/0001-81 )

ENDEREÇO: RUA JOÃO PEROLIN, 224 - BAIRRO PRADO VELHO

RESPONSÁVEL: DENISE MARIA KRÜGER

DISTÂNCIA(km): 1366

CEP : 80220902

FONE: 4133308677
Valor Total (R$)Item Descrição Unido Quant.

3 SUE DISPLAY LCD UE 2004/2006/2008 UNIDADE 10 2.599,60

4 SUE PARAFUSO FIXA TECLADO TE - TODOS MODELOS DE UE UNIDADE 50 4,50

5 SUE: DESMONTE UE 2000 MANOPLA DA IMPRESSORA UE UNIDADE 76 0,76

1 SUE CHAVE DE UE 2000/2002/2004/2006/2008/2009/2010 UNIDADE 2400 144,00

2 SUE TAMPA DO DRIVE MR - TODOS OS MODELOS DE UE UNIDADE 950 1.808,84

6 SUE PARAFUSO FIXA TAMPA IMPRESSORA UNIDADE 2000 442,19

7 SUE ETIQUETA DOS BORNES DA BATERIA UNIDADE 62 22,32

8 SUE TAMPA DA MEMÓRIA DE RESULTADO UE 2015 UNIDADE 270 297,00

9 SUE TAMPA DA BATERIA INTERNA UE 2015 UNIDADE 20 92,60

10 SUE PROTETOR EM ACRIlICO DO LCD DO TE UE 2015 UNIDADE 10 195,20
"-

Peso (kg) : 28,00 ~~t Valor Total Carga: 5.607,01

Volume(s) : 2 Balcão a Balcão? NÃO
Emergência: NÃO

Referência: 2018.5089-3 J ~f.>«,V Seguro (R$): 50,46

Via : TERRESTRE Custo do transporte (R$): 113,16 I-
OBSERVAÇÕES

1- Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Almoxarifado, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o
pagamento da fatura de transporte.
3- O MATERIAL DEVERÁ SER CONFERIDO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇADO REPRESENTANTE DA
TRANSPORTADORA.

TRANSPORTADORA DESTINO
F-'-~"

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: ! / Data do Recebimento: / /
Hora da Coleta: :

la Via: Destino 2aVia: Transportadora 3aVia: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: ANABGQ06
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP/SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 20/06/2018 às 13:35:52 .

GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL GTM N° 68/2018
L_ ~

Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 20/06/2018

Data prevista para entrega: 05/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

TRANSPORTADORA DESTINO
Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: / / Data do Recebimento: / /
Hora da Coleta: :

la Via: Destino 2aVia: Transportadora 3aVia: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: ANABGQ06
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP/SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 09/07/2018 às 15:33:06 .

GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL GTM N° 109/2018
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 09/07/2018

Data prevista para entrega: 20/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

ORIGEM: BRASÍLIA-PATRIMÔNIO( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFS - QUADRA 7, LOTES 1 E 2

RESPONSÁVEL: DANIELA ANDRADE

CEP: 700706

FONE :61 30308179

DESTINO: RIO DE JANEIRO-CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA ELEITORAL - COE(DISTÂNCIA(km)~:1148

ENDEREÇO: RUA 10 DE MARÇO, NÚMERO 42 CENTRO, RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL: MÔNICA ZIEHFUSS HESKETH

CEP: 200100

FONE: 2122633266

Item Descrição Valor Total (R$)Unido Quant.

RÁDIO TRANSMISSOR! RECEPTOR1 UNIDADE 2

Peso (kg) : 3,76

Volume(s) : 1

Referência: 2018.7047-9

Via : TERRESTRE

Valor Total Carga:
Balcão a Balcão? NÃO

Emergência: NÃO
Seguro (R$):

I Custo do transporte (R$): 42,55

OBSERVAÇÕES

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Patrimônio, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o pagamento
da fatura de transporte.
3 - O MATERIAL DEVERÁ SER CONFERIDO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇADO REPRESENTANTE DA
TRANSPORTADORA.

TRANSPORTADORA DESTINO
Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: ! ! Data do Recebimento: I I
Hora da Coleta: :

P Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: MJPCVLL8

99,96

99,96

0,90



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP/SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 20/06/2018 às 14:05:42. W~ lfJ!t(l.; etrl(_~ f?ofdo-f 12cúà'l ÚÚ(/)

GUIA DE TRANSPORTE D MATERIAL GTM N° 70/2018
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 20/06/2018

Data prevista para entrega: 09/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

RESPONSÁVEL: MARCUS VINÍCIUS CORRÊA- DAS 8 ÀS 13 H FONE: 7932098743

ORIGEM: BRASÍLIA-ALMOXARIFADO-TSE( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFS QUADRA 7, LOTES 1 E 2

RESPONSÁVEL: JANAÍNA RIBEIRO PENNA P. PAIVA

CEP: 700706

FONE: 61 3030 8189

DESTINO: ARACAJU-ALMOXARIFADO( 06.015.356/0001-85 ) DISTÂNCIA(km): 1650

ENDEREÇO: CENTRO ADMIN. GOV AUGUSTO FRANCO, VARIANTE 2, LOTE 07 E 12 BAIRRO AMERICA l0810

Item Descrição Unido Quant. Valor Total (R$)

1 SUE CHAVE DE UE 2000/2002/2004/2006/2008/2009/2010 UNIDADE 85 5,10

2 SUE: TAMPA DA BATERIA UNIDADE 50 206,12

3 FLASH CARD APACER 512MB UNIDADE 550 21.442,72

4 SUE PARAFUSO FIXA TECLADO TE - TODOS MODELOS DE UE UNIDADE 90 8,10

5 SUE PARAFUSO FIXA TAMPA IMPRESSORA UNIDADE 120 26,50

6 SUE TAMPA DA MEMÓRIA DE RESULTADO UE 2015 UNIDADE 20 22,00

7 SUE TAMPA DA BATERIA INTERNA UE 2015 UNIDADE 5 23,15

8 SUE PROTETOR EM ACRILICO DO LCD DO TE UE 2015 UNIDADE 10 195,20

Peso (kg) : 12,23 Valor Total Carga: 21.928,89

Volume(s) : 2 Balcão a Balcão? NÃO
Emergência: NÃO

Referência: 2018.5089-3 Seguro (R$): 197,36

Via : TERRESTRE ICusto do transporte (R$): 265,72

OBSERVAÇÕES

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Almoxarifado, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o
pagamento da fatura de transporte.
3- O MATERIAL DEVERÁ SERCONFERIDO NO MOMEm-O E6]RECEBIMElh: NA PRESENÇADO REPRESENTANTEDA
TRANSPORTADORA. ~

s~rI!ClaUQIS. ibeif . antos
Seção de L stica

SA9/CQMAPISELMAT

TRANSPORTADORA DESTINO_.~~.~.
Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: I I Data do Recebimento: I I
Hora da Coleta: :

-
la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: S9JTJ8BZ

Página 001 de 001



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP /SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 09/07/2018 às 16:52:52 .

GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL GTM N° 112/2018
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato na: 2018/0016

Data de emissão: 09/07/2018

Data prevista para entrega: 18/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

ENDEREÇO: RUA DR. ARSÊNIO AGNESINI, 453, JARDIM ESPLANADA-ALTINÓPOLIS-SP

RESPONSÁVEL: SELMAT

CEP: 143500

FONE: 16 36653691

ORIGEM: BRASÍLIA-PATRIMÔNIO( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFS - QUADRA 7, LOTES 1 E 2

RESPONSÁVEL: DANIELA ANDRADE

CEP: 700706

FONE :61 30308179

DESTINO: ALTINÓPOLIS-ESPRESSTEK - ASSISTÊNCIA TÉCNICA( 22.754.359/000DISTÂNCIA{km): 728

Item Descrição Unido Quant. Valor Total (R$)

I Custo do transporte (R$):

16,56

1 CAFETEIRA ELÉTRICA UNIDADE 1 1.840,00

Peso (kg) : 20,29

Volume(s) : 1

Referência: 2018.4981-0

Via : TERRESTRE

Valor Total Carga:
Balcão a Balcão? NÃO

Emergência: NÃO
Seguro (R$):

1.840,00

64,36

OBSERVAÇÕES

Não informado.

TRANSPORTADORA DESTINO
Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: I I Data do Recebimento: I I
Hora da Coleta: :

la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGODE RECEBIMENTO: 5XUHl25S



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP/SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 20/06/2018 às 14:31:47. ~ ,wra,tríl&'jíl- 6.itJó..,f8dÚh.tifLv..

GUIA DE TRANSPORTE DE M ERIAL GTM NO 71/2018
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 20/06/2018

Data prevista pa ra entrega: 03/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

RESPONSÁVEL: FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA FONE: 63 32299778

ORIGEM: BRASÍLIA-ALMOXARIFADO-TSE( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFS QUADRA 7, LOTES 1 E 2

RESPONSÁVEL: JANAÍNA RIBEIRO PENNA P. PAIVA

CEP: 700706

fONE: 61 3030 8189

DESTINO: PALMAS-ALMOXARIFADO-( 05.789.902/0001-72 ) DISTÂNCIA(km): 973

ENDEREÇO: QUADRA 112 SUL (ANTIGA ARSE 15), RUA SR 03, LOTE 32, PLANO DIRETOR SUL. PALMAS 1172

Item Descrição Unido Quant. Valor Total (R$)

1 SUE: TAMPA USB/TAN UNIDADE 50 44,00

2 SUETAMPA DO CONECTOR DO TM UE 2006/2008 UNIDADE 50 160,64

3 SUE DISPLAY LCD UE 2004/2006/2008 UNIDADE 15 3.899,40

4 UNIDADE DE MEMÓRIA 512 MB (MEMÓRIA DE RESULTADO) UNIDADE 1749 47.836,35

5 SUETAMPA DOS BORNES DA BATERIA UE 2011/2013 UNIDADE 50 48,00

6 SUETAMPA DA MEMÓRIA DE RESULTADO UE 2015 UNIDADE 50 55,00

7 SUETAMPA DA BATERIA INTERNA UE 2015 UNIDADE 50 231,50

8 SUE PROTETOR EMACRllICO DO lCD DO TE UE 2015 UNIDADE 50 976,00

Peso (kg) : 74,13 Valor Total Carga: 53.250,89

Volume(s) : 4 Balcão a Balcão? NÃO
Emergência: NÃO

Referência: 2018.5089-3 Seguro (R$): 479,26

Via : TERRESTRE I Custo do transporte (R$): 575,00

OBSERVAÇÕES

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Almoxarifado, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o
pagamento da fatura d~ transporte.
3- O MATERIAL OEVERA SER CONFERlOO NO MOMEflTO 00 RECEBIMEN~NAiESENÇA 00 REPRESENTANTE DA
TRANSPORTADORA. ~m~QtS~ ntos

sndra I8K .
Seção de oglstlC8

SAD/COMAPISELMAT

TRANSPORTADORA DESTINO
F'

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: I I Data do Recebimento: I I
Hora da Coleta: :

. -
la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: V8JLFJ3C
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP/SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DEGESTÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 09/07/2018 às 17:11:43 .

GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL GTM N° 113/2018
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 09/07/2018

Data prevista para entrega: 30/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

ORIGEM: BRASÍLIA-ALMOXARIFADO-TSE( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFSQUADRA 7, LOTES 1E 2

RESPONSÁVEL: JANAÍNA RIBEIRO PENNA P. PAIVA

CEP: 700706

FONE: 61 3030 8189

DESTINO: RIO BRANCO-ALMOX - MAT ELEIT( 05.910.642/0001-41 ) DISTÂNCIA(km): 3123

ENDEREÇO:ALAMEDA MIGUEL FERRANTE- (SEM NÚMERO), BAIRRO PORTAL DA AMAZÔNIA. :EP: 69915632

RESPONSÁVEL: EDILSON DUARTE LIMA JÚNIOR R,ÍO Sf2A(VC{) - AC, FONE: 6832264760
Item Descrição Valor Total (R$)Unido Quant.

1 ETIQUETAPARAMÍDIA DERESULTADO UNIDADE 337 198,83

2 ETIQUETAPARAMÍDIA DECARGA UNIDADE 3 2,46

3 ETIQUETAPARAMÍDIA DEVOTAÇÃO UNIDADE 187 118,33

Peso (kg) : 6,50 Valor Total Carga: 319,62

Volume(s) : 1 Balcão a Balcão? NÃO
Emergência: NÃO

Referência: 2018.866-8 Seguro (R$): 2,88

Via : TERRESTRE 1Custo do transporte (R$): 67,08

OBSERVAÇÕES

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Almoxarifado, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o
pagamento da fatura de transporte.
3- O MATERIAL DEVERÁSERCONFERIDO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇADO REPRESENTANTEDA
TRANSPORTADORA.

TRANSPORTADORA DESTINO
Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: ! ! Data do Recebimento: I I
Hora da Coleta: :

la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: MTM40SF8



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP/SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃODE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 20/06/2018 às 15:16:02_._~ db ~ ee1i/Q_t j~diao úJh)

GUIA DE TRANSPORTE{bE MAT RIAL GTM NO 74/2018
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 20/06/2018

Data prevista para entrega: 09/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

ORIGEM: BRASÍLIA-ALMOXARIFADO-TSE( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFS QUADRA 7, LOTES 1 E 2 CEP : 700706

RESPONSÁVEL: JANAÍNA RIBEIRO PENNA P. PAIVA FONE :61 30308189

DESTINO: FLORIANÓPOLIS-ALMOX - MAT ELEIT( 05.858.851/0001-93 ) DISTÂNCIA(km): 1673

ENDEREÇO: RUA ESTEVES JÚNIOR NO68 20ANDAR (PRÉDIO SEDE DO TRE-SC) CEP : 88015130

RESPONSÁVEL: EDUARDO LUIS FÁVERO AREND FONE: 4832513753
Valor Total (R$)Item Descrição Unido Quant.

1 SUE PROTETOR EM ACRILICO DO LCD DO TE UE 2015 UNIDADE 49 956,48

2 SUE: TAMPA DA BATERIA UNIDADE 142 585,34

3 SUETAMPA DO CONECTOR DO TM UE 2006/2008 UNIDADE 20 64,27

4 SUE DISPLAY LCD UE 2004/2006/2008 UNIDADE 40 10.398,40

5 SUETAMPA CONECTOR USB TERMINAL MESARIO UE UNIDADE 10 17,00

6 SUE DESMONTE UE 2000 TAMPA DRIVE DO DISQUETE UNIDADE 236 2,36

7 SUE PARAFUSO FIXA TAMPA IMPRESSORA UNIDADE 425 93,91

8 SUETAMPA DOS BORNES DA BATERIA UE 2011/2013 UNIDADE 56 53,76

9 SUETAMPA DA MEMÓRIA DE RESULTADO UE 2015 UNIDADE 735 808,50

10 SUETAMPA DA BATERIA INTERNA UE 2015 UNIDADE 49 226,87

Peso (kg) : 40,78

~

Valor Total Carga: 13.206,89

Volume(s) : 3 Balcão a Balcão? NÃO
Emergência: NÃO

Referência: 2018.5089-3 Seção de L ~~sbca Seguro (R$): 118,86
Via : TERRESTRE

SPJ'ltr",nI\P/SELMAT
ICusto do transporte (R$): 211,97

OBSERVAÇÕES

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Almoxarifado, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o
pagamento da fatura de transporte.
3- O MATERIAL DEVERÁ SER CONFERIDO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇA DO REPRESENTANTE DA
TRANSPORTADORA.

TRANSPORTADORA DEST NO
-

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:
=«=~===- - - -

Data da Coleta: ! I Data do Recebimento: I I
Hora da Coleta: : ~

la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: TB31/OL3
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.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP /SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃODE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 21/05/2018 ~s 16:47:14 .

.... ...

GUIA DETRANSPORTE DE MATERIAL GTM NO 31/2018
Transportadora: JTGü Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

• Data de emissão: 21/05/2018

Dat~ prevista p'ara entrega~O~/l~;; uIito
Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

ORIGEM: BRASÍLIA-ALMüXARIFADO,-T?E(00.S09.018/0~01-13 )

ENDEREÇO: SAFSQUADRA7, LüTES 1 E 2

RESPONSÁVEL: JANAÍNARIBEIRO,PENNAP. PAIVA

CEP: 700706

FONE: 61 3030 8}89

DESTINO: RIO,DEJANEIRü-ALMüX- MATELEIT(06.170.S17/0001.0S)

ENbE_REÇO: AVENRüDRIGUESALVES,161, SAÚDE

RESPONSÁVEL: ANDRÉLUISGüULARTNASCIMENTO,

DISTÂNCIA(km):' 1148

, CEP: 2q0812S0

FONE: 2122231404
Item Descrição Unido Quant. Valor Total (R$)

1 SUE - MÓDULO IMPRESSOR UE 2004/2008/2009 UNIDADE- 3 705,57

2 FLASH CARD 512 MB UNIDADI: 3 116,94

3 PLACA MÃE UE2009 UNIDADE 3 1.299,51
"

Peso (kg) : 8,11 ,
I Valor Total Carga: 2.122,02

- Balcão a Balcão? NÃo'Volume(s) : 1 .
Emergência: NÃo'

Referência: SEI 4072-3 Seguro (R$): 19,10- ,
I çusto do transporte (R$):Via : TERRE?TRE 60,75

OBSERVAÇÕES'

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Almoxarifado, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o
pagamento da fatura de transporte, ' , " ..
3- o, MATERIAL'DEVERÁSERCüNFERIDü NO,MüMENTü DO,RECEBIMENTO"NAPRESENÇADO,REPRESENTANTEDA
TRANSpüRTADüRA.

TRANSPORTADORA DESTINO
Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:
,

,
, -

Data da Coleta: I ! Data do,-Recebimento: I I
Hora da Coleta: :

la Via: Destino 2aVia,:,Transportadora 3a Via: Remetente,

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: R6XPL VZT
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP /SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTIE DE CA.RGAS
Relatório Impresso em 20/06/2018 às 15:39:51_. ~1f._ ratfil~: ~fgch;/ úlft,

GUIA DE TRA~_~!~~T_~_ DE MATERIAL GTM N° 75/2018 I
L_ ~==~--~--~~~------
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 20/06/2018

Data prevista para entrega: 03/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

ENDEREÇO: RUAGENERALJÚLIO MARCONDESSALGADO, 199 - BAIRRO SANTA CECÍLIA

RESPONSÁVEL: PAULOSÉRGIO MARQUES DAS 8 ÀS 18 HORAS

CEP : 01201020

FONE: 11 3131 2680

ORIGEM: BRASÍLIA-ALMOXARIFADO-TSE( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFSQUADRA 7, LOTES 1 E 2

RESPONSÁVEL: JANAÍNA RIBEIRO PENNA P. PArVA

CEP: 700706

FONE: 61 3030 8189

DESTINO: SÃO PAULO-ALMOXARIFADO-( 06.302.492/0001-56 ) DISTÂNCIA(km): 1015

Item Descrição Unido Quant. Valor Total (R$)

1 SUE: ETIQUETA JUSTIÇA ELEITORAL UNIDADE 2 7,54

2 SUE CABO DE FORÇA (AC) TODOS OS MODELOS UNIDADE 15 202,05

3 SUETAMPA DRIVE FLASH CARO -TODOS OS MODELOS DE UE UNIDADE 839 1.084,75

4 SUE CHAVE DE UE 2000/2002/2004/2006/2008/2009/2010 UNIDADE 1810 112,20

5 SUETAMPA DO DRIVE MR - TODOS OS MODELOS DE UE UNIDADE 1237 2.355,32

6 SUETAMPA DO CONECTOR DO TM UE 2006/2008 UNIDADE 6 19,26

7 SUE DISPLAY LCD UE 2004/2006/2008 UNIDADE 553 143.757,89

8 FLASH CARO 512 MB UNIDADE 4255 165.896,74

9 SUETAMPA CONECTOR USB TERMINAL MESARIO UE UNIDADE 48 81,80

10 UNIDADE DE MEMÓRIA 512 MB (MEMÓRIA DE RESULTADO) UNIDADE 4163 113.860,86

11 SUE: DESMONTE UE 2000 MANOPLA DA IMPRESSORA UE UNIDADE 57 0,57

12 SUE PARAFUSO FIXA TAMPA IMPRESSORA UNIDADE 1185 261,99

13 SUE ETIQUETA DOS BORNES DA BATERIA UNIDADE 63 22,68

14 SUETAMPA DA MEMÓRIA DE RIESULTAOO UE 2015 UNIDADE 2480 2.728,00

15 SUE PROTETOR EMACRILICO DO lCO DO TE UE 2015 UNIDADE 100 1.952,00

16 SUETAMPA DA BATERIA INTERNA UE 2015 (\ UNIDADE 25 115,75~-~ d~~~\s\ica
seçãO APISELMAí.

TRANSPORTADORA DEST NO. -

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: I / Data do Recebimento: / /
Hora da Coleta: :

--- - ---
la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: 2NZTHZ8Z
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP /SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTIE DE CARGAS
Relatório Impresso em 20/06/2018 às 15:39:51 .

'------- =-=-==-=- __ -,-G---cU_IA---c-=D_E_T_RA_NSPORTEDE MATERIAL _ GTM N° 75/201~
Transportadora: JTGO Transportes LIda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 20/06/2018

Data prevista para entrega: 03/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

3.892,13

Peso (kg) : 484,93

Volume(s) :42

Referência: 2018.5089-3

Via : TERRESTRE

Valor Total Carga:
Balcão a Balcão? NÃO

Emergência: NÃO
Seguro (R$):

_---------'

I Custo do transporte (R$):

432.459,40

4.275,23

OBSERVAÇÕES

1- Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Almoxarifado, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o
pagamento da fatura de transporte.
3- O MATERIAL DEVERÁ SER CONFERIDO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇADO REPRESENTANTE DA
TRANSPORTADORA.

TRANSPORTADORA DESTINO
Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: I I Data do Recebimento: I I
Hora da Coleta: :

la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: 2NZTHZ8Z
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP/SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DEGESTÃODE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 08/06/2018 às 13:13:30 .

GUIA DETRANSPORTE DE MATERIAL GTM N° 39/2018
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 08/06/2018

Data prevista para entrega: 27/06/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia. .

ORIGEM: BRASÍLIA-PATRIMÔNIO( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFS - QUADRA 7, LOTES 1 E 2 CEP: 700706

RESPONSÁVEL: DANIELA ANDRADE FONE :61 30308179

DESTINO : ~LORIANÓPOLIS-PATRIMÔNIO - REMANEJAMENTOURNAS EL.2018( ODISTÂNCIA(km): 1673

ENDEREÇO: RUA FRANCISCOPEDROMACHADOS/N CONAB PROXIMO CEASA SÃO JOSÉ

RESPONSÁVEL: EDUARDOAREND

CEP : 88117402

FONE: 48 32513753
Item Descrição Valor Total (R$)Unido Quant.

UNIDADE 1500 2.445.705,001 UE 2015

Peso (kg) : 23.595,00

Volume(s) : 1500

Referência: 2018.5179-2

Via : TERRESTRE

2.445.705,00Valor Total Carga:
Balcão a Balcão? NÃO

Emergência: NÃO
Seguro (R$): 22.011,35

I Custo do transporte (R$): 38.740,67

OBSERVAÇÕES

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - "Senhor Chefe de Patrimônio, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o pagamento
da fatura de transporte.
3 - O MATERIAL DEVERÁSERCONFERIDO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇADO REPRESENTANTEDA
TRANSPORTADORA.

TRANSPORTADORA DESTINO
Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: I I Dàta do Recebimento: I I
Hora da Coleta: ..

la Via: Destino 2aVia: Transportadora 3aVia: Remetente

. CÓDIGO DE RECEBIMENTO: GCOHBR07
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP /SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃODE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 20/06/2018 às 16:20:56 ..ÇUV'€; 1UW f!!Jtú ~. rJdd;j -t c2 ciuh ilt0

GUIA DE TRANSPORTE ÉMATERIÃt: GTM N° 76/2018
Transportadora: JTGO Transportes Uda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 20/06/2018

Data prevista para entrega: 25/06/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

ENDEREÇO: ED DESEMBARGADOR MESSIAS COSTA-R.25.A,QD 63.A SETOR AEROPORTO

RESPONSÁVEL: LUIZ B N JUNIOR

CEP : 74070150

FONE: 6235212218

ORIGEM: BRASÍLIA-ALMOXARIFADO-TSE( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFS QUADRA 7, LOTES 1 E 2

RESPONSÁVEL: JANAÍNA RIBEIRO PENNA P. PAIVA

CEP: 700706

FONE :61 30308189

DESTINO: GOIÂNIA-ALMOX - MAT ELEIT( 05.526.875/0001-45 ) DISTÂNCIA(km): 209

Item Descrição Unido Quant. Valor Total (R$)

1 PELÍCULA PLÁSTICA AUTOADESIVA PARA PAD DE UNIDADE 85 46,75

2 SUE CABO DE FORÇA (AC) TODOS OS MODELOS UNIDADE 41 552,27

3 SUETAMPA DRIVE FLASH CARO -TODOS OS MODELOS DE UE UNIDADE 1160 1.499,91

4 SUECHAVE DE UE 2000/2002/2004/2006/2008/2009/2010 UNIDADE 2885 178,94

5 SUE DISPLAY LCD UE 2004/2006/2008 UNIDADE 20 5.199,20

6 SUETAMPA CONECTOR USB TERMINAL MESARIO UE UNIDADE 150 256,00

7 SUE PARAFUSO FIXA TECLADO TE - TODOS MODELOS DE UE UNIDADE 80 7,20

8 SUE PARAFUSO FIXA TAMPA IMPRESSORA UNIDADE 800 176,87

9 SUETAMPA DA MEMÓRIA DE RESULTADO UE 2015 UNIDADE 105 115,50

10 SUETAMPA DA BATERIA INTERNA UE 2015 UNIDADE 52 240,76

11 SUE PROTETOR EM ACRILlCO DO LCD DO TE UE 2015 UNIDADE 105 2.049,60

Peso (kg) : 60,92

~ fu
Valor Total Carga: 10.323,00

Volume(s) : 4 d R dos Santos Balcão a Balcão? NÃO
Seção de oglstica Emergência: NÃO

Referência: 2018.1235-3 E 2018.5089-3 SAD/COMAP/SELMAT Seguro (R$): 92,91

Via : TERRESTRE Custo do transporte (R$): 144,49

OBSERVAÇÕES

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Almoxarifado, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o
pagamento da fatura de transporte.

~ ~3 f!o,njw/v O ~ do ru;p, ..... da.- /z0/Y10pNod;;w-~ IYU. TRANSPORTADORA DESTINO~ .

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:
"='''_ . .- .. ~.

Data da Coleta: I / Data do Recebimento: / /
Hora da Coleta: :

= --

la Via: Destino 2aVia: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: 96F8NCTS
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP /SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃODE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 21/06/2018 às 15:57:58 . ~ l'ofb c rJ~

GUIA DE TRANSPORTE DE GTM N° 77/2018
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME

ORIGEM: RIO DE JANEIRO-PATRIMÔNIO - REMANEJAMENTO URNAS EL.2018( 06.170.517/0001-05 )

ENDEREÇO: AVENIDA RODRIGUES ALVES, 161, SAÚDE, RJ,EM FRENTE AO ARMAZÉM 2 DO "BOULEVA120081250

RESPONSÁVEL: RODRIGO RENONES CALVO FONE: 21 34368107

DESTINO: PORTO VELHO-PATRIMÔNIO - REMANEJAMENTO URNAS EL.2018( 04.DISTÂNCIA(km): 3473

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889, BAIXA DA UNIÃO, PORTO VELHO

RESPONSÁVEL: JOSÉ ALBERTO SOARES VIDA L

CEP : 76805901

FONE: 69 32112013

Valor Total (R$)Item Descrição Unido Quant.

1 UNIDADE DE MEMÓRIA 128 MB (MEMÓRIA DE RESULTADO) UNIDADE 2412 69.272,64

2 FLASH CARD 512 MB UNIDADE 1206 52.641,90

3 UE 2009 UNIDADE 1206 440.409,53

Peso (kg) : 19.081,23 Valor Total Carga: 562.324,07

Volume(s) : 1218 Balcão a Balcão? NÃO
Emergência: NÃO

Referência: 2018.5179-2 Seguro (R$): 5.060,92
--------

Via : TERRESTRE Custo do transporte (R$): 25.894,38

OBSERVAÇÕES

1- Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Patrimônio, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o pagamento
da fatura de transporte.
3 - O MATERIAL DEVERÁ SER CONFERIDO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇADO REPRESENTANTE DA
TRANSPORTADORA.

TRANSPORTADORA DESTINO
Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

~. _._- - ...

Data da Coleta: I I Data do Recebimento: I I
Hora da Coleta: :

P Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: 763BL81X
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP/SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 27/06/2018 às 10:11:30 .

GUIA DE TRANSPORTE
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 27/06/2018

Data prevista para entrega: 12/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

ORIGEM: GOIÁS-PATRIMÔNIO - REMANEJAMENTOURNAS EL.2018( 05.526.875/0001-45 )

ENDEREÇO: PRÉDIO DESEMBARGADORMESSIASDE SOUZA COSTA (ANEX Ir) RUA 25-A QD. 63-A, LT 74070150

RESPONSÁVEL: ELIANE BRITO DE ALMEIDA PIRES FONE :62 39204171

DESTINO: BELO HORIZONTE-PATRIMÔNIO -( 05.940.740/0001-21 ) D1STÂNCIA(km): 906

ENDEREÇO:MG- 040 KM 2,5 RUA FLOR DETRIGO, 20/24 BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BH CEP: 30865330

RESPONSÁVEL: VÍTOR Luís OU WANDER DAS FONE: 3130348721
Item Descrição Valor Total (R$)Unido Quant.

1 UE 2008 UNIDADE 382 77.523,08

2 UNIDADE DEMEMÓRIA (MEMÓRIA DE RESULTADO) UNIDADE 764 16.792,72

3 FLASHCARO UNIDADE 382 13.660,32

Peso (kg) : 6.029,44 Valor Total Carga: 107.976,12

Volume(s) : 383 Balcão a Balcão? NÃO
Emergência: NÃO

Referência: 2018.5179-2 Seguro CR$): 971,79

Via : TERRESTRE r Custo do transporte (R$): 3.996,09

OBSERVAÇÕES

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Patrimônio, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o pagamento
da fatura de transporte.
3 - O MATERIAL DEVERÁSERCONFERIDO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇADO REPRESENTANTEDA
TRANSPORTADORA.

TRANSPORTADORA DESTINO
Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:
--- ~

Data da Coleta: / / Data do Recebimento: / /
Hora da Coleta: :

la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: SJUA1RQF
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SAD/COMAP /SEPAT
SGTC2 - SISTEMA DE GESTÃODE TRANSPORTE DE CARGAS
Relatório Impresso em 02/07/2018 às 15:24:45 . ~bO J)6 : OOLêr O ..DIAS Co~eilXlr

GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL GTM NO 90/2018
Transportadora: JTGO Transportes Ltda - ME Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 02/07/2018

Data prevista para entrega: 23/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

ORIGEM: BRASÍLIA-ALMOXARIFADO-TSE( 00.509.018/0001-13 )

ENDEREÇO: SAFS QUADRA 7, LOTES 1 E 2

RESPONSÁVEL: JANAÍNA RIBEIRO PENNA P. PAIVA

CEP: 700706

FONE :61 30308189

DESTINO: FORTALEZA-ALMOXARIFADO( 06.026.531/0001-30 ) DISTÂNCIA(km): 2200

ENDEREÇO: EMPRESARIAL BR 116, ROODOVIA SANTOS DUMONT (BR 116), N° 2555, KM 6, GALPÃO 16 - ~95

RESPONSÁVEL: SILVIA HELENA VASCONCELOS BENEVIDES FONE: 8534533741
Item Descrição Valor Total (R$)Unido Quant.

1 ETIQUETA PARA MÍDIA DE RESULTADO UNIDADE 2705 1.598,57

2 ETIQUETA PARA MÍDIA DE CARGA UNIDADE 34 27,88

3 ETIQUETA PARA MÍDIA DE VOTAÇÃO UNIDADE 703 444,79

Peso (kg) : 40,00 Valor Total Carga: 2.071,24

Volume(s) : 1 Balcão a Balcão? NÃO
Emergência: NÃO

Referência : 2018.866-8 Seguro (R$): 18,64
Via : TERRESTRE I Custo do transporte (R$): 128,00

OBSERVAÇÕES

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Almoxarifado, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o
pagamento da fatura de transporte.
3- O MATERIAL DEVERÁ SER CONFERIDO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇADO REPRESENTANTEDA
TRANSPORTADORA.

TRANSPORTADORA DESTINO
Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data da Coleta: ! ! Data do Recebimento: I I
Hora da Coleta: :

la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: SEHIACXO
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GUIA DE TRANSPORTE ÕE MATER AL GTM N° 95/2018
Contrato nO: 2018/0016

Data de emissão: 03/07/2018

Data prevista para entrega: 18/07/2018

Com base no contrato em destaque, solicitamos realizar o transporte do material abaixo descrito e nas condições explicitadas
nesta guia.

Transportadora: JTGO Transportes Uda - ME

ORIGEM: RIO DE JANEIRO-PATRIMÔNIO - REMANEJAMENTO URNAS EL.2018( 06.170.517/0001-05 )

ENDEREÇO: AVENIDA RODRIGUES ALVES, 161, SAÚDE, RJ,EM FRENTE AO ARMAZÉM 2 DO "BOULEVA120081250

RESPONSÁVEL: RODRIGO RENONES CALVO FONE :21 34368107

DESTINO: FLORIANÓPOLIS-PATRIMÔNIO - REMANEJAMENTO URNAS EL.2018( ODISTÂNCIA(km): 1144

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PEDRO MACHADO S/N CONAB PROXIMO CEASA SÃO JOSÉ

RESPONSÁVEL: EDUARDO AREND

CEP: 88117402

FONE: 4832513753

Valor Total (R$)Item Descrição Unido Quant.

1 UE 2009 UNIDADE 975 367.048,50

2 UNIDADE DE MEMÓRIA 128 MB (MEMÓRIA DE RESULTADO) UNIDADE 1950 56.004,00

3 FLASH CARD 512 MB UNIDADE 975 42.558,75

Peso (kg) : 15.421,00 Valor Total Carga: 465.611,25

Volume(s) : 986 Balcão a Balcão? NÃO
Emergência: NÃO

Referência: 2018.5179-2 Seguro (R$): 4.190,50

Via : TERRESTRE I Custo do transporte (R$): 13.006,22

OBSERVAÇÕES

1 - Acusar o recebimento do material de acordo com o e-mail automático de notificação da remessa encaminhado pelo Tribunal.
2 - Senhor Chefe de Patrimônio, atenda ao e-mail automático gerado pelo sistema, pois dessa resposta depende o pagamento
da fatura de transporte.
3 - O MATERIAL DEVERÁ SER CONFERIDO NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, NA PRESENÇADO REPRESENTANTE DA
TRANSPORTADORA.

TRANSPORTADORA DESTINO
_,-- . .- --- -- .

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

--- .. :
Data da Coleta: I I Data do Recebimento: I I
Hora da Coleta: :

-
la Via: Destino 2a Via: Transportadora 3a Via: Remetente

CÓDIGO DE RECEBIMENTO: GAP01FQV
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Comprovante de Consulta de Transportador

Dados Consultados:

RNTRC: 050043388

Dados do Transportador:

Observação:  Esse transportador está apto a realizar o transporte remunerado de cargas.

Este transportador se enquadra na situação prevista no artigo 5-A, da Lei 11.442/2007. Portanto, deverá ser remunerado por meio do
Pagamento Eletrônico de Frete, conforme disposições da Resolução ANTT nº 3658/2011.

Código do Protocolo da Consulta: CP17.CWSA  

Date e Hora da Consulta: 06/11/2017 10:06:07

Informações emitidas pelo sistema de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) 
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

Transportador: ETC - JTGO TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ: 26.708.605/0001-25 

RNTRC: 050043388 

Data de Emissão: 05/05/2017

Categoria: Empresa 

Situação: ATIVO 

Data de Validade: 25/07/2022
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São Paulo, 05 de Dezembro de 2017

Prezado(a) Cliente,

Ref.: RCTR-C
Apólice de Seguro nº. 540 0000006287

Encaminhamos  a  sua  apólice,  e  aproveitamos  essa  oportunidade  para  agradecer  pela  confiança  em  nossos
produtos e serviços.

A partir de agora, você conta com a segurança e solidez da Companhia que há mais de 50 anos leva proteção e
tranquilidade para todo o Brasil.

As  condições  contratuais  estão  disponíveis  no  site www.tokiomarine.com.br.  Se  preferir,  solicite  a  via  impressa
através do telefone 0300 33 TOKIO (0300 33 86546).

Para estas e outras informações, consulte-nos ou ao seu Corretor de Seguros.

Atenciosamente,
Tokio Marine Seguradora S.A.
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Vigência do Seguro
A partir das 24 horas do dia 30/11/2017 até às 24 horas do dia 30/11/2018.

Dados do Estipulante
Nome: Jtgo Transportes Ltda Me CNPJ: 26.708.605/0001-25
Endereço: Rod Br 153, Bairro: Faz Retiro
Cidade: Goiania UF: GO CEP: 74620-430
Telefone: (11) 4301-4454 E-mail: comercial@mavipa.com.br

Demonstrativo e Fracionamento do Prêmio
Prêmio Líquido :  R$ 0,00
Adicional de Fracionamento :  R$ 0,00
Custo de Emissão :  R$ 0,00
I.O.F. :  R$ 0,00

Correção Monetária :  R$ 0,00
Prêmio Total :  R$ 0,00

Juros 0,00000% 
Prêmio Dólar :  US$ 0,00
Valor Conversão :  R$ 0,00000

Nº. Parcela Vencimento Valor (R$)

Dados do Corretor
Código
019525

Nome/Razão Social
Mavipa Corretora E Adm Seg Ltd

Registro SUSEP
10.0674273

Part. %
100%

Lider
Sim

Telefone:(11) 4301-4457
Informações Complementares

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
Código SUSEP: 0619-0
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC - Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Disque Fraude: 0800 707 6060
Ouvidoria: 0800 449 0000
Atendimento Exclusivo ao Consumidor - SUSEP: 0800 021 8484 (de segunda a sexta, das 9h30 às 17h00).
As condições contratuais  deste produto protocolizadas pela Tokio Marine Seguradora S.A.  junto a SUSEP* poderão ser
consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o(s) número(s) de processo(s) constante(s) nesta
apólice / endosso.
*SUSEP  -  Superintendência  de  Seguros  Privados  -  Autarquia  Federal  responsável  pela  fiscalização,  normatização  e
controle do mercado de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
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A Tokio  Marine  Seguradora  S.A.,  baseando-se  nas  informações  constantes  da  proposta  que  lhe  foi  apresentada  pelo
segurado / estipulante, proposta que, servindo de base à emissão do presente documento, fica fazendo parte integrante e
inseparável deste contrato, obriga-se a pagar as indenizações que lhe forem devidas em conformidade com as condições
contratuais convencionadas, insertas no presente ou em seus anexos, às consequências dos eventos aqui discriminados.

Para a validade do presente contrato, a Tokio Marine Seguradora S.A.,  neste ato assistida por seu(s) representante(s)
legal(is), assina(m) este documento, na cidade de São Paulo, Estado de SP, aos dias 05 do mês de Dezembro de 2017.

Atenciosamente,
Tokio Marine Seguradora S.A.
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GRUPO RAMO PROCESSO SUSEP N.º
TRANSPORTES RCTR-C 10.002445/01-88

SEGURADO
JTGO TRANSPORTES LTDA ME
CNPJ: 26.708.605/0001-25

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA
1- Fica estabelecido que o limite máximo de garantia da presente apólice não poderá exceder a R$ 1.000.000,00    (um
milhão  de  reais)  em  um  mesmo  embarque/veículo/viagem  ou  por  acúmulo  em  qualquer  local  coberto  por  esta  apólice
exclusivamente para medicamentos e farmacêuticos ( de uso humanou ou veterinário), inclusive vacinas

2 - Fica estabelecido que o limite máximo de garantia da presente apólice não poderá exceder a R$ 20.000,00    (vinte mil
reais) em um mesmo embarque/veículo/viagem ou por acúmulo em qualquer local coberto por esta apólice exclusivamente
para aparelhos de telefone celular, suas partes, peças e acessórios

3  -  Fica  estabelecido  que  o  limite  máximo  de  garantia  da  presente  apólice  não  poderá  exceder  a  R$  650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais) em um mesmo embarque/veículo/viagem ou por acúmulo em qualquer local coberto por
esta apólice para demais mercadorias amparadas por este seguro

4 - Fica estabelecido que o limite máximo de garantia da presente apólice não poderá exceder a R$ 100.000,00 (cem mil
reais)  para  a  cobertura  adicional  de  avarias  particulares,  em  um  mesmo  embarque/veículo/viagem  ou  por  acúmulo  em
qualquer local coberto por esta apólice.

Notas:
·  Entende-se "por acúmulo em qualquer local coberto por esta apólice", como sendo o valor total coberto por esta apólice
para  as  perdas  ou  danos  sofridos  pelo  objeto  segurado,  decorrente  do  mesmo  ato  e/ou  fato  acidental  que  atinjam
mercadorias  embarcadas  em  um  ou  mais  veículos  transportadores,  ou  depositados  em  armazéns,  pátios  ou  depósitos,
desde que devidamente amparados pelo presente seguro.

·   Caso  o  segurado  venha  realizar  embarques  com  valor  superior  ao  limite  acima,  deverá  comunicar  a  seguradora  por
escrito antes do início do risco, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, a qual se pronunciará sobre a aceitação
ou não do risco.

·  No caso de qualquer sinistro, em que se verifique que o valor total embarcado superou o limite máximo de garantia sem
que o segurado tenha obtido expressa concordância desta seguradora, o mesmo será considerado cossegurador do risco,
participando proporcionalmente dos prejuízos, devendo sua participação ser igual  ao percentual resultante da divisão do
valor da diferença entre o valor total embarcado e o valor do limite máximo de garantia, pelo valor total do carregamento,
sem prejuízo das franquias e participações obrigatórias determinadas na presente apólice.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
Fica  entendido  e  acordado  que  a  apólice  será  automaticamente  cancelada,  na  hipótese  de  a  soma  das  indenizações
pagas no conjunto do seguro RCTR-C e RCF-DC, atingir o limite máximo de indenização de R$ 1.000.000,000 (um milhão
de reais).

IMPORTÂNCIA SEGURADA
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A averbar, de conformidade com os conhecimentos de embarques rodoviários emitidos pelo segurado ou outro documento
da mesma importância e conteúdo, entregues no modo de averbações a esta seguradora.

OBJETO DO SEGURO
Sobre bens e mercadorias pertencentes a terceiros e entregues ao segurado para transporte, consistindo principalmente
de  aparelhos  de  telefone  celular,  suas  partes,  peças  e  acessórios,  gêneros  alimentício,  peças  industriais,  cosméticos,
produtos  de  higiene  e  limpeza,  bebidas,  eletroeletrônico,  medicamentos,  computadores  em  geral,  suas  partes,  peças  e
acessórios devidamente acondicionados de acordo com a sua natureza e viagem.

MERCADORIAS EXCLUÍDAS
Além  das  mercadorias  excluídas  pelas  condições  gerais  de  RCTR- C  "Capítulo  III  -  Bens  ou  Mercadorias  não
Compreendidos  no  Seguro",  estão  expressamente  excluídas  desta  apólice  as  mercadorias  armas,  armamentos  e
munições,  café  (qualquer  tipo  e  forma),  carne  branca  ou  vermelha,  cigarros,  cobre,  empilhadeiras,  estanho,
hortifrutigranjeiros,  implementos  agrícolas  (qualquer  tipo),  madeiras  (chapas,  placas,  compensados,  mdf),  molibdênio,
níquel,  pneus  e  câmaras  de  ar,  tratores  e  similares  (utilizados  na  construção  civil,  pavimentação  e  agricultura),  vidros
(qualquer  tipo),  zinco  e  grãos  ,  bem como as  sujeitas  a  condições  próprias,  conforme as  condições  gerais  de  RCTR-C
"Capítulo IV - Cobertura de Bens ou Mercadorias Sujeitos a Condições Próprias": animais vivos, contêineres, mudanças,
objetos de arte e veículos rodando por meios próprios.

Fica  entendido  e  acordado  que,  além  das  exclusões  acima  não  estarão  amparadas  pelo  presente  seguro  sob
hipótese  alguma mercadorias  pertencentes  ao  grupo  "SABB -  Sistema de  Alimentos  e  Bebidas  do  Brasil  Ltda",
Gerdau

MEIO DE TRANSPORTE
Por  via  rodoviária,  em  veículos  próprios  ou  de  terceiros,  devidamente  licenciados  e  conduzidos  por  profissionais
legalmente habilitados.

VIAGENS
Dentro do território nacional.

RISCOS COBERTOS

Cobertura Básica
De  conformidade  com  o  Capítulo  I  -  Objeto  do  Seguro  e  Riscos  Cobertos  -  das  Condições  Gerais  para  o  Seguro
Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - Carga.
I - Colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador;
II - Incêndio ou explosão no veículo transportador.

Cobertura Adicional de Avarias Particulares
Art. 1º. Mediante pagamento de prêmio adicional e contratação na apólice da presente cobertura, fica ajustado que, este
contrato, não obstante o que em contrário possam dispor as condições gerais, se estenderá para garantir, até o valor da
importância  segurada,  as  quantias,  pelas  quais,  por  disposição  de  lei,  o  segurado  vier  a  ser  responsável,  relativas  às
reparações  por  danos  materiais  sofridos  pelos  bens ou mercadorias,  objeto  deste  seguro,  em conseqüência  de quebra,
derrame, vazamento, arranhadura, amolgamento, amassamento, má arrumação e/ou mau acondicionamento, água doce
ou  de  chuva,  contaminação  ou  contato  com  outras  mercadorias,  molhadura  e  ruptura,  desde  que  tais  danos  materiais
tenham ocorrido:
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I -  durante o transporte, ainda que não se verifiquem em decorrência de evento previsto e coberto nos termos do capítulo I
das condições gerais deste seguro;

II  -  depósitos,  armazéns  ou  pátios  usados  pelo  segurado,  nas  localidades  de  início,  pernoite,  baldeação  e  destino  da
viagem segurada, ainda que os ditos bens ou mercadorias se encontrem fora dos veículos transportadores.

Art. 2º. Aplicar-se-á a cada sinistro indenizável a franquia constante na apólice, respondendo a seguradora, sem prejuízo
aos demais termos deste contrato, somente pelas quantias excedentes.

Art.  3º.  Permanecem  em  vigor  as  demais  condições  deste  seguro  que  não  tenham  sido  expressamente  alteradas  ou
revogadas pela presente cláusula.

Observações:
· As coberturas para avarias particulares serão concedidas exclusivamente às mercadorias novas/sem uso; e
·  A  cobertura  para  os  riscos  de  água  doce  ou  água  de  chuva  está  condicionada  à  utilização  de  veículos  fechados  ou
veículos  tipo  `sider¿.  No  caso  de  transportes  feitos  em  veículos  abertos,  as  mercadorias  ou  bens  deverão  estar
adequadamente  "lonados",  lonas  em  perfeito  estado  de  conservação,  caso  contrário  o  segurado  perderá  o  direito  a
indenização.

TAXAS

Básica
De acordo com a tabela de taxas (anexa), por percurso, aplicado ao seguro de RCTR-C, com desconto de 55% (cinquenta
e cinco por cento)

Adicional de avarias particulares
Única de 0,01%, aplicado em todos os embarques

Adicional de operações de carga/descarga (sem aparelhagem e/ou máquinas especiais)

Adicional para percursos fluviais
Única de 0,02%.

FRANQUIA
Será aplicada uma franquia dedutível de 10% (dez por cento) sobre o total dos prejuízos indenizados com o mínimo de R$
1.000,00 (mil reais) para as indenizações decorrentes da cobertura adicional de avarias particulares.

AVERBAÇÕES
Deverão  ser  encaminhadas  a  Tokio  Marine,  por  meio  de  sistema  eletrônico,  de  conformidade  com  o  Capítulo  XII  das
Condições  Gerais  para  o  Seguro  Obrigatório  de  Responsabilidade  Civil  do  Transportador  Rodoviário  -  Carga,  anexa  e
Resolução CNSP 247/11, devendo ser observado ainda as condições e orientações abaixo descritas:

·  Para  que  não  ocorra  perda  de  cobertura,  nos  casos  de  indisponibilidade  e/ou  qualquer  outro  problema  que  impeça  a
averbação por meio do sistema eletrônico, o segurado deverá obrigatoriamente comunicar os dados do embarque pelo e-
mail:  faturamento.transportes@tokiomarine.com.br, até a normalização da ferramenta.
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· O segurado fica obrigado a averbar todos os embarques sob pena de perda dos direitos de indenização.
·  Deverão  ser  averbados  separadamente  as  verbas  para  vasilhames  de  bebidas  com  garrafas  cheias  e  vasilhames  de
bebidas com garrafas vazias, inclusive caixas de engradados.

PRÊMIO LIQUIDO INICIAL (DEPÓSITO)
Isento

PRÊMIO LÍQUIDO MÍNIMO
Fica estabelecido para este seguro que, mesmo que não haja movimentação de averbações, objetivando a manutenção da
apólice de seguro nesta Seguradora, será cobrado R$ 700,00 (setecentos reais), a título de  prêmio líquido mínimo mensal
ou ainda o valor proporcional aos dias de cobertura acrescido de 7,38% de IOF.

A cobrança e/ou o pagamento do prêmio mínimo mensal de manutenção, não desobriga o segurado de averbar todos os
embarques  que  se  constituem  objeto  do  seguro.  A  falta  de  averbação  implicará  na  aplicação  da  perda  de  direitos  ao
segurado, devendo ainda ser observadas as condições estabelecidas na Resolução Susep 247/11.

O  pagamento  do  prêmio  mínimo  não  garante  ao  segurado  o  pagamento  de  indenização,  que  dependerá  da  análise  e
regulação do sinistro, nos termos da apólice e condições do seguro.

No caso de cancelamento da apólice e/ou não renovação será cobrado o prêmio mínimo proporcional referente ao período
de cobertura.

Para isenção da cobrança de juros sobre o prêmio líquido, o vencimento da fatura deverá ser no mesmo mês de emissão.
Caso não seja obedecido o prazo acima, serão cobrados juros de 2% ao mês.

PRÊMIOS
Serão  pagos  através  de  faturas  mensais,  conforme  legislação  em  vigor,  obedecidas  as  estipulações  contidas  nos
Capítulos XIII e XIV - Prêmio e Pagamento do Prêmio das condições gerais.

VIGÊNCIA

Das 24h00 do dia 30 de novembro de 2017 as 24h00 do dia 30 de novembro de 2018.

SINISTROS
Após as vistorias, que obrigatoriamente serão efetuadas por inspetores nomeados pela seguradora e a apresentação de
todos  os  documentos  exigidos  e  comprobatórios  do  sinistro,  as  indenizações  serão  pagas,  conforme  Capítulo  XIX  -
Indenização, das condições gerais.

COMUNICAÇÃO DE SINISTROS

Os sinistros constatados em portos, aeroportos ou no destino final deverão ser comunicados de imediato a TOKIO
MARINE SEGURADORA, no horário das 8h30 às 17h30 através do e-mail: sinistro.transporte@tokiomarine.com.br
ou pelo telefone: (0xx11) 3054.7033.

Para o atendimento de sinistros na estrada comunicar pelo telefone 0800-7230108, Salva-Carga Tokio Marine.
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CLÁUSULA DE TRANSPORTADORES SUBCONTRATADOS
Fica entendido e acordado que, quando as mercadorias forem transportadas por transportadores sub contratados, ficam
eles,  para  todos  os  efeitos,  considerados  como  prepostos  do  segurado,  não  cabendo,  portanto  ação  regressiva  contra
esses sub contratados.

CLÁUSULA DE RESCISÃO
A apólice supra citada poderá ser rescindida a qualquer tempo por quaisquer das partes mediante aviso prévio de
30 (trinta)  dias,  por  escrito,  não prejudicando os riscos em curso.  Porém, em caso de não cumprimento das obrigações
contratuais,  a  cobertura  ficará  prejudicada,  implicando  de  pleno  direito  a  imediata  rescisão,  sem  prévio  aviso  e  sem
restituição de prêmio de seguro dos riscos decorridos.

ANEXOS
Ratificam-se os dizeres das Condições e Cláusulas anexas :
· Condições Gerais para o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - Carga
· 002 - Cobertura Adicional Para Viagem Rodoviária Com Percurso Complementar Fluvial
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Relação anexa à tabela de taxas
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As viagens nas regiões metropolitanas de:

- Rio de Janeiro - constituída pelos municípios de: Rio de Janeiro, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Belford Roxo,
Nova  Iguaçu,  Queimados,  Japeri,  Paracambi,  Seropédica,  Itaguaí,  Mangaratiba,  Duque  de  Caxias,  Petrópolis,  Magé,
Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá e Rio Bonito.

· São Paulo -  constituída pelos municípios de: São Paulo, Arujá,  Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuiba,
Cotia,  Diadema,  Embu,  Embu- Guaçu,  Ferraz  de  Vasconcelos,  Francisco  Morato,  Franco  da   Rocha,  Guararema,
Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco,
Pirapora  do  Bom  Jesus,  Poá,  Ribeirão  Pires,  Rio  Grande  da  Serra,   Salesópolis,  Santa   Isabel,  Santana  de  Parnaíba,
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano e Taboão da Serra.

·  Belo  Horizonte   -  constituída  pelos  municípios  de:  Belo  Horizonte,  Betim,  Caeté,  Contagem,  Ibirite,  Lagoa  Santa,
Iguararapé, Nova Lima, Mateus Leme, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia e
Vespasiano.

·  Porto  Alegre  -  constituída  pelos  municípios  de:  Porto  Alegre,  Alvorada,  Cachoeirinha,  Campo  Bom,  Canoas,  Estância
Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Viamão.

·  Recife -  constituída pelos municípios de:  Recife,  Cabo,  Igarassu, Itamaraca,  Jaboatão, Moreno, Olinda,  Paulista e São
Lourenço da Mata.

· Salvador  - constituída pelos municípios de: Salvador, Camaçari,  Candeias,  Itaparica, Lauro de Freitas, São Francisco
do Conde, Simões Filho e Vera Cruz.

·  Curitiba  -  constituída  pelos  municípios  de:  Curitiba,  Almirante  Tamandaré,  Araucária,  Bocaiuva  do  Sul,  Campo  Largo,
Colombo,  Contenda,  Piraguara,  São  José  dos  Pinhais,  Rio  Branco  do  Sul,  Campina  Grande  do   Sul,   Quatro  Barras,
Mandirituba e Balsa Nova.

· Fortaleza - constituída pelos municípios de: Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz.

· Belém - constituída pelos municípios de: Belém e Ananindeua
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OUVIDORIA

A Voz do Cliente na Empresa

A Ouvidoria é mais um canal de comunicação que a Seguradora coloca à sua disposição, que se diferencia dos demais,
pois tem como missão a defesa de seus direitos perante a empresa com total imparcialidade e transparência.

Quando você pode recorrer a esse serviço?

Você ou seu Corretor de Seguros podem recorrer a esse serviço sempre que registrar uma solicitação, fazer uma consulta
ou reclamação junto aos nossos canais de relacionamento (Serviço de Atendimento ao Cliente ou nosso site) e:
- Não receberem resposta em 30 (trinta) dias; ou
-  Não  concordarem  ou  tiverem  dúvida  em  relação  a  uma  decisão  adotada  pela  empresa  após  o  processo  ter  sido
considerado encerrado pelos canais acima.

O papel do Ouvidor

O Ouvidor  é  um  profissional  que  possui  profundo  conhecimento  da  área  de  seguros.  Ele  atua  de  forma  personalizada,
independente e age ativamente como um representante do cidadão, respeitando as condições dos contratos de seguros,
os direitos humanos e o Código de Defesa do Consumidor.

Sua solicitação em boas mãos

Com  a  sua  solicitação  em  boas  mãos,  o  Ouvidor  poderá  esclarecer,  justificar  ou  reformar  uma  decisão  adotada  pela
empresa. Tenha certeza que tudo será estudado com o mais absoluto cuidado.

No prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que a Ouvidoria receber a manifestação, o nosso Ouvidor
comunicará a posição adotada para você e para o seu Corretor de Seguros.

Estamos prontos para ouvir você

A Ouvidoria está em conformidade com a regulamentação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Para recorrer a esse serviço que é gratuito, você ou seu Corretor de Seguros deverão apresentar a solicitação, consulta ou
reclamação por escrito, contendo o seu nome completo.

Como funciona a Ouvidoria

Você  pode  recorrer  a  este  serviço  sempre  que  não  concordar  ou  tiver  dúvida  em  relação  a  uma  decisão  adotada  pela
empresa. Todavia, para isso é imprescindível já ter acionado o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Assim, você registra sua manifestação nos seguintes canais:

- www.tokiomarine.com.br através do formulário de Ouvidoria; ou
- Através do 0800 449 0000.
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CONDIÇÕES GERAIS PARA O SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO
TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO - CARGA (RCTR-C)

CAPÍTULO I
OBJETO DO SEGURO E RISCOS COBERTOS

 
Art.  1º.  O  presente  seguro  garante  ao  segurado,  até  o  valor  da  importância  segurada,  o  pagamento  das  reparações
pecuniárias, pelas quais, por disposição de lei, for ele responsável, em virtude de danos materiais sofridos pelos bens ou
mercadorias pertencentes a terceiros e que lhe tenham sido entregues para transporte, por rodovia, no Território Brasileiro,
contra  conhecimento  de  transporte  rodoviário  de  carga,  ou  ainda  outro  documento  hábil,  desde  que  aqueles  danos
materiais ocorram durante o transporte e SEJAM CAUSADOS DIRETAMENTE POR:
 
I - colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador;
 
II - incêndio ou explosão no veículo transportador.

§ 1º. O pagamento das reparações pecuniárias de que trata o "caput" será feito, pela Seguradora, diretamente ao terceiro
proprietário dos bens ou mercadorias, com a anuência do segurado.
 
§  2º.  Neste  contrato,  o  segurado  é,  exclusivamente,  o  Transportador  Rodoviário  de  Carga,  devidamente  registrado  no
Registro  Nacional  de  Transportadores  Rodoviários  de  Carga  (RNTRC),  da  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres
(ANTT).

§ 3º. Este seguro não pode ser contratado coletivamente, devendo as apólices ser individualizadas por segurado.

§ 4º. É facultada a estipulação da apólice por terceiros, sem prejuízo ao que dispõem os parágrafos 2º e 3º deste artigo, e
os artigos 19º e 20º destas condições gerais.
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Art.  2º.  Observado  o  critério  de  aferição  de  responsabilidade  estabelecido  neste  capítulo,  acha- se  coberta,  ainda,  a
responsabilidade  do  segurado  por  danos  materiais  sofridos  pelos  bens  ou  mercadorias,  consequentes  dos  riscos  de
incêndio  ou  explosão,  nos  depósitos,  armazéns  ou  pátios  usados  pelo  segurado,  nas  localidades  de  início,  pernoite,
baldeação e destino da viagem, ainda que os ditos bens ou mercadorias se encontrem fora dos veículos transportadores.
 
Art.  3º.  A  cobertura  deste  seguro  não  ficará  prejudicada  quando  o  tráfego  rodoviário  sofrer  interrupções  por  motivo  de
obras  de  conservação,  desmoronamento  de  taludes  ou  por  efeito  de  fenômenos  da  natureza  ou,  ainda,  por  solução  de
continuidade  e  quando,  por  não  haver  pontes  ou  viadutos,  devam  ser  utilizados  serviços  regulares  de  balsas  ou  de
embarcações congêneres adequadas, para transposição de cursos de água.
 

CAPÍTULO II
RISCOS NÃO COBERTOS

 
Art.  4º.  Está  expressamente  excluída  do  presente  seguro  a  cobertura  da  responsabilidade  por  danos  materiais
provenientes, direta ou indiretamente, de:

I - dolo em ato praticado, exclusiva e comprovadamente, pelo segurado ou beneficiário do seguro, ou pelo representante
de  um  ou  de  outro.  Se  o  segurado  for  pessoa  jurídica,  a  exclusão  se  aplica  aos  sócios  controladores  da  empresa
segurada,  aos  seus  dirigentes  e  administradores  legais,  aos  beneficiários,  e  também  aos  representantes  de  cada  uma
destas pessoas;

II - inobservância às disposições que disciplinam o transporte de carga por rodovia;

III - contrabando; comércio e/ou embarque, ilícitos ou proibidos; mau acondicionamento, insuficiência ou impropriedade da
embalagem;

IV  -  medidas  sanitárias  ou  desinfecções;  fumigações;  invernada,  quarentena,  demora,  contratos  e  convenções  de  outra
natureza; flutuações de preço e perda de mercado;

V -  vício próprio ou da natureza dos objetos transportados; influência da temperatura; mofo; diminuição natural de peso,
exsudação; roeduras ou outros estragos causados por animais, vermes, insetos ou parasitas;

VI - terremotos, ciclones, erupções vulcânicas e, em geral, quaisquer convulsões da natureza;

VII  -  arresto,  sequestro,  detenção,  embargo,  penhora,  apreensão,  confisco,  ocupação,  apropriação,  requisição,
nacionalização ou destruição,  decorrentes de qualquer  ato de autoridade,  de direito  ou de fato,  civil  ou militar;  presa ou
captura,  hostilidades  ou  operações  bélicas,  quer  tenham sido  precedidas  de  declaração  de  guerra,  ou  não;  guerra  civil,
revolução,  rebelião,  insurreição ou consequentes agitações civis,  bem como pirataria,  minas, torpedos, bombas e outros
engenhos de guerra;

VIII - greves, lockout, tumultos, motins, arruaças, desordens e quaisquer outras perturbações da ordem pública;

IX  -  radiações  ionizantes  ou  contaminação  pela  radioatividade  de  qualquer  combustível  nuclear  ou  de  qualquer  resíduo
nuclear, resultante de combustão de matéria nuclear;
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X  -  extravio,  quebra,  derrame,  vazamento,  arranhadura,  amolgamento,  amassamento,  má  arrumação  e/ou  mau
acondicionamento, água doce ou de chuva, oxidação ou ferrugem, mancha de rótulo, paralisação de máquinas frigoríficas,
furto, roubo total ou parcial; contaminação ou contato com outras mercadorias, a não ser que se verifiquem em virtude de
ocorrência prevista e coberta nos termos do capítulo I destas condições gerais.

XI  -  acidentes  ocorridos  com  veículos  transportadores  em  vias  proibidas  ao  trânsito  de  veículos  automotores  pelas
autoridades competentes;

XII - acidentes ocorridos com veículos transportadores com excesso de carga, peso ou altura, desde que tal excesso seja
a causa determinante do evento;

XIII - multas, assim como obrigações fiscais, tributárias e/ou judiciárias, à exceção do valor dos impostos suspensos e/ou
benefícios internos relativos aos bens ou mercadorias transportados, desde que contratada cobertura adicional específica;

XIV  -  operações  de  carga  e  descarga,  com  ou  sem  içamento,  a  não  ser  que  seja  contratada  a  cobertura  adicional
específica;

XV - ato terrorista, independente de seu propósito, quando reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade
competente;

Parágrafo  Único.  Está  também expressamente  excluída  do  presente  seguro  a  cobertura  da  responsabilidade  por  danos
morais  e  lucros  cessantes,  decorrentes  de  qualquer  causa,  ainda  que  de  ocorrência  prevista  e  coberta  pela  presente
apólice.

CAPÍTULO III
BENS OU MERCADORIAS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO

Art. 5º. Não estão compreendidos no presente seguro, em hipótese alguma, os seguintes bens ou mercadorias:

I - apólices, bilhetes de loteria, cartões de crédito, cartões telefônicos e cartões de estacionamento em geral;

II - cheques, contas, comprovantes de débitos, e dinheiro, em moeda ou papel;

III - diamantes industriais, documentos e obrigações de qualquer espécie, e escrituras;

IV  -  joias,  pérolas  em  geral,  pedras  preciosas  ou  semipreciosas,  metais  preciosos  e  semipreciosos  e  suas  ligas
(trabalhadas ou não), notas e notas promissórias;

V - registros, títulos, selos e estampilhas;

VI - talões de cheque, vales-alimentação e vales-refeição;

CAPÍTULO IV
COBERTURA DE BENS OU MERCADORIAS SUJEITOS A CONDIÇÕES PRÓPRIAS
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Art.  6º.  A  cobertura  da  responsabilidade  decorrente  do  transporte  dos  bens  ou  mercadorias  abaixo  mencionadas  fica
sujeitas as taxas e condições próprias, discriminadas na apólice:
 
I - objetos de arte (quadros, esculturas, antiguidades e coleções);

II - mudanças de móveis e utensílios (residenciais ou de escritório);

III - animais vivos;

IV - "containers";

V - veículos trafegando por meios próprios. 

CAPÍTULO V
COMEÇO E FIM DOS RISCOS

Art.  7º.  A  cobertura  dos  riscos,  referentes  ao  transporte  propriamente  dito,  têm  início  durante  a  vigência  da  presente
apólice  e  a  partir  do  momento  em que  os  bens  ou  mercadorias  são  recebidos  pelo  transportador,  no  local  de  início  da
viagem contratada, e terminam quando são entregues ao destinatário, no local de destino da mesma viagem, ou quando
depositados em Juízo, se aquele não for encontrado.

Parágrafo Único. O segurado deve exigir que o destinatário confira, contra recibo, os bens ou mercadorias entregues, sob
pena de perda da garantia, em caso de reclamações posteriores.

Art. 8º. Os riscos de incêndio ou explosão, durante a permanência dos bens ou mercadorias nos depósitos, armazéns ou
pátios usados pelo segurado, conforme definido no artigo 2º destas condições gerais, têm um prazo de cobertura de 15
(quinze) dias, contados da data de entrada naqueles depósitos, armazéns ou pátios, podendo esse prazo ser prorrogado,
de comum acordo entre as partes, desde que expressamente convencionado na apólice.

Art.  9º.  A  cobertura  concedida pela  apólice  estende-se aos percursos urbanos e suburbanos de coletas e entregas dos
bens ou mercadorias, efetuadas pelo segurado como complementares a viagem principal, comprovadas pelo documento
fiscal do embarcador ou pela minuta de despacho.

CAPÍTULO VI
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA

Art. 10º. O limite máximo de garantia, por veículo / acúmulo, assumido pela Seguradora, será fixado na apólice, de comum
acordo com o segurado, obrigando-se o mesmo, nas operações que ultrapassarem este limite, a dar aviso, por escrito, à
Seguradora,  com  antecipação  mínima  de  3  (três)  dias  úteis,  contados  da  data  de  embarque.  A  Seguradora  deverá  se
pronunciar,  no prazo de até 3 (três)  dias úteis,  após o recebimento da comunicação, sobre a aceitação ou não do risco
proposto.  A  ausência  de  manifestação,  por  escrito,  da  Seguradora,  dentro  do  prazo  convencionado  neste  artigo
caracterizará a aceitação tácita do risco proposto.

§ 1º. Se o segurado não submeter o risco ou se a Seguradora não aceitá-lo, dentro dos prazos estabelecidos neste artigo,
o  embarque  referente  ao  referido  risco  não  terá  a  cobertura  concedida  por  esta  apólice,  não  devendo,  portanto,  ser
averbado na forma estabelecida no capítulo XII destas condições gerais.



Dados da Apólice
Apólice nº.: 540 0000006287 Endosso / Fatura nº.: Proposta: 1187192
Renova Apólice nº.: Seguradora Anterior:
Sucursal Emissora: Jardins Moeda: Real Data de Emissão: 05/12/2017

Condições Contratuais

Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - Rua Sampaio Viana, 44 - 04004-902 - São Paulo - SP 16 / 28

§ 2º. Os prazos aludidos no "caput" podem ser reduzidos mediante acordo entre as partes.

CAPÍTULO VII
IMPORTÂNCIA SEGURADA

Art. 11º. A importância segurada, por embarque, corresponderá aos valores integrais dos bens ou mercadorias declarados
nos conhecimentos de embarque, objetos das averbações previstas no capítulo XII destas condições gerais.

Parágrafo Único. Nos casos em que a importância segurada for superior ao limite máximo de garantia fixado na apólice,
será observado o disposto no artigo 10º, do capítulo VI, destas condições gerais.

CAPÍTULO VIII
CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

Art. 12º. O transporte dos bens ou mercadorias deverá ser feito em veículos licenciados, em bom estado de funcionamento
e de conservação, providos de equipamento necessário à perfeita proteção da carga.

Art. 13º. Os motoristas deverão estar regularmente habilitados e, para todos os efeitos deste seguro, serão considerados
prepostos do segurado.

CAPÍTULO IX
PROPOSTA DE SEGURO

Art. 14º. A presente apólice é emitida em conformidade com as declarações constantes na proposta de seguro, que passa
a fazer parte integrante deste contrato.

Parágrafo Único. A Seguradora emitirá a apólice em até 15 (quinze) dias após a data de aceitação da proposta.

Art.  15º.  O  segurado  se  obriga  a  comunicar,  por  escrito,  à  Seguradora,  qualquer  alteração  que  ocorra  nos  dados
constantes  na  proposta  de  seguro,  com,  no  mínimo,  3  (três)  dias  úteis  de  antecedência,  contados  da  data  de  início  de
vigência da alteração pretendida, cabendo à Seguradora se pronunciar, dentro de 3 (três) dias úteis após o recebimento da
comunicação,  sobre  sua  aceitação  ou  não.  A  ausência  de  manifestação,  por  escrito,  da  Seguradora,  caracterizará  a
aceitação tácita da alteração da proposta.

Art. 16º. Não é admitida a presunção de que a Seguradora possa ter conhecimento de circunstâncias que não constem na
proposta e daquelas que não tenham sido comunicadas posteriormente, na forma do artigo anterior.

CAPÍTULO X
ACEITAÇÃO E RENOVAÇÃO DE APÓLICES

Art. 17º. A Seguradora dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do recebimento da proposta, para
recusar ou aceitar  o risco que lhe foi  proposto. A ausência de manifestação, por escrito,  da Seguradora, caracterizará a
aceitação tácita do risco proposto.
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§ 1º. A data de início de vigência do seguro coincidirá com a data de aceitação da proposta ou com data distinta, desde
que expressamente acordada entre as partes.

§ 2º. A cobertura concedida pelo seguro começa às 24 (vinte e quatro) horas do dia estipulado para o seu início e finda às
24 (vinte e quatro) horas do dia fixado para o seu término, respeitado o disposto no artigo 7º destas condições gerais.

§  3º.  Dentro  do  prazo  aludido  no  "caput",  a  Seguradora  poderá  solicitar,  do  proponente,  novos  documentos  e/ou
informações complementares, justificadamente indispensáveis à análise da proposta, suspendendo-se aquele prazo até o
completo atendimento das exigências formuladas.

§ 4º. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os
motivos da recusa.

§ 5º. Quando a aceitação da proposta depender de contratação ou alteração de cobertura de resseguro facultativa, o prazo
fixado no artigo 17º será suspenso até que os resseguradores se manifestem formalmente, sendo vedado o recebimento
ou à cobrança, total ou parcial, do prêmio até que seja integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada
à  aceitação  da  proposta.  A  Seguradora  dentro  daquele  prazo  deverá  informar,  por  escrito,  ao  proponente,  tal
eventualidade, ressaltando a consequente inexistência da cobertura enquanto perdurar a suspensão.

§  6º.  O  eventual  recebimento  antecipado  do  prêmio,  no  todo  ou  em  parte,  não  caracterizará  a  responsabilidade  da
Seguradora que, em caso de não aceitação da proposta, efetuará a devolução dos valores pagos no prazo máximo de 10
dias a contar da data da formalização da recusa, atualizado, após o transcurso deste prazo, pela variação positiva do IPCA
/  IBGE,  ou,  caso  este  seja  extinto,  pelo  INPC/IBGE,  calculada  entre  o  último  índice  publicado  antes  da  data  da
formalização da recusa e aquele publicado imediatamente anterior à data da efetiva restituição.

Art. 18º. A renovação do presente seguro não é automática, e somente será realizada mediante acordo entre segurado (ou
seu representante) e a Seguradora.

CAPÍTULO XI
OUTROS SEGUROS

Art. 19º. O segurado não poderá manter mais de uma apólice deste seguro nesta ou em outra Seguradora, sob pena de
suspensão de seus efeitos, sem qualquer direito à restituição do prêmio ou das parcelas do prêmio que houver pago.

Art.  20º.  Não  obstante  o  disposto  no  artigo  19º,  é  permitida  à  emissão  de  mais  de  uma  apólice,  exclusivamente  nos
seguintes casos:

I - quando o segurado possuir filiais em mais de um Estado da Federação, não cobertas pela apólice principal, nos termos
do parágrafo 2º deste artigo, e desde que fique caracterizado, em cada uma das apólices adicionais, o local de início da
viagem;

II - quando as apólices adicionais forem específicas para um determinado tipo de mercadoria, não abrangida pela apólice
principal, nos termos do parágrafo 3º deste artigo;
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III  -  quando  o  valor  do  embarque  for  superior  ao  limite  máximo  de  garantia  por  veículo  /  acúmulo  e,  consultada  a
Seguradora,  esta  tiver  recusado  o  risco,  desde  que  a  consulta  e  a  recusa  tenham  sido  formuladas  dentro  dos  prazos
previstos na apólice principal, conforme o disposto no artigo 10º destas condições gerais.

IV  -  quando  as  apólices  adicionais  forem estipuladas  por  um determinado  embarcador,  em nome do  transportador,  nos
termos da Lei nº. 11.442/2007 e suas alterações posteriores, atendidas as demais disposições do seguro, particularmente
os parágrafos 2º e 3º do artigo 1º.

§ 1º. Em todos os casos, nas apólices adicionais, deve existir menção expressa à existência da apólice principal.

§  2º.  Na  situação  prevista  no  inciso  I,  deverão  ser  discriminadas,  com  destaque,  por  ocasião  da  emissão  da  apólice
principal, as filiais que não estarão cobertas pela mesma.

§  3º.  Na  situação  prevista  no  inciso  II,  deverão  ser  discriminadas,  com  destaque,  por  ocasião  da  emissão  da  apólice
principal,  os bens ou mercadorias que não poderão ser transportadas com a garantia da mesma, no campo BENS NÃO
ABRANGIDOS PELA PRESENTE APÓLICE.

§ 4º. Nas situações previstas nos incisos I, II e III, deverá haver concordância prévia de todas as Seguradoras envolvidas.

CAPÍTULO XII
AVERBAÇÕES

Art. 21º. O segurado assume a obrigação de comunicar, à Seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes
da  saída  do  veículo  transportador,  através  da  entrega  de  cópia  dos  conhecimentos  rodoviários  ou  documento  fiscal
equivalente,  emitidos  para  transporte,  em  rigorosa  sequência  numérica,  acompanhadas  do  respectivo  formulário  de
averbação.
Parágrafo  Único.  A  comunicação  prevista  no  "caput"  poderá  ser  feita  também  por  meio  de  transmissão  eletrônica,
diariamente, mediante acordo prévio com a Seguradora.

Art. 22º. O não cumprimento da obrigação de averbar todos os embarques abrangidos pela apólice, quaisquer que sejam
seus  valores,  isentará,  de  pleno  direito,  a  Seguradora  da  responsabilidade  de  efetuar  o  pagamento  de  qualquer
indenização decorrente deste seguro, AINDA QUE O EMBARQUE SINISTRADO TENHA SIDO AVERBADO, ressalvado o
disposto no parágrafo primeiro do artigo 10º, do capítulo VI, e no artigo 20º do capítulo XI destas condições gerais.

CAPÍTULO XIII
PRÊMIO

 
Art.  23º.  Salvo  estipulação  em  contrário,  acordada  entre  as  partes,  na  emissão  da  apólice  de  averbação  será  feita  à
cobrança do prêmio inicial calculado sobre o valor estipulado como limite máximo de garantia por veículo / acúmulo.

§  1º.  Durante  a  vigência  da  apólice,  o  prêmio  inicial  será  reajustado  sempre  que,  por  solicitação  do  segurado  e  com a
concordância da Seguradora, for aumentado o limite máximo de garantia por veículo / acúmulo fixado na apólice;

§  2º.  O  valor  do  prêmio  inicial  pago  será  levado  a  crédito  do  segurado  no  pagamento  da  sua  última  conta  mensal,
atualizado de acordo com o índice estabelecido nas normas em vigor.
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Art. 24º. O valor do prêmio será calculado com base no valor dos bens ou mercadorias, declarados no conhecimento ou
manifesto de carga e na averbação, e nas taxas do seguro, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 11º destas
condições gerais.

Art.  25º.  No  caso  de  apólice  de  averbação,  a  cobrança  do  prêmio  referente  aos  percursos  será  feita  através  de  fatura
mensal,  e  a  correspondente  ficha  de compensação ou documento equivalente,  englobando todo o movimento averbado
pelo segurado durante cada mês.

Parágrafo  Único.  Em se  tratando  de apólice  avulsa,  a  cobrança do prêmio  será  procedida em parcela  única,  de  acordo
com a legislação vigente.

Art. 26º. A entrega da apólice ao segurado será feita mediante o pagamento do prêmio inicial, se for o caso.

CAPÍTULO XIV
PAGAMENTO DO PRÊMIO

 
Art. 27º. Fica entendido e ajustado que qualquer indenização, por força do presente seguro, somente passará a ser devida
depois que o prêmio tiver sido pago pelo segurado, o que deve ser feito, no máximo, até a data-limite prevista para este
fim, na ficha de compensação ou documento equivalente.
 
Art. 28º. A data-limite para pagamento do prêmio não poderá ultrapassar ao 30º (trigésimo) dia da emissão da apólice, da
fatura ou da conta mensal, do aditivo de renovação, dos aditivos ou endossos dos quais resultem aumento do prêmio.
 
Art. 29º. Quando a data limite coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser
efetuado no primeiro dia útil subsequente.
 
Art.  30º. Fica, ainda, estabelecido que, se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio, sem que esse se
ache efetuado,  o  direito  à  indenização não ficará prejudicado,  desde que o prêmio respectivo seja  pago dentro  daquele
prazo.

Art. 31º. O não pagamento do prêmio à vista, ou da primeira parcela, quando fracionado, como também de qualquer fatura
mensal no caso de apólice de averbação, na data indicada na ficha de compensação ou documento equivalente, implicará
o cancelamento automático da apólice, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial,  e, havendo
prêmio a ser pago por risco decorrido, será o mesmo cobrado por via executiva, nos termos do artigo 27º do decreto-lei nº
73, de 21.11.66, sujeito a débito, além da atualização monetária, aos juros mensais calculados "pro-rata-die", até o efetivo
pagamento, acrescido, ainda, o débito da multa penal, conforme legislação em vigor, incidente sobre o total da dívida, sem
prejuízo do ressarcimento das despesas que a Seguradora tiver de arcar para o recebimento de seu crédito.

Parágrafo  Único.  Os embarques averbados antes do cancelamento  da apólice,  cujos prêmios tenham sido pagos,  terão
cobertura até o fim de suas respectivas viagens.

CAPÍTULO XV
REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS
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Art. 32º. O segurado se obriga a comunicar, à Seguradora, por escrito, a ocorrência de todo e qualquer sinistro, tão logo
dele tome conhecimento e dentro de prazo que possibilite, à Seguradora, a apuração da causa, natureza e extensão dos
danos.
Art.  33º. Além do aviso à Seguradora, o segurado deverá tomar todas as providências consideradas inadiáveis e ao seu
alcance, para resguardar os interesses comuns e impedir o agravamento dos prejuízos. No caso de paralisação de veículo
por motivo de sinistro, o segurado deverá enviar ao local outro veículo para o devido socorro e transbordo de toda a carga;
prosseguir viagem até o destino ou retornar à origem, à filial ou à agência mais próxima, ou, ainda, recolher a carga a um
armazém, sob sua responsabilidade.
 
Parágrafo Único. As despesas efetuadas pelo segurado, com o objetivo de evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvar os
bens ou mercadorias, estão cobertas pelo presente seguro, limitado o montante da indenização e do reembolso ao valor
da importância segurada do embarque, quando não contratada cobertura específica.
 
Art.  34º.  O  segurado  prestará  ao  representante  da  Seguradora  todas  as  informações  e  esclarecimentos  necessários  à
determinação da causa, natureza e extensão do sinistro e dos danos materiais resultantes, colocando à sua disposição os
documentos referentes ao registro oficial da ocorrência e às perícias locais, caso realizadas, bem como os depoimentos de
testemunhas, manifestos, conhecimentos e notas fiscais dos bens ou mercadorias transportadas, e, se for o caso, o recibo
de entrega dos bens ou mercadorias.

Art.  35º.  Quando  qualquer  ação  civil  ou  penal  for  proposta  contra  o  segurado  ou  seu  preposto,  será  dado  imediato
conhecimento do fato à Seguradora,  à qual  serão remetidas cópias das contrafés recebidas. Em tais casos, o segurado
(ou  seu  preposto)  ficará  obrigado  a  constituir,  para  defesa  judicial  ou  extrajudicial  de  seus  direitos,  procurador  ou
advogado.

Art.  36º.  Embora  as  negociações  e  os  procedimentos  relativos  à  liquidação  do  sinistro,  com  os  reclamantes,  sejam
conduzidos  pelo  segurado,  a  Seguradora  se  faculta  o  direito  de  dirigir  os  entendimentos,  ou  intervir  em  qualquer  fase
daquelas negociações e procedimentos.

Art. 37º. O segurado é obrigado a dar assistência à Seguradora, fazer o que lhe for possível e permitir a prática de todo e
qualquer  ato  necessário,  ou  considerado indispensável  pela  Seguradora,  com a finalidade de sustar,  remediar  ou sanar
falhas ou inconvenientes, cooperando espontaneamente e de boa vontade para a solução correta dos litígios.

Art.  38º.  É  vedado  ao  segurado  transigir,  pagar  ou  tomar  outras  providências  que  possam  influir  no  resultado  das
negociações  ou  litígios,  em  especial  reconhecer  sua  responsabilidade  ou  confessar  a  ação,  salvo  se  tiver  à  anuência
expressa da Seguradora. 

Art.  39º.  A  Seguradora  indenizará  também,  quando  contratualmente  previsto,  as  custas  judiciais  e  os  honorários  do
advogado ou procurador,  nomeados pelo  segurado,  ainda que tais  custas judiciais  e  honorários,  acrescidos ao valor  da
indenização devida, não ultrapassem o valor da importância segurada, observada, se for o caso, a eventual proporção na
responsabilidade pela indenização principal.

CAPÍTULO XVI
DEFESA EM JUÍZO CIVIL

 
Art. 40º. A Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente, ficando o segurado obrigado a assumir a sua
própria defesa, nomeando advogado de sua escolha.
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§  1º.  A  Seguradora  reembolsará  as  custas  judiciais  e  os  honorários  dos  advogados  de  defesa  do  segurado,  quando
contratualmente previsto, e do reclamante. Neste último caso, somente quando o pagamento advenha de sentença judicial
ou  acordo  autorizado  pela  Seguradora  de  modo  expresso,  desde  que  este  valor,  acrescido  da  quantia  pela  qual  o
segurado é civilmente responsável, não ultrapasse a importância segurada fixada para o embarque.

§  2º.  Se  o  segurado  e  a  Seguradora  nomearem advogados  diferentes,  na  hipótese  de  não  terem sido  contratualmente
previsto o reembolso das custas judiciais e dos honorários dos advogados de defesa do segurado, cada parte assumirá,
individualmente, os gastos integrais pelas contratações respectivas.

CAPÍTULO XVII
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

 
Art.  41º.  Além  dos  casos  previstos  em  lei,  ficará  a  Seguradora  ficará  isenta  de  toda  e  qualquer  responsabilidade  ou
obrigação decorrentes deste seguro, sem qualquer pagamento ao terceiro prejudicado ou reembolso ao segurado, quando
este:

I - praticar qualquer fraude e/ou falsidade que tenham influído na aceitação do risco ou nas condições do seguro;
 
II  -  transgredir  os  prazos,  não  fizer  as  comunicações  devidas  ou  não  cumprir  quaisquer  das  obrigações  que  lhe  cabem
pelas condições do presente seguro;
 
III - agir de má-fé com relação à ocorrência do sinistro e aos danos causados pelo mesmo, desviar ou ocultar, no todo ou
em parte, os bens ou mercadorias sobre os quais verse a reclamação;
 
IV - dificultar qualquer exame ou diligência necessária para a ressalva de direitos em relação a terceiros ou para a redução
dos riscos e prejuízos; ou
V - não se enquadrar na definição de Transportador Rodoviário de Carga, apresentada no parágrafo 2º, do artigo 1º destas
condições gerais;

VI - agravar intencionalmente o risco.

CAPÍTULO XVIII
INSPEÇÕES

 
Art. 42º. A Seguradora poderá proceder, a qualquer momento, as inspeções e verificações que considerar necessárias ou
convenientes, com relação ao seguro e ao prêmio, e o segurado assume a obrigação de fornecer os esclarecimentos, os
elementos e as provas que lhe forem solicitados pela Seguradora, ficando sob a sua responsabilidade os custos referentes
a tais inspeções.

CAPÍTULO XIX
INDENIZAÇÃO

 
Art. 43º. A Seguradora liquidará o sinistro, pagando diretamente ao terceiro reclamante, como determinado na lei, com a
anuência do segurado.
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Parágrafo  Único.  A  Seguradora  poderá  autorizar  o  segurado  a  efetuar  o  correspondente  pagamento,  hipótese  em  que
ficará obrigada a reembolsar-lhe no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da apresentação da prova de ter sido efetuado o
pagamento.

Art.  44º.  A  Seguradora  reembolsará  o  segurado  das  despesas  realizadas  com  socorro  e  salvamento,  transbordo,
armazenagem, guarda, reembalagem e outras que tenham sido feitas para salvaguardar bens ou mercadorias, limitado, o
montante da indenização e do reembolso, ao valor da importância segurada do embarque.

Art. 45º. Em caso de reembolso ao segurado, seja por ter o mesmo efetuado o pagamento da indenização, total ou parcial,
ao terceiro proprietário dos bens ou mercadorias, com a expressa anuência da Seguradora, seja por ter efetuado despesas
para minorar os danos, salvar os bens ou as mercadorias, ou evitar o sinistro, será devida, pela Seguradora, atualização
daquele reembolso, a partir do 11º (décimo primeiro) dia após a data do efetivo pagamento por parte do segurado.

§  1º.  Na  hipótese  prevista  no  "caput",  os  valores  de  reembolso  estarão  sujeitos  a  atualização  monetária,  pela  variação
positiva  do  IPCA/IBGE,  ou  na  falta  deste,  pelo  INPC/IBGE,  calculada  entre  o  último  índice  publicado  antes  do  efetivo
dispêndio por parte do segurado e aquele publicado imediatamente anterior à data da liquidação do sinistro.

§  2º.  Serão  devidos,  também,  pela  Seguradora,  juros  moratórios,  a  partir  do  11º  (décimo  primeiro)  dia  após  a  data  do
efetivo pagamento por parte do segurado, equivalente à taxa em vigor para a mora de pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional.

§ 3º. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios será feito independente de notificação
ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

CAPÍTULO XX
RESCISÃO E CANCELAMENTO

 
Art.  46º.  O presente contrato pode ser  rescindido,  a  qualquer  momento,  mediante acordo entre  as partes,  com exceção
dos riscos em curso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da efetiva rescisão, sem prejuízo do disposto no
artigo 31º, do capítulo XIV, destas condições gerais.

Art. 47º. Se o segurado, seu representante ou corretor de seguros, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que
possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, além de estar o
segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido.

Parágrafo Único. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, a Seguradora poderá:

I - na hipótese de não ocorrência do sinistro:
a) cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou
b) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível.
 
II - na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral:
a)  cancelar  o  seguro,  após  o  pagamento  da  indenização,  retendo,  do  prêmio  originalmente  pactuado,  acrescido  da
diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou
b) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.
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III - na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral, cancelar o seguro, após o pagamento da indenização,
deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível.

Art.  48º.  O  segurado  estará  obrigado  a  comunicar  à  Seguradora,  logo  que  saiba,  qualquer  fato  suscetível  de  agravar  o
risco coberto, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO, se ficar comprovado que silenciou de má-fé.

§ 1º. A Seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento de aviso de agravação de risco, sem
que tenha havido culpa do segurado, poderá lhe dar ciência, por escrito, de sua decisão de cancelar o contrato.
 
§ 2º. O cancelamento só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída pela Seguradora à diferença
do prêmio.
 
§  3º.  A  Seguradora  poderá  propor  a  continuidade  do  seguro  e  cobrar  a  diferença  do  prêmio,  ressalvando- se  o  prazo
previsto no § 1º deste artigo.

CAPÍTULO XXI
REDUÇÃO DO RISCO

 
Art.  49º.  Salvo  disposição  em  contrário,  fixada  na  apólice,  a  diminuição  do  risco  no  curso  do  contrato  não  acarreta  a
redução do prêmio estipulado; mas, se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão do prêmio,
ou o cancelamento do contrato.

 CAPÍTULO XXII
SUB-ROGAÇÃO

 
Art. 50º. A Seguradora, ao pagar a correspondente indenização, por motivo de sinistro coberto pela presente apólice, ficará
automaticamente sub-rogada em todos os direitos e ações que competirem ao segurado, contra terceiros, obrigando-se o
segurado a facilitar os meios ao pleno exercício dessa sub-rogação.
 
§ 1º. A Seguradora não pode se valer do instituto da sub-rogação contra o segurado.
 
§  2º.  Fica  entendido  e  acordado  que,  quando  as  mercadorias  forem transportadas  por  transportadores  subcontratados,
ficam esses,  para  todos os efeitos,  equiparados a  representantes  do segurado,  não cabendo,  portanto,  ação regressiva
contra  tais  subcontratados,  desde  que  o  conhecimento  rodoviário  emitido  para  o  respectivo  transporte  seja  de  fato,  do
próprio segurado e emitido obrigatoriamente antes do início dos riscos.

§ 3º.  Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi  causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou
ascendentes, consanguíneos e afins.
 

CAPÍTULO XXIII
FORO COMPETENTE

 
Art.  51º.  O  foro  do  domicílio  do  segurado  é  competente  para  dirimir  toda  e  qualquer  controvérsia  relativa  ao  presente
contrato.

CAPÍTULO XXIV



Dados da Apólice
Apólice nº.: 540 0000006287 Endosso / Fatura nº.: Proposta: 1187192
Renova Apólice nº.: Seguradora Anterior:
Sucursal Emissora: Jardins Moeda: Real Data de Emissão: 05/12/2017

Condições Contratuais

Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - Rua Sampaio Viana, 44 - 04004-902 - São Paulo - SP 24 / 28

PRESCRIÇÃO

Art. 52º. Os prazos prescricionais serão aqueles determinados em lei.
 

CAPÍTULO XXV
GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

 
Aceitação: aprovação da proposta apresentada pelo Segurado e a emissão da competente apólice.
 
Acúmulo:  termo utilizado pelo mercado,  em conjugação com o limite máximo de garantia,  correspondendo ao valor  total
das mercadorias ou bens armazenados em portos, aeroportos ou outros locais previstos no contrato de seguro. Ver Limite
Máximo de Garantia.
 
Apólice: instrumento do contrato de seguro que contém as condições gerais, coberturas e cláusulas que o regem, assim
como as informações sobre o objeto ou bem segurado.
 
Arresto: apreensão judicial da coisa, em virtude de dívida para a garantia da execução.
 
Aviso  de  Sinistro:  trata- se  de  uma  das  obrigações  do  segurado,  que  deve  comunicar,  à  Seguradora,  a  ocorrência  de
qualquer sinistro, assim que dele tenha conhecimento.
 
Bens: todas as coisas, direitos e ações que podem ser objeto de propriedade.
 
Cancelamento  de  Seguro  ou  de  Cobertura:  dissolução  antecipada  do  contrato  de  seguro,  em  sua  totalidade,  por
determinação  legal,  perda  de  direito  ou  inadimplência  do  segurado,  ou  parcialmente,  em  relação  a  uma  determinada
cobertura, por acordo ou exaurimento do limite máximo de garantia da mesma. O cancelamento do seguro, total ou parcial,
por acordo entre as partes, denomina-se "rescisão".

Caput": palavra originária do Latim, significando "cabeça

Causa Mortis": expressão latina que significa "a causa da morte

Cláusula  Específica:  cláusula  suplementar,  adicionada  ao  contrato,  modificando  a  cobertura,  mas  sem  gerar  prêmio
adicional.

Cobertura Adicional: cobertura adicionada ao contrato, facultativamente, mediante cobrança de prêmio adicional.
 
Condições  Gerais:  conjunto  de  cláusulas  contratuais  que  estabelecem  obrigações  e  direitos  do  segurado  como  da
Seguradora.
 
Conhecimento  de  Embarque  /  Conhecimento  de  Transporte:  documento  numerado  sequencialmente,  emitido  pelo
transportador  na  data  de  carregamento  ou  de  início  da  viagem,  contendo  informações  sobre  os  bens  ou  mercadorias
transportadas,  tais  como  origem,  procedência  e  destino,  quantidade  e  espécie  dos  volumes,  números  dos  documentos
fiscais e respectivos valores, etc.
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Conhecimento  Rodoviário  /  Conhecimento  de  Transporte  Rodoviário:  conhecimento  de  embarque  relativo  ao  transporte
rodoviário.
 
Container

Corretor  de  Seguros:  pessoa  física  ou  jurídica,  legalmente  autorizada  pela  Superintendência  de  Seguros  Privados  -
SUSEP, para angariar e promover contratos de seguros.

Dano  Material:  no  seguro  de  RCTR  -  C,  utiliza- se  este  termo  em  relação  aos  estragos,  deterioração,  inutilização  ou
destruição  causados  aos  bens  ou  mercadorias  de  terceiros,  entregues  ao  Segurado  para  transporte,  e  decorrentes  de
acidentes, incêndio, etc. Os danos podem ser indenizáveis ou não, de acordo com as condições do contrato de seguro.
 
Dano  Moral:  lesão,  praticada  por  outrem,  ao  patrimônio  psíquico  ou  à  dignidade  da  pessoa,  ou,  mais  amplamente,  aos
direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, constrangimento ou qualquer tipo de desconforto, independente
da ocorrência simultânea de danos materiais ou corporais. Para as pessoas jurídicas, são as perdas financeiras indiretas,
não  contabilizáveis,  decorrentes  de  ofensa  ao  seu  nome  ou  à  sua  imagem,  independente  da  ocorrência  simultânea  de
outros danos.

Dolo:  má- fé;  qualquer  ato  consciente  por  meio  do  qual  alguém  induz,  mantém  ou  confirma  outrem  em  erro;  vontade
conscientemente dirigida com a finalidade de obter um resultado criminoso.
 
Endosso: documento, emitido pela Seguradora, por intermédio do qual são alterados dados e condições de uma apólice,
de comum acordo com o Segurado.
 
Furto: subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Importância  Segurada:  valor  integral  dos  bens  ou  mercadorias  declarados  nos  documentos  relativos  a  cada  embarque,
observado o Limite Máximo de Garantia por veículo/acúmulo fixado na apólice.

Indenização: no seguro de RCTR - C, é, primariamente, o pagamento, efetuado pela Seguradora diretamente ao terceiro
prejudicado, proprietário dos bens ou mercadorias, das reparações a ele devidas, pelo Segurado, desde que cobertas pela
apólice e, secundariamente, o reembolso, ao Segurado, das despesas de socorro e salvamento realizadas para evitar o
sinistro e minimizar os danos.

Limite  Máximo  de  Garantia  por  Veículo  /  Acúmulo:  quantia  máxima,  fixada  na  apólice,  que  a  Seguradora  assumirá,  em
cada viagem de um mesmo meio transportador ou por  acumulação de bens e/ou mercadorias em portos, aeroportos ou
outros locais previstos no contrato de seguro.
 
Lock-out: paralisação dos serviços ou atividades de uma empresa ou empresas de atividades afins, por determinação de
seus administradores ou do sindicato patronal respectivo.
 
Lucros Cessantes: lucros que deixam de ser auferido devido à paralisação de atividades e do movimento de negócios do
terceiro prejudicado.
 
Má Arrumação da Carga: arrumação inadequada da carga segurada no veículo transportador.
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Mau Acondicionamento: má acomodação da carga dentro da respectiva embalagem.

Objeto do Seguro: designação genérica de qualquer interesse segurado, sejam coisas, pessoas, bens, responsabilidades,
obrigações, direitos ou garantias.
 
Prêmio: importância paga pelo Segurado, ou estipulante proponente, à Seguradora, em troca da transferência, para esta,
do risco a que aquele está exposto.
 
Proponente: pessoa, física ou jurídica, que pretende fazer o seguro, preenchendo e assinando uma proposta.
 
Proposta:  documento  preenchido  e  assinado  pelo  proponente,  na  contratação  do  seguro,  no  qual  são  relacionados  os
dados que devem constar na apólice e as informações, verdadeiras e completas, sobre os riscos a serem cobertos.
 
Reclamação: no caso do seguro de RCTR - C, é a apresentação, à Seguradora, pelo segurado, de pedido de indenização
efetuado por terceiro pretensamente prejudicado, possivelmente sob a forma de uma notificação judicial, pedida este que o
Segurado fará acompanhar de todas as informações e documentos relativos ao evento. O pedido de indenização pode ser
apresentado diretamente à Seguradora pelo terceiro pretensamente prejudicado proprietário dos bens ou mercadorias.

Regulação e Liquidação de Sinistros: processo de apuração dos prejuízos sofridos pelo segurado e que tem por finalidade
fixar a responsabilidade da Seguradora e as bases das indenizações.
 
Rescisão: rompimento do contrato de seguro antes do término.
 
Risco  Coberto:  evento  aleatório,  previsto  no  contrato  de  seguro,  cuja  ocorrência  acarreta  prejuízo  de  ordem econômica
para o segurado.
 
Riscos  Excluídos:  riscos  que  o  contrato  retira  da  responsabilidade  da  Seguradora.  Os  riscos  excluídos  podem  ser
genéricos, quando enumerados nas condições gerais da apólice, e específicos, quando constam nas condições especiais,
cláusulas específicas ou aquelas aplicáveis às coberturas adicionais.

Rodovia: via terrestre não proibida ao trânsito de veículos automotores pelas autoridades competentes.
 
Roubo: subtração da coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois
de tê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.
 
Segurado:  pessoa  física  ou  jurídica  que,  tendo  interesse  segurável,  contrata  o  seguro  em  seu  benefício  pessoal  ou  de
terceiro.

Seguradora:  aquela  que  emite  uma  apólice,  assumindo  a  responsabilidade  pelos  riscos  nela  constantes,  mediante  o
pagamento de prêmio pelo segurado.
 
Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - Carga (RCTR -C): contrato mediante o qual uma pessoa
jurídica,  denominada  Seguradora,  se  obriga,  mediante  o  recebimento  de  um prêmio,  a  indenizar  o  terceiro  prejudicado,
proprietário  dos  bens  ou  mercadorias  danificadas  durante  transporte  efetuado  por  outra  pessoa  física  ou  jurídica,
denominada  segurado,  danos  estes  resultantes  de  riscos  futuros  e  incertos,  previstos  no  contrato.  Prevê  o  contrato,
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também,  reembolsar  o  segurado  das  despesas  de  socorro  e  salvamento,  por  ele  efetuadas,  visando  evitar  o  sinistro  e
minimizar os danos, limitado o montante da indenização e do reembolso ao valor da importância segurada do embarque.

Sinistro: ocorrência de risco previsto no contrato (apólice).

Sub-Rogação: direito que a lei  confere à Seguradora, que pagou a indenização ao terceiro prejudicado, proprietário dos
bens  ou  mercadorias,  e,  possivelmente,  o  reembolso  de  despesas  ao  segurado,  de  assumir  os  direitos  deste  contra
terceiros, responsáveis pelos prejuízos.
 
Transportador  Rodoviário:  todo  aquele  registrado  no  Registro  Nacional  de  Transportadores  Rodoviários  de  Carga
(RNTRC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Vício Próprio: diz-se de uma propriedade intrínseca de certos objetos, a qual age no sentido de provocar a destruição ou
avaria dos mesmos, sem a concorrência de qualquer causa exterior.

002 - COBERTURA ADICIONAL PARA VIAGEM RODOVIÁRIA COM PERCURSO COMPLEMENTAR FLUVIAL
 
RISCOS COBERTOS

Art. 1º. Mediante pagamento de prêmio adicional e contratação na apólice da presente cobertura, fica ajustado que, este
seguro,  não  obstante  o  que  em  contrário  possam  dispor  as  condições  gerais,  se  estenderá  para  garantir  os  percursos
fluviais nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima.

CONDIÇÕES DE COBERTURA
 
Art. 2º. As condições para a concessão desta cobertura são as seguintes:
 
I - o transporte hidroviário deverá ser parte integrante do transporte rodoviário, como seu complemento;

II  -  os  riscos  garantidos  no  percurso  fluvial  serão  os  mesmos  que,  por  analogia,  se  enquadram  no  conceito  de  riscos
cobertos das condições gerais deste seguro;

III - a inclusão desta cobertura na apólice será efetuada a partir da expressa solicitação do segurado e da correspondente
aceitação por parte da Seguradora. A Seguradora deverá se pronunciar, sobre sua aceitação ou não, dentro dos seguintes
prazos:
a) 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da comunicação, quando se tratar de seguro novo;
b) 3 (três) dias úteis após o recebimento da comunicação, quando a apólice já estiver em vigor, situação em que a inclusão
da cobertura será feita mediante endosso.
 
IV - uma vez solicitada à extensão do seguro obriga-se o Segurado transportador a mencionar, no campo da averbação
destinado  a  "Observações",  a  expressão:  "viagem rodoviária  com percurso  complementar  fluvial",  sempre  e  quando  for
realizar  um  transporte  hidroviário  em  qualquer  das  Unidades  da  Federação  supracitadas,  caso  em que  será  aplicada  a
taxa adicional.
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V - a ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, dentro dos prazos previstos no inciso III, acima, caracterizará
a aceitação tácita do risco proposto.

FRANQUIA

Art. 3º. Aplicar-se-á a cada sinistro indenizável a franquia constante na apólice, respondendo a Seguradora, sem prejuízo
aos demais termos deste contrato, somente pelas quantias excedentes.
 
RATIFICAÇÃO
 
Art. 4°. Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais para o seguro obrigatório de responsabilidade civil
do transportador rodoviário - carga (RCTR-C), que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente
cláusula.
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São Paulo, 05 de Dezembro de 2017

Prezado(a) Cliente,

Ref.: RCF-DC
Apólice de Seguro nº. 550 0000002033

Encaminhamos  a  sua  apólice,  e  aproveitamos  essa  oportunidade  para  agradecer  pela  confiança  em  nossos
produtos e serviços.

A partir de agora, você conta com a segurança e solidez da Companhia que há mais de 50 anos leva proteção e
tranquilidade para todo o Brasil.

As  condições  contratuais  estão  disponíveis  no  site www.tokiomarine.com.br.  Se  preferir,  solicite  a  via  impressa
através do telefone 0300 33 TOKIO (0300 33 86546).

Para estas e outras informações, consulte-nos ou ao seu Corretor de Seguros.

Atenciosamente,
Tokio Marine Seguradora S.A.
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Vigência do Seguro
A partir das 24 horas do dia 30/11/2017 até às 24 horas do dia 30/11/2018.

Dados do Estipulante
Nome: Jtgo Transportes Ltda Me CNPJ: 26.708.605/0001-25
Endereço: Rod Br 153, Bairro: Faz Retiro
Cidade: Goiania UF: GO CEP: 74620-430
Telefone: (11) 4301-4454 E-mail: comercial@mavipa.com.br

Demonstrativo e Fracionamento do Prêmio
Prêmio Líquido :  R$ 0,00
Adicional de Fracionamento :  R$ 0,00
Custo de Emissão :  R$ 0,00
I.O.F. :  R$ 0,00

Correção Monetária :  R$ 0,00
Prêmio Total :  R$ 0,00

Juros 0,00000% 
Prêmio Dólar :  US$ 0,00
Valor Conversão :  R$ 0,00000

Nº. Parcela Vencimento Valor (R$)

Dados do Corretor
Código
019525

Nome/Razão Social
Mavipa Corretora E Adm Seg Ltd

Registro SUSEP
10.0674273

Part. %
100%

Lider
Sim

Telefone:(11) 4301-4457
Informações Complementares

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
Código SUSEP: 0619-0
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC - Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Disque Fraude: 0800 707 6060
Ouvidoria: 0800 449 0000
Atendimento Exclusivo ao Consumidor - SUSEP: 0800 021 8484 (de segunda a sexta, das 9h30 às 17h00).
As condições contratuais  deste produto protocolizadas pela Tokio Marine Seguradora S.A.  junto a SUSEP* poderão ser
consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o(s) número(s) de processo(s) constante(s) nesta
apólice / endosso.
*SUSEP  -  Superintendência  de  Seguros  Privados  -  Autarquia  Federal  responsável  pela  fiscalização,  normatização  e
controle do mercado de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
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A Tokio  Marine  Seguradora  S.A.,  baseando-se  nas  informações  constantes  da  proposta  que  lhe  foi  apresentada  pelo
segurado / estipulante, proposta que, servindo de base à emissão do presente documento, fica fazendo parte integrante e
inseparável deste contrato, obriga-se a pagar as indenizações que lhe forem devidas em conformidade com as condições
contratuais convencionadas, insertas no presente ou em seus anexos, às consequências dos eventos aqui discriminados.

Para a validade do presente contrato, a Tokio Marine Seguradora S.A.,  neste ato assistida por seu(s) representante(s)
legal(is), assina(m) este documento, na cidade de São Paulo, Estado de SP, aos dias 05 do mês de Dezembro de 2017.

Atenciosamente,
Tokio Marine Seguradora S.A.
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GRUPO RAMO PROCESSO SUSEP N.º
TRANSPORTES RCF-DC 15414.004139/2011-07

SEGURADO
JTGO TRANSPORTES LTDA ME
CNPJ: 26.708.605/0001-25

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA
1- Fica estabelecido que o limite máximo de garantia da presente apólice não poderá exceder a R$ 1.000.000,00    (um
milhão  de  reais)  em  um  mesmo  embarque/veículo/viagem  ou  por  acúmulo  em  qualquer  local  coberto  por  esta  apólice
exclusivamente para medicamentos e farmacêuticos ( de uso humanou ou veterinário), inclusive vacinas

2 - Fica estabelecido que o limite máximo de garantia da presente apólice não poderá exceder a R$ 20.000,00    (vinte mil
reais) em um mesmo embarque/veículo/viagem ou por acúmulo em qualquer local coberto por esta apólice exclusivamente
para aparelhos de telefone celular, suas partes, peças e acessórios

3  -  Fica  estabelecido  que  o  limite  máximo  de  garantia  da  presente  apólice  não  poderá  exceder  a  R$  650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais) em um mesmo embarque/veículo/viagem ou por acúmulo em qualquer local coberto por
esta apólice para demais mercadorias amparadas por este seguro

Notas:
·  Entende-se "por acúmulo em qualquer local coberto por esta apólice", como sendo o valor total coberto por esta apólice
para  as  perdas  ou  danos  sofridos  pelo  objeto  segurado,  decorrente  do  mesmo  ato  e/ou  fato  acidental  que  atinjam
mercadorias  embarcadas  em  um  ou  mais  veículos  transportadores,  ou  depositados  em  armazéns,  pátios  ou  depósitos,
desde que devidamente amparados pelo presente seguro.

·   Caso  o  segurado  venha  realizar  embarques  com  valor  superior  ao  limite  acima,  deverá  comunicar  a  seguradora  por
escrito antes do início do risco, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, a qual se pronunciará sobre a aceitação
ou não do risco.

·  No caso de qualquer sinistro, em que se verifique que o valor total embarcado superou o limite máximo de garantia sem
que o segurado tenha obtido expressa concordância desta seguradora, o mesmo será considerado cossegurador do risco,
participando proporcionalmente dos prejuízos, devendo sua participação ser igual  ao percentual resultante da divisão do
valor da diferença entre o valor total embarcado e o valor do limite máximo de garantia, pelo valor total do carregamento,
sem prejuízo das franquias e participações obrigatórias determinadas na presente apólice.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
Fica  entendido  e  acordado  que  a  apólice  será  automaticamente  cancelada,  na  hipótese  de  a  soma  das  indenizações
pagas no conjunto do seguro RCTR-C e RCF-DC, atingir o limite máximo de indenização de                     R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais).

IMPORTÂNCIA SEGURADA
A averbar, de conformidade com os conhecimentos de embarques rodoviários emitidos pelo segurado ou outro documento
da mesma importância e conteúdo, entregues no modo de averbações a esta seguradora.

OBJETO DO SEGURO
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Sobre bens e mercadorias pertencentes a terceiros e entregues ao segurado para transporte, consistindo principalmente
de  aparelhos  de  telefone  celular,  suas  partes,  peças  e  acessórios,  gêneros  alimentício,  peças  industriais,  cosméticos,
produtos  de  higiene  e  limpeza,  bebidas,  eletroeletrônico,  medicamentos,  computadores  em  geral,  suas  partes,  peças  e
acessórios, devidamente acondicionados de acordo com a sua natureza e viagem.

MERCADORIAS EXCLUÍDAS
Além  das  mercadorias  excluídas  pelas  condições  gerais  do  RCF- DC  "Cláusula  2ª  -  Bens  ou  Mercadorias  não
Compreendidas  no  Seguro",  estão  expressamente  excluídas  desta  apólice,  as  mercadorias  armas,  armamentos  e
munições,  café  (qualquer  tipo  e  forma),  carne  branca  ou  vermelha,  cigarros,  cobre,  empilhadeiras,  estanho,
hortifrutigranjeiros,  implementos  agrícolas  (qualquer  tipo),  madeiras  (chapas,  placas,  compensados,  mdf),  molibdênio,
níquel,  pneus  e  câmaras  de  ar,  tratores  e  similares  (utilizados  na  construção  civil,  pavimentação  e  agricultura),  vidros
(qualquer  tipo),  zinco  e  grãos  bem  como  as  sujeitas  a  condições  próprias,  conforme  as  condições  gerais  do  RCF- DC
"Cláusula 3ª - Cobertura de Bens ou Mercadorias Sujeitos a Condições Próprias": animais vivos, contêineres, mudanças,
objetos de arte e veículos rodando por meios próprios.

Fica  entendido  e  acordado  que,  além  das  exclusões  acima  não  estarão  amparadas  pelo  presente  seguro  sob
hipótese  alguma mercadorias  pertencentes  ao  grupo  "SABB -  Sistema de  Alimentos  e  Bebidas  do  Brasil  Ltda",
Gerdau

MEIO DE TRANSPORTE
Por  vias  rodoviárias,  em  veículos  próprios  ou  de  terceiros,  devidamente  licenciados,  conduzidos  por  profissionais
legalmente habilitados.

VIAGENS
Dentro do território nacional

RISCOS COBERTOS
De conformidade com a Cláusula 1.ª - Objetivo do Seguro e Cláusula 4ª - Riscos Cobertos - das Condições Gerais para o
Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento da Carga, anexa. 

EXCLUSÃO DE COBERTURA DE ROUBO EM DEPÓSITO
Fica expressamente excluído o item 4.1.3 das Condições Gerais de Responsabilidade Civil  do Transportador Rodoviário
por Desaparecimento de Carga (RCF-DC).

TAXA
Única de 0,03%

AVERBAÇÕES
Deverão  ser  encaminhadas  a  Tókio  Marine,  por  meio  de  sistema  eletrônico,  de  conformidade  com  o  Capítulo  XII  das
Condições  Gerais  para  o  Seguro  Obrigatório  de  Responsabilidade  Civil  do  Transportador  Rodoviário  -  Carga,  anexa  e
Resolução CNSP 247/11, devendo ser observado ainda as condições e orientações abaixo descritas:

·  Para  que  não  ocorra  perda  de  cobertura,  nos  casos  de  indisponibilidade  e/ou  qualquer  outro  problema  que  impeça  a
averbação por meio do sistema eletrônico, o segurado deverá obrigatoriamente comunicar os dados do embarque pelo e-
mail:  faturamento.transportes@tokiomarine.com.br, até a normalização da ferramenta.
· O segurado fica obrigado a averbar todos os embarques sob pena de perda dos direitos de indenização.
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·  Deverão  ser  averbados  separadamente  as  verbas  para  vasilhames  de  bebidas  com  garrafas  cheias  e  vasilhames  de
bebidas com garrafas vazias, inclusive caixas de engradados.

PRÊMIO LIQUIDO INICIAL (DEPÓSITO)
Isento

PRÊMIO LÍQUIDO MÍNIMO
Fica estabelecido para este seguro que, mesmo que não haja movimentação de averbações, objetivando a manutenção da
apólice de seguro nesta Seguradora, será cobrado R$ 700,00 (setecentos reais) a título de prêmio líquido mínimo mensal
ou ainda o valor proporcional aos dias de cobertura acrescido de 7,38% de IOF.

A cobrança e/ou o pagamento do prêmio mínimo mensal de manutenção, não desobriga o segurado de averbar todos os
embarques  que  se  constituem  objeto  do  seguro.  A  falta  de  averbação  implicará  na  aplicação  da  perda  de  direitos  ao
segurado, devendo ainda ser observadas as condições estabelecidas na Resolução Susep 247/11.

O  pagamento  do  prêmio  mínimo  não  garante  ao  segurado  o  pagamento  de  indenização,  que  dependerá  da  análise  e
regulação do sinistro, nos termos da apólice e condições do seguro.

No caso de cancelamento da apólice e/ou não renovação será cobrado o prêmio mínimo proporcional referente ao período
de cobertura.

Para isenção da cobrança de juros sobre o prêmio líquido, o vencimento da fatura deverá ser no mesmo mês de emissão.
Caso não seja obedecido o prazo acima, serão cobrados juros de 2% ao mês.

PRÊMIOS
Serão pagos através de contas mensais, conforme legislação em vigor, obedecidas às estipulações contidas na Cláusula
16ª - Pagamento do Prêmio - das condições gerais.   

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO EM CASO DE SINISTRO
Em todo  e  qualquer  sinistro  amparado pelas  disposições  das  coberturas  contratadas  na  apólice,  o  segurado  participará
dos prejuízos com um percentual estabelecido, conforme tabela abaixo, o qual será aplicado a cada reclamação, excluídas
as parcelas não indenizáveis:

Ocorrências P.O.S. Com mínimo de
1ª Indenização Isento Isento
2ª Indenização 10% (dez por cento) R$ 1.000,00

A partir da 3ª Indenização 15% (quinze por cento) R$ 2.000,00

GERENCIAMENTO DE RISCO - OBRIGATÓRIO - PARA TODAS AS VIAGENS

1 - Cadastro e Consulta de Motoristas
Todos os motoristas e ajudantes deverão ser cadastrados por empresa de gerenciamento de risco referenciada pela área
de Prevenção de Perdas da Tókio Marine,  cujos custos correrão por conta do segurado e seus transportadores, devendo-
se observar os seguintes critérios:

a) Motoristas e ajudantes registrados (funcionários) pelo segurado ou transportadora - Liberação anual
b) Motoristas e ajudantes agregados (*) - Liberação semestral
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c) Motoristas avulsos/autônomos - Liberação antes de cada viagem

Notas:
· Motorista agregado é aquele que possui contrato de prestação de serviço exclusivo com a transportadora, ou que tenha
realizado no mínimo 12 (doze) viagens no período de 01 (um) ano.
· Em caso de sinistro,  o segurado é obrigado a comprovar o vínculo de serviços prestados pelo motorista agregado, em
forma de contrato ou demonstrativo de 12 viagens realizadas no período do último ano;
· Caso o veículo transportador não seja de propriedade do motorista, deverá ser feita a consulta também do proprietário do
veículo.
· Se for verificado que na data do embarque o conjunto motorista/veículo/proprietário/ajudante estava em situação irregular
no cadastro, o segurado perderá o direito à indenização.
·  A  ausência  de  consulta  ao  cadastro  do  conjunto  motorista/veículo/proprietário/ajudante  bem  como  a  ausência  da
comprovação  de  motorista  agregado  antes  do  embarque,  também  acarretará  ao  segurado  a  perda  do  direito  à
indenização.  Contudo,  após o  sinistro,  caso seja  comprovado pelo segurado que o conjunto se encontrava em situação
regular,  a  indenização  poderá  ser  atendida  com  a  participação  do  segurado  em  25%  dos  prejuízos,  além  da  franquia
contratual prevista na apólice.

2 - Limites de Embarque

2.1  -  Para  todos  os  embarques/viagens  com  valores  superiores  a  R$  100.000,00  (cem  mil  reais)  ,  envolvendo  as
mercadorias  específicas  constante  da  tabela  anexa,  exceto  maquinas  e  equipamentos  industrias  pesados  os  veículos
transportadores deverão ser rastreados e monitorados, durante todo o percurso, com posicionamento a cada intervalo de
no máximo 10 (dez) minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de 20 (vinte) minutos para as demais regiões
E/OU  utilização  de  escolta  armada  de  empresa  legalmente  constituída  e  autorizada  pelos  órgãos  e  autoridades
competentes, utilizando-se de viaturas equipadas com sistema de rastreamento e comunicação por satélite, também com
sinal disponibilizado para a gerenciadora, e posicionamento com intervalos de no máximo a cada 10 (dez) minutos em um
raio de 150 km a partir das capitais e de 20 (vinte) minutos para as demais regiões.

2.2 - Para todos os embarques/viagens de medicamentos e farmacêuticos ( uso humano ou veterinário) inclusive vacinas,
com  valores  superiores  a  R$  30.000,00  (trinta  mil  reais)  até  R$  400.000,00  (quatrocentos  mil  reais)  os  veículos
transportadores deverão ser rastreados e monitorados, durante todo o percurso, com posicionamento a cada intervalo de
no máximo 10 (dez) minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de 20 (vinte) minutos para as demais regiões
E/OU UTILIZAÇÃO DE ESCOLTA ARMADA de empresa legalmente constituída e autorizada pelos órgãos e autoridades
competentes, utilizando-se de viaturas equipadas com sistema de rastreamento e comunicação por satélite, também com
sinal disponibilizado para a gerenciadora, e posicionamento com intervalos de no máximo a cada 10 (dez) minutos em um
raio de 150 km a partir das capitais e de 20 (vinte) minutos para as demais regiões.

2.3 - Para todos os embarques/viagens de medicamentos e farmacêuticos ( uso humano ou veterinário) inclusive vacinas,
com  valores  superiores  R$  400.000,00  (quatrocentos  mil  reais)  até  R$  800.000,00  (oitocentos  mil  reais)  os  veículos
transportadores deverão ser rastreados e monitorados, durante todo o percurso, com posicionamento a cada intervalo de
no máximo 10 (dez) minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de 20 (vinte) minutos para as demais regiões E
UM  RASTREADOR  MÓVEL  (ISCA)  OU  Utilização  de  escolta  armada  de  empresa  legalmente  constituída  e  autorizada
pelos  órgãos  e  autoridades  competentes,  utilizando- se  de  viaturas  equipadas  com  sistema  de  rastreamento  e
comunicação por satélite, também com sinal disponibilizado para a gerenciadora, e posicionamento com intervalos de no
máximo  a  cada  10  (dez)  minutos  em  um  raio  de  150  km  a  partir  das  capitais  e  de  20  (vinte)  minutos  para  as  demais
regiões.
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2.4 - Para todos os embarques/viagens de medicamentos e farmacêuticos ( uso humano ou veterinário) inclusive vacinas,
com  valores  superiores  R$  800.000,00  (oitocentos  mil  reais)  os  veículos  transportadores  deverão  ser  rastreados  e
monitorados, durante todo o percurso, com posicionamento a cada intervalo de no máximo 10 (dez) minutos em um raio de
150  km a  partir  das  capitais  e  de  20  (vinte)  minutos  para  as  demais  regiões  ACOMPANHADO DE UM RASTREADOR
MÓVEL (ISCA)  ALÉM DA UTILIZAÇÃO DE ESCOLTA ARMADA de empresa legalmente  constituída e  autorizada pelos
órgãos e autoridades competentes, utilizando-se de viaturas equipadas com sistema de rastreamento e comunicação por
satélite, também com sinal disponibilizado para a gerenciadora, e posicionamento com intervalos de no máximo a cada 10
(dez) minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de 20 (vinte) minutos para as demais regiões.

Nota:

Fica entendido e acordado que, caso o gerenciamento de risco acima (2.1) não seja cumprido, a indenização ficará
limitada  a  R$  100.000,00  (cem  mil  reais).  Sobre  o  valor  dos  prejuízos  será  aplicada  a  participação  obrigatória
constante da presente apólice.

3 - Equipamento de Rastreamento Obrigatório
Relação dos equipamentos (rastreadores) referenciados por esta seguradora:

Comunicação Satelital ou Hibrida Comunicação Celular (GPRS - GSM
Autotrac Satelite OBC 4 ou superior/ Prime Autotrac Celular

OnixSmart Hibrido ou Jabursat III OnixSmart GPRS
Omnilink Turbo Hibrido (4464 ou 4484) Omnilink Dual (RI 4454)

Sascarga AVD Sat ou  Sascarga Full Sat Sascarga Full  e AVD
Controlloc Hibrido Controlloc GPRS
Positron Dual Sat Positron Dual

Sighra Hibrido Sighra GPRS
Linker Advaced Hibrido (RI 0482) Linker Advaced  GPRS (RI 0452)

Cielocel hibrido GS 10 e superiores
STi Hibrido STi  Sat carga

4 - Tecnologia Obrigatória (Viagens e Operações)
Para todas as viagens/operações de transporte, a tecnologia aplicada deverá obedecer aos seguintes critérios:

Região de Circulação Operação Tecnologia Aplicada
SP e RJ Área Metropolitana (IBGE) Híbrida ou GPRS-GSM

Demais Regiões Satelital ou Híbrida
Demais Regiões Interestadual Satelital ou Híbrida

Intermunicipal Satelital ou Híbrida
Municipal Híbrida ou GPRS-GSM

5 - Sensores e Atuadores Obrigatórios para Utilização
Itens de segurança obrigatórios para equipamentos de rastreamento e monitoramento:

Sensores Atuadores Acessórios
Portas Cabine e Carona Botão de Pânico Teclado alfanumérico de Bordo

Baú Traseiro e Lateral (se disponível) Sirene
Desengate de Carreta (se articulado) Trava Baú
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Sensores Atuadores Acessórios
Violação de Painel Corta Combustível

* em caso de veículo "SIDER" fica dispensado o uso deste sensor e atuador.

6 - Gerenciadoras de Risco
Empresas referenciadas na Tokio Marine Seguradora para serviços de rastreamento e cadastro/consulta:

ABM² Elite GR¹ J&C² Mundial Risk³ Rondon² Ultrasat¹
Angellira² Frog GR² Jcunha¹ NGO¹ Servis³ VettaGR²

Atlas² Gertran³ Komando² No Risk² Sistema 3² Villagro²
Brasil Risk³ Global 5³ Krona maxxi³ Nox² Skymark³ VR¹
Buonny*³ Golden Service³ Lideransat¹ Opentech³ Skyteck¹

ControlRisc³ GR Global² Monisat³ Protege² Stratum³
Defender¹ GRParceria¹ Monytor² Raster³ Tecnorisk³

DI GR¹ GV³ Multsat³ Rister¹ Transsat³

* Para Cadastro exclusivamente modelo "PLUS" / UNIFICADO.
¹ Gerenciadoras autorizadas para valores até R$ 500.000,00.
² Gerenciadoras autorizadas para valores até R$ 1.000.000,00.
³ Gerenciadoras autorizadas para valores acima de R$ 1.000.000,00.

Observação
· Demais equipamentos/tecnologias e empresas gerenciadoras de risco não informados acima, deverão ser submetidos a
esta  seguradora  previamente  à  aceitação  do  risco,  para  análise  e  homologação  pela  área  de  Prevenção  de  Perdas  da
Tokio Marine.

Notas
·  Todos  os  custos  relativos  às  medidas  de  gerenciamento  acima  descritas  correrão  na  íntegra  pelo
segurado/transportadoras.
· As exigências acima deverão ser cumpridas obrigatoriamente, sob pena de perda de direito às indenizações decorrentes
de apropriação indébita e estelionato, furto simples ou qualificado, roubo durante o trânsito de acordo com a Cláusula 1ª -
Objetivo do Seguro e Cláusula 4ª - Riscos Cobertos das Condições Gerais de RCF-DC.

VIGÊNCIA

Das 24h00 do dia 30 de novembro de 2017 as 24h00 do dia 30 de novembro de 2018.

SINISTROS
Após as vistorias, que obrigatoriamente serão efetuadas por inspetores nomeados pela seguradora e a apresentação de
todos  os  documentos  exigidos  e  comprobatórios  do  sinistro,  as  indenizações  serão  pagas,  conforme  Cláusula  25ª
Indenização, das condições gerais.

COMUNICAÇÃO DE SINISTROS

Os sinistros constatados em portos, aeroportos ou no destino final deverão ser comunicados de imediato a TOKIO
MARINE SEGURADORA, no horário das 8h30 às 17h30 através do e-mail: sinistro.transporte@tokiomarine.com.br
ou pelo telefone: (0xx11) 3054.7033
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Para o atendimento de sinistros na estrada comunicar pelo telefone 0800-7230108, Salva-Carga Tokio Marine.

CLÁUSULA DE TRANSPORTADORES SUBCONTRATADOS
Fica entendido e acordado que, quando as mercadorias forem transportadas por transportadores sub contratados, ficam
eles,  para  todos  os  efeitos,  considerados  como  prepostos  do  segurado,  não  cabendo,  portanto  ação  regressiva  contra
esses sub contratados.

CLÁUSULA DE RESCISÃO
A apólice supra citada poderá ser rescindida a qualquer tempo por quaisquer das partes mediante aviso prévio de
30 (trinta)  dias,  por  escrito,  não prejudicando os riscos em curso.  Porém, em caso de não cumprimento das obrigações
contratuais,  a  cobertura  ficará  prejudicada,  implicando  de  pleno  direito  a  imediata  rescisão,  sem  prévio  aviso  e  sem
restituição de prêmio de seguro dos riscos decorridos.

CLÁUSULA DE REVISÃO AUTOMÁTICA
As  condições  da  presente  apólice  serão  revisadas  automaticamente  quando  o  coeficiente  sinistro  (sinistros  avisados  +
despesas de sinistros - salvados) /prêmio emitido, superar os índices conforme tabela abaixo:

Índice Sinistro / Prêmio Tabela de Agravação nas Taxas
Até 55,00% Manutenção das Taxas

De 55,01% a 65,00% + 10%
De 65,01% a 75,00% + 20%
De 75,01% a 85,00% + 30%
De 85,01% a 95,00% + 40%

Acima de 95,01% Renegociação das condições

ANEXOS
Ratificam-se os dizeres das Condições e Cláusulas anexas:
Condições Gerais para o Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento
de Carga

RELAÇÃO DE MERCADORIAS ESPECIFICAS

Arroz beneficiado (embalado para venda direta ao consumidor)
Aço (qualquer tipo) Defensivos agrícolas

Algodão em ramas e/ou plumas e/ou fardos prensados
e/ou em fios, em bobinas e carretéis

Farinha de trigo

Alho Ferros (qualquer tipo)
Alumínio (qualquer tipo) Ferramentas manuais (qualquer tipo)

Aparelhos eletrodomésticos Fios e cabos elétricos
Aparelhos eletrodomésticos Fios, fibras e tecidos naturais (exceto algodão)

Aparelhos eletrônicos de som e imagem, destinados ao
lazer e de uso doméstico

Fios, fibras e tecidos naturais (exceto algodão)

Artigos de higiene pessoal e limpeza doméstica Fios, fibras e tecidos sintéticos
Artigos fotográficos em geral Gillette e aparelhos de barbear (qualquer tipo)

Auto Peças / moto peças (qualquer tipo) Leite em pó ou condensado
Bebidas qualquer tipo (qualquer tipi) Linhas de costura

Brinquedos, eletrônicos ou não, inclusive vídeo games Móveis
Bicicletas e acessórios Óleos comestíveis
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Aço (qualquer tipo) Defensivos agrícolas
Café (qualquer tipo) Óleos lubrificantes

Calçados Papel em bobinas (qualquer tipo)
Cd's (Compact Disc), Ld's (Laser Disc), DVD's, fitas

cassetes/vídeo/cartuchos de vídeo games
Pilhas e baterias (exceto para celulares)

Chocolates em geral Polietileno, polipropileno, poliestireno e PVC e demais
produtos com as mesmas características físicas,
independentemente de seu nome comercial ou

composição química.
Chumbo (qualquer tipo) Produtos alimentícios industrializados ou não, destinados

à alimentação humana, inclusive condimentos e
especiarias

Combustíveis (qualquer tipo) - todo e qualquer embarque
deve ser rastreado e monitorado ou escolta monitorada

Produtos de laticínios em geral, exceto leite em pó,
condensado ou "in natura"

Confecções, inclusive artigos de cama, mesa e banho Produtos químicos (qualquer tipo)
Cosméticos Rações (qualquer tipo)

Couro Beneficiado, cru ou wetblue (semi beneficiado) Relógios de pulso
Tecidos destinados à confecção, inclusive de cama, mesa

e banho
Tintas

NOTAS COMPLEMENTARES
·  O  segurado  poderá  consultar  a  situação  cadastral  de  seu  corretor  de  seguros  no  site  www.susep.gov.br,  por  meio  do
número de registro, nome, CNPJ ou CPF;
· Produto com processo SUSEP n.º 15414.004139/2011-07. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da
autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização;
·  O  início  de  vigência  coincidirá  com a  data  de  aceitação  da  proposta  pela  seguradora  ou  resseguradora,  quando for  o
caso;
· Deverão ser informados na proposta os dados cadastrais do estipulante/segurado, exigidos por meio da Circular SUSEP
n.º 380/08;
· As cláusulas contratuais encontram-se à disposição na área de produtos no site www.tokiomarine.com.br;
·  A  presente  proposta  foi  elaborada  considerando- se  as  disposições  tarifárias  e  cláusulas  contratuais  dos  ramos  e
modalidades  descritas  neste  documento,  tornando- se  nulas  e  sem  efeito  quaisquer  condições  que  não  estejam
expressamente ratificadas;
·  O  cliente/segurado  declara  estar  ciente  e  que  expressamente  autoriza  a  inclusão  de  todos  os  dados  e  informações
relacionadas  ao  presente  seguro,  assim  como  de  todos  os  eventuais  sinistros  e  ocorrências  referentes  ao  mesmo,  em
banco  de  dados,  aos  quais  a  seguradora  poderá  recorrer  para  análise  de  riscos  atuais  e  futuros  e  na  liquidação  de
processos de sinistro.

Notas:
a)   Deverá ser  informado à  seguradora a  existência  de outros  seguros de transporte  de carga do cliente e que estejam
vigentes e as respectivas seguradoras e nº de apólice.
b)  As condições desta proposta foram elaboradas com base no questionário de risco preenchido pelo segurado e demais
informações recebidas do corretor, as quais farão parte integrante da apólice em caso de efetivação do seguro. Portanto,
omissão ou divergências com relação as informações fornecidas acarretará perda de cobertura em um eventual sinistro.
c)  Toda e qualquer informação complementar ou alteração no perfil do risco deverá ser submetida a esta seguradora para
análise e pronunciamento quanto a aceitação;
d)  Será  obrigatória  a  assinatura  e  carimbo  (com  CNPJ)  do  proponente  nesta  proposta  e  no  questionário  de  risco  para
entrada do pedido de seguro junto a esta seguradora;
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e) Para providências de emissão da apólice, deverão ser encaminhados à seguradora as vias originais desta proposta e
questionário (ambos com carimbo, assinadas pelo corretor e segurado).

VIGÊNCIA
Um ano, a partir das 24h00 do dia ___ de __________ de 2017 às 24h00 do dia ___ de __________ de 2018.

São Paulo, 21 de NOVEMBRO de 2017.

Eliane Sá

Depto. Transportes

De acordo

___________________________________   __________________________________

Carimbo e Assinatura do Proponente       Carimbo e Assinatura da Corretora

RNTR-C N.º__________________________

Obs.: esta proposta tem validade até 21.12.2017

O segurado acima,  por  si  ou  através  de seu representante  legal  ou corretor  de seguros,  propõe a  Tokio Marine
Seguradora  S/A  a  realização  deste  seguro,  para  o  que  presta  as  informações  necessárias  descritas  nesta
proposta.  Assume  integral  responsabilidade  pelas  mesmas,  escritas  de  próprio  punho  ou  fornecidas  a  seu
corretor de seguros,  autorizando a Tokio Marine Seguradora S/A, caso aceite a sua proposta, a emitir a apólice,
cujo prêmio se compromete a pagar, tão logo lhe seja exigido. Declara ter conhecimento, por si ou através de seu
representante  legal  ou corretor  de seguros,  das cláusulas contratuais  que regem este seguro,  e  de que a Tokio
Marine Seguradora S/A, terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta proposta, para proceder
sua análise e se pronunciar a respeito de sua aceitação ou recusa.
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OUVIDORIA

A Voz do Cliente na Empresa

A Ouvidoria é mais um canal de comunicação que a Seguradora coloca à sua disposição, que se diferencia dos demais,
pois tem como missão a defesa de seus direitos perante a empresa com total imparcialidade e transparência.

Quando você pode recorrer a esse serviço?

Você ou seu Corretor de Seguros podem recorrer a esse serviço sempre que registrar uma solicitação, fazer uma consulta
ou reclamação junto aos nossos canais de relacionamento (Serviço de Atendimento ao Cliente ou nosso site) e:
- Não receberem resposta em 30 (trinta) dias; ou
-  Não  concordarem  ou  tiverem  dúvida  em  relação  a  uma  decisão  adotada  pela  empresa  após  o  processo  ter  sido
considerado encerrado pelos canais acima.

O papel do Ouvidor

O Ouvidor  é  um  profissional  que  possui  profundo  conhecimento  da  área  de  seguros.  Ele  atua  de  forma  personalizada,
independente e age ativamente como um representante do cidadão, respeitando as condições dos contratos de seguros,
os direitos humanos e o Código de Defesa do Consumidor.

Sua solicitação em boas mãos

Com  a  sua  solicitação  em  boas  mãos,  o  Ouvidor  poderá  esclarecer,  justificar  ou  reformar  uma  decisão  adotada  pela
empresa. Tenha certeza que tudo será estudado com o mais absoluto cuidado.

No prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que a Ouvidoria receber a manifestação, o nosso Ouvidor
comunicará a posição adotada para você e para o seu Corretor de Seguros.

Estamos prontos para ouvir você

A Ouvidoria está em conformidade com a regulamentação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Para recorrer a esse serviço que é gratuito, você ou seu Corretor de Seguros deverão apresentar a solicitação, consulta ou
reclamação por escrito, contendo o seu nome completo.

Como funciona a Ouvidoria

Você  pode  recorrer  a  este  serviço  sempre  que  não  concordar  ou  tiver  dúvida  em  relação  a  uma  decisão  adotada  pela
empresa. Todavia, para isso é imprescindível já ter acionado o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Assim, você registra sua manifestação nos seguintes canais:

- www.tokiomarine.com.br através do formulário de Ouvidoria ou;
- Através do 0800 449 0000 ou;
- Caixa Postal 12829, São Paulo - SP, CEP: 04010-970;
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- Ouvidoria Deficientes Auditivos e de Fala 0800 770 1523.

Condições Gerais da Apólice de Seguro Facultativo de
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC)

Cláusula 1ª - OBJETIVO DO SEGURO

1.1. A Seguradora, subordinada aos termos destas condições gerais e em conformidade com o que estiver expresso na
apólice,  assume  o  compromisso  de  garantir,  o  pagamento  e/ou  reembolso  das  quantias,  respectivamente,  devidas  ou
despendidas, pelo segurado, na reparação de danos materiais causados a bens ou mercadorias pertencentes a terceiros e
que  lhe  tenham sido  entregues  para  transporte,  por  rodovia,  no  Território  Brasileiro,  contra  conhecimento  de  transporte
rodoviário  de carga,  ou outro documento hábil,  como também nas ações emergenciais empreendidas com o objetivo de
minimizar esses danos ou salvar os bens, desde que observadas simultaneamente às seguintes disposições:
a) que os danos materiais sejam consequentes de fato gerador coberto por este contrato, ocorrido durante a sua vigência;
b) que o segurado pleiteie a garantia durante a vigência da apólice, ou no transcorrer dos prazos prescricionais em vigor;
c)  que  o  valor  das  reparações  haja  sido  fixado  por  sentença  judicial,  transitada  em  julgado,  exarada  em  ação  de
responsabilidade  civil  contra  o  segurado,  ou  em  acordo,  entre  ele  e  os  terceiros  prejudicados,  com  a  anuência  e
concordância expressa da Seguradora;
d)  que  as  despesas  incorridas  com  ações  emergenciais,  sejam  comprovadas,  ou,  na  ausência  de  comprovantes,
confirmadas por vistoria ou perícia técnica realizada pela Seguradora.

1.2. A expressão "ações emergenciais" abrange:
a)  as  despesas  de  salvamento,  transbordo,  armazenagem,  guarda,  reembalagem  e  outras  que  tenham  sido
comprovadamente feitas pelo segurado, para salvaguardar e recuperar os bens ou mercadorias desviadas, durante e/ou
após  o  sinistro.  A  menos  que  previamente  autorizada  pela  Seguradora,  de  forma  expressa,  não  estão  abrangidas  as
despesas com investigação e localização do paradeiro da carga;
b) os danos materiais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros agindo em seu nome, na tentativa de
evitar o sinistro, minorar os danos, ou salvar os bens e mercadorias seguradas.

1.3.  O  segurado  mencionado  no  subitem  1.1  é,  exclusivamente,  o  Transportador  Rodoviário  de  Carga,  devidamente
registrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC), da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT).

1.4. Este seguro não poderá ser contratado coletivamente, devendo as apólices ser individualizadas por segurado.

1.5. É facultada a estipulação de apólice por terceiros, sem prejuízo ao que dispõe os subitens 1.2, 1.3, 10.1 e 10.2 destas
condições gerais.

Cláusula 2ª - BENS OU MERCADORIAS NÃO COMPREENDIDAS NO SEGURO

2.1.  Não estão compreendidos por  este seguro,  em hipótese alguma,  o veículo transportador,  suas peças,  acessórios e
componentes, como também:
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a) apólices, bilhetes de loteria, cartões de crédito, cartões telefônicos e cartões de estacionamento em geral;
b)  ações,  cheques,  contas,  comprovantes  de  débitos,  conhecimentos,  ordens  de  pagamento,  saques,  e  dinheiro,  em
moeda ou papel;
c) diamantes industriais, documentos e obrigações de qualquer espécie, e escrituras;
d) joias, pérolas em geral, pedras preciosas ou semipreciosas, metais preciosos e semipreciosos e suas ligas (trabalhadas
ou não), notas e notas promissórias;
e) registros, títulos, selos e estampilhas;
f) talões de cheque, vales-alimentação; vales-refeição e similares;
g) cargas radioativas ou nucleares;
h) aqueles não averbados no seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador rodoviário - carga (RCTR-C); e
i) quaisquer outros bens ou mercadorias, relacionados na apólice, mediante acordo entre as partes.

Cláusula 3ª - COBERTURA DE BENS OU MERCADORIAS SUJEITAS A CONDIÇÕES PRÓPRIAS

3.1.  Independentemente  do  disposto  na  alínea  "i",  da  cláusula  anterior,  a  cobertura  da  responsabilidade  decorrente  do
transporte  dos  bens  ou  mercadorias  abaixo  mencionadas,  fica  condicionada  a  que  estejam  relacionadas  na  apólice,
estando ainda, sujeita as taxas e condições próprias, discriminadas nas seguintes cláusulas específicas:
a) 102 - mudanças de móveis e utensílios (residenciais ou de escritório);
b) 103 - animais vivos;
c) 104 - objetos de arte (quadros, esculturas, antiguidades e coleções);
d) 105 - contêineres;
e) 106 - veículos trafegando por meios próprios.

3.2.  Se,  por  ocasião  de  evento  decorrente  de  fato  gerador  coberto  por  este  contrato,  for  constatada,  no  embarque
averbado,  a  existência  de  bens  ou  mercadorias  relacionadas  na  apólice,  de  comum acordo,  como sujeitas  a  condições
próprias,  sem  a  observância  do  previsto  no  subitem  anterior,  o  seu  valor  não  será  computado  para  fins  de  cálculo  da
indenização. Nessa hipótese, o prêmio correspondente, eventualmente pago, será devolvido ao segurado.

Cláusula 4ª - RISCOS COBERTOS

4.1. Considera-se risco coberto a responsabilidade do segurado, caracterizada na forma da cláusula 1ª destas condições
gerais, e decorrentes EXCLUSIVAMENTE do:

4.1.1.  Desaparecimento  total  da  carga,  concomitante  com  o  do  veículo  transportador,  durante  o  transporte,  em
consequência de:
a) apropriação indébita e/ou estelionato;
b) furto;
c) extorsão ou extorsão mediante sequestro.

4.1.2.  Roubo durante  o  trânsito,  entendendo-se como tal,  para caracterização da cobertura,  o  desaparecimento total  ou
parcial da carga, desde que o autor do delito tenha assumido o controle do veículo transportador, mediante grave ameaça
ou emprego de violência contra o motorista.

4.1.3.  Roubo  de  bens  ou  mercadorias  carregadas  nos  veículos  transportadores,  enquanto  estacionados  no  interior  de
edifícios  ou  na  área  do  terreno  onde  estiverem  localizados  os  depósitos  do  segurado,  ou  sob  seu  controle  e/ou
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administração, desde que tais depósitos tenham sido previamente relacionados na apólice, e que os bens ou mercadorias
carregadas:
a) estejam acompanhadas do respectivo conhecimento de transporte rodoviário de carga e/ou de outro documento hábil; e
b) não tenham permanecido, no referido depósito, por mais de 15 (quinze) dias.

4.1.4. Roubo durante viagem fluvial complementar à viagem rodoviária, exclusivamente na região amazônica, desde que
haja abertura de inquérito policial,  e que ocorra o desaparecimento total ou parcial  da carga, independentemente de ser
concomitantemente ou não com o do veículo embarcado.

4.3. A cobertura deste seguro não ficará prejudicada quando o tráfego rodoviário sofrer interrupções por motivo de obras
de  conservação,  desmoronamento  de  taludes  ou  por  efeito  de  fenômenos  da  natureza  ou,  ainda,  por  solução  de
continuidade  e  quando,  por  não  haver  pontes  ou  viadutos,  devam  ser  utilizados  serviços  regulares  de  balsas  ou  de
embarcações congêneres adequadas, para transposição de cursos de água.

Cláusula 5ª - RISCOS NÃO COBERTOS

5.1. A garantia deste seguro não se aplica quando o desaparecimento da carga, mesmo que decorrente de risco coberto,
estiver associado:
a) a dolo em ato praticado, exclusiva e comprovadamente, pelo segurado, pelo beneficiário, ou pelo representante de um
ou  de  outro.  Em  se  tratando  de  pessoa  jurídica,  a  presente  exclusão  se  aplica  aos  atos  praticados  pelos  seus  sócios
controladores, dirigentes e administradores legais, seus beneficiários, e também aos representantes de cada uma destas
pessoas;
b) ainda que parcialmente, a bens ou mercadorias contrabandeadas, roubadas ou furtadas, ou ainda, cuja comercialização
e/ou embarque sejam proibidos ou ilícitos;
c) a roubo de bens ou mercadorias ainda não carregadas nos veículos transportadores, mas localizados nos depósitos do
segurado, ou sob seu controle e/ou administração, exceto, exclusivamente, se contratada cobertura adicional específica;
d)  a  atos  de  hostilidade  ou  de  guerra,  declarada  ou  não,  conspiração,  subversão,  rebelião,  insurreição,  guerra  civil,
guerrilha, revolução, poder usurpado, e em geral, todo e qualquer ato ou consequência de tais ocorrências;
e)  a  ato praticado por  qualquer  pessoa agindo por  conta de,  ou em ligação com qualquer organização,  cujas atividades
visem derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda;
f) a ato terrorista, independente de seu propósito, quando reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade
competente;
g) a nacionalização, confisco, requisição ou destruição, ordenada por qualquer autoridade legalmente constituída;
h) a greves, lockout, tumultos, motins, arruaças, desordens e quaisquer outras perturbações da ordem pública;
i) a vias proibidas ao trânsito pelas autoridades competentes.

5.2. Está também expressamente excluída do presente seguro a cobertura da responsabilidade do segurado por perdas,
danos ou prejuízos resultantes, direta ou indiretamente, de:
a)  multas,  assim  como  obrigações  fiscais,  tributárias  e/ou  judiciárias,  à  exceção  do  valor  dos  impostos  suspensos  e/ou
benefícios internos relativos aos bens ou mercadorias transportadas, desde que contratada cobertura adicional específica.
b) danos corporais e/ou morais, lucros cessantes, lucros esperados, flutuações de preços, demoras de qualquer espécie,
perda de mercado ou desvalorização dos bens em consequência de retardamento, decorrentes de qualquer causa, ainda
que de ocorrência prevista e coberta nos termos deste contrato.
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Cláusula 6ª - LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE

6.1. Fica ajustado que a importância fixada na apólice, de comum acordo entre as partes, sob o título de "limite máximo de
garantia" por  veículo /  acúmulo,  representa o valor  até o qual  a Seguradora responderá por cada ocorrência de sinistro.
Ainda dentro do limite máximo de garantia da apólice, a Seguradora responderá pelas despesas de salvamento e valores
referentes  aos  danos  materiais  comprovadamente  causados  pelo  segurado  e/ou  por  terceiros,  na  tentativa  de  evitar  o
sinistro, minorar o dano ou salvar os bens ou mercadorias.

6.1.1. Considerar-se-á "um mesmo sinistro", o conjunto de perdas e danos materiais resultantes de uma mesma ocorrência
coberta  nos  termos  deste  contrato,  atingindo  um  mesmo  veículo  /  viagem,  ou  um  mesmo  depósito,  pertencente  ao
segurado, ou sob o seu controle e/ou administração, previamente relacionado na apólice.

6.2. Na hipótese de aceitação, pela Seguradora, de aumento ou redução do limite máximo de garantia da apólice, durante
a sua vigência, ou por ocasião de sua renovação, o novo limite será aplicado apenas para as reclamações de indenização
relativas a embarques realizados a partir das 24h00 da data designada como início de vigência, no endosso ou na nova
apólice, conforme o caso.

6.3. Nas operações em que a importância segurada ultrapassar ao limite máximo de garantia da apólice, fica o segurado
obrigado  a  dar  aviso,  por  escrito,  à  Seguradora,  com  antecipação  mínima  de  3  (três)  dias  úteis,  contados  da  data  de
embarque, devendo esta, se pronunciar, no prazo de até 3 (três) dias úteis, após o recebimento da comunicação, sobre a
aceitação  ou  não  do  risco  proposto.  A  ausência  de  manifestação,  por  escrito,  da  Seguradora,  dentro  do  prazo
convencionado neste subitem caracterizará a aceitação tácita do risco proposto.

6.4. Se o segurado não submeter o risco ou se a Seguradora não aceitá-lo, dentro dos prazos estabelecidos no subitem
anterior,  o  referido embarque não terá  a  cobertura  concedida por  esta  apólice,  não devendo,  portanto,  ser  averbado na
forma estabelecida na cláusula 14ª destas condições gerais.

6.5. Os prazos mencionados no subitem 6.3 poderão ser reduzidos mediante acordo entre as partes.

Cláusula 7ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA

A  importância  segurada,  por  embarque,  corresponderá  aos  valores  integrais  dos  bens  ou  mercadorias  declarados  nos
conhecimentos de transporte rodoviário de carga, ou outro documento hábil, averbados na forma estabelecida na cláusula
14ª destas condições gerais.

Cláusula 8ª - CONTRATAÇÃO DO SEGURO

8.1. A contratação deste seguro deverá ser precedida da entrega de proposta à Seguradora, preenchida e assinada pelo
segurado, por seu representante, ou corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais do interesse a ser
garantido e do risco. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco por parte da Seguradora, conforme estabelece
a cláusula 9ª destas condições gerais.

8.2.  A  Seguradora  deverá  fornecer,  obrigatoriamente,  protocolo  que  identifique  a  proposta  por  ela  recepcionada,  com
indicação  da  data  e  hora,  salvo  para  aquela  que  não  satisfaça  a  todos  os  requisitos  formais  estabelecidos  para  seu
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recebimento, previamente a análise. Nesta hipótese, a proposta não será recepcionada, mas sim devolvida ao segurado
ou ao seu representante, por intermédio do corretor de seguros, para atendimento das exigências informadas.

Cláusula 9ª - ACEITAÇÃO OU RECUSA DA PROPOSTA

9.1. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a proposta, contados a partir da data de seu
recebimento, seja para novos seguros, renovações, ou alterações que impliquem modificação do risco ou das condições
de garantia da apólice. No decorrer deste período, fica facultado a Seguradora o direito de solicitar ao segurado ou a seu
representante,  por  intermédio  do  corretor  de  seguros,  documentos  e/ou  informações  complementares,  justificadamente
indispensáveis  à  análise  da  proposta  e/ou  para  taxação  do  risco,  suspendendo- se  aquele  prazo  a  cada  novo  pedido,
voltando  a  correr  a  partir  da  data  em  que  se  der  o  completo  atendimento  das  exigências  formuladas.  Esta  solicitação
complementar,  dentro  do  prazo  de  manifestação  da  proposta,  só  poderá  ser  feita  uma  única  vez  no  caso  de  segurado
pessoa  física,  e  mais  de  uma  no  caso  de  pessoa  jurídica,  desde  que,  neste  último  caso,  a  Seguradora  indique  os
fundamentos do pedido de novos elementos.

9.1.1. O prazo mencionado no subitem anterior, fica reduzido para 7 (sete) dias, quando a proposta se referir a emissão de
apólice  destinada  a  cobrir  um  único  embarque,  e,  para  3  (três)  dias  úteis,  no  caso  de  emissão  de  endosso  relativo  a
alteração de risco e/ou das condições de cobertura da apólice, em particular, o limite máximo de garantia.

9.2.  Nenhuma alteração na proposta terá validade se não for feita por escrito,  com a concordância entre as partes. Não
será admitida a presunção de que a Seguradora possa ter conhecimento de circunstâncias que não constem da proposta,
ou que não tenham sido comunicadas posteriormente, por escrito.

9.3.  Quando a aceitação da proposta depender  de contratação de cobertura de resseguro facultativa,  o  prazo fixado no
subitem  9.1  será  suspenso  até  que  os  resseguradores  se  manifestem  formalmente,  sendo  vedado  o  recebimento  ou  à
cobrança,  total  ou  parcial,  do  prêmio  até  que  seja  integralmente  concretizada  a  cobertura  de  resseguro  e  confirmada à
aceitação da proposta. A Seguradora dentro daquele prazo deverá informar, por escrito, ao segurado, a seu representante
ou  corretor  de  seguros,  tal  eventualidade,  ressaltando  a  consequente  inexistência  da  cobertura  enquanto  perdurar  a
suspensão.

9.4.  A ausência de manifestação,  por  escrito,  da Seguradora,  no prazo fixado no subitem 9.1,  caracterizará a aceitação
tácita do seguro.

9.5. Em caso de não aceitação da proposta, a Seguradora deverá, concomitantemente:
a) observar os prazos previstos no subitem 9.1;
b)  comunicar  o  fato,  por  escrito,  ao segurado,  a  seu representante ou corretor  de seguros,  especificando os motivos da
recusa;
c) restituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data da formalização da recusa, o valor do pagamento efetuado,
atualizado,  após  o  transcurso  daquele  prazo,  pela  variação  positiva  do  IPCA  /  IBGE,  ou,  caso  este  seja  extinto,  pelo
INPC/IBGE,  calculada  entre  o  último  índice  publicado  antes  da  data  da  formalização  da  recusa  e  aquele  publicado
imediatamente anterior à data da efetiva restituição. O eventual recebimento antecipado do prêmio, no todo ou em parte,
não caracterizará a responsabilidade da Seguradora.

9.6. Se for verificado o recebimento indevido de prêmio, a Seguradora deverá restituir o segurado o valor do pagamento
efetuado, atualizado pela variação positiva do IPCA / IBGE, ou, caso este seja extinto, pelo INPC/IBGE, calculada entre o
último índice publicado antes da data do crédito e aquele publicado imediatamente anterior à data da efetiva devolução.
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Equipara- se  a  recebimento  indevido  do  prêmio  o  valor  eventualmente  pago  pelo  segurado,  durante  o  período  de
suspensão de cobertura a que se refere o subitem 9.3.

Cláusula 10ª - OUTROS SEGUROS

10.1.  O  segurado  não  poderá  manter  mais  de  uma  apólice  deste  seguro  nesta  ou  em  outra  Seguradora,  sob  pena  de
suspensão de seus efeitos, sem qualquer direito à restituição do prêmio ou das parcelas do prêmio que houver pagado.

10.2.  Não obstante o disposto no subitem anterior,  é permitida a emissão de mais de uma apólice, com a concordância
prévia de todas as Seguradoras envolvidas, exclusivamente nos seguintes casos:
a) quando o segurado possuir filiais em mais de um Estado da Federação, não cobertas pela apólice principal, nos termos
do subitem 10.2.2, e desde que fique caracterizado, em cada uma das apólices adicionais, o local de início da viagem;
b) quando as demais apólices adicionais forem específicas para um determinado tipo de bem, mercadoria ou embarcador,
não abrangida pela apólice principal, nos termos do subitem 10.2.3;
c) quando o valor do embarque for superior ao limite máximo de garantia da apólice por veículo / acúmulo e, consultada a
Seguradora,  esta  tiver  recusado  o  risco,  desde  que  a  consulta  e  a  recusa  tenham  sido  formuladas  dentro  dos  prazos
previstos na apólice principal, conforme o disposto no subitem 6.3 destas condições gerais;
d)  quando  as  apólices  adicionais  forem  estipuladas  por  um  determinado  embarcador,  em  nome  do  transportador,  nos
termos  da  Lei  nº.  11.442/2007  e  suas  alterações  posteriores,  atendidas  as  demais  disposições  deste  seguro,
particularmente os subitens 1.2 e 1.3 destas condições gerais.

10.2.1. Em todos os casos, nas apólices adicionais, deve existir menção expressa à existência da apólice principal.

10.2.2. Na situação prevista na alínea "a", do subitem anterior, deverão ser discriminadas, com destaque, por ocasião da
emissão da apólice principal, as filiais que não estão garantidas pelo seguro.

10.2.3. Nas situações previstas na alínea "b", do subitem anterior, deverão ser discriminadas, com destaque, por ocasião
da emissão da apólice principal, as mercadorias que não poderão ser transportadas com a garantia da mesma.

Cláusula 11ª - INSPEÇÕES

A  Seguradora  poderá  proceder,  a  qualquer  momento,  as  inspeções  e  verificações  que  considerar  necessárias  ou
convenientes, com relação ao seguro e ao prêmio, e o segurado assume a obrigação de fornecer os esclarecimentos, os
elementos e as provas que lhe forem solicitados, ficando sob a sua responsabilidade os custos referentes a tais inspeções.

Cláusula 12ª - APÓLICE E VIGÊNCIA DO SEGURO

12.1. A Seguradora emitirá a apólice em até 15 (quinze) dias após a data de aceitação da proposta.

12.2. A apólice terá seu início e término de vigência às 24h00 das datas nela indicada para tal fim, observando-se que o
início  de  vigência  coincidirá  com  a  data  de  aceitação  da  proposta  pela  Seguradora,  ou  com  data  distinta  desde  que
expressamente acordada entre partes.

12.3. São documentos deste seguro à proposta, e a apólice com seus anexos. No caso da proposta ter sido precedida de
cotação realizada pela Seguradora, toda a documentação entregue e as informações prestadas serão consideradas como
parte integrante e inseparável deste contrato, para todos os fins e efeitos.
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12.4. Qualquer alteração na apólice deverá ser feita por meio de endosso, nos termos da cláusula 17ª destas condições
gerais.

Cláusula 13ª - COMEÇO E FIM DOS RISCOS

13.1. A cobertura dos riscos referentes ao transporte propriamente dito tem início, observados os riscos cobertos, durante
a vigência da presente apólice e a partir do momento em que os bens ou mercadorias são recebidos pelo transportador, no
local de início da viagem contratada, mediante conhecimento de transporte rodoviário de carga ou outro documento hábil,
e termina quando são entregues ao destinatário, no local de destino da mesma viagem, ou, quando depositados em juízo,
se aquele não for encontrado.

13.2.  O segurado deve exigir  que o  destinatário  confira,  contra  recibo,  os bens ou mercadorias entregues,  sob pena de
perda da garantia, em caso de reclamações posteriores.
 
13.3. A cobertura concedida pela apólice estende-se aos percursos urbanos e suburbanos de coletas e entregas dos bens
ou mercadorias, efetuadas pelo segurado como complementares a viagem principal, comprovadas pelo documento fiscal
do embarcador ou pela minuta de despacho.

Cláusula 14ª - AVERBAÇÕES

14.1. O segurado assume a obrigação de comunicar, à Seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes
da  saída  do  veículo  transportador,  através  da  entrega  de  cópia  dos  conhecimentos  rodoviários  ou  documento  fiscal
equivalente,  emitidos  para  transporte,  em  rigorosa  sequência  numérica,  acompanhada  do  respectivo  formulário  de
averbação.
 
14.2.  A  comunicação  prevista  nesta  cláusula  poderá  ser  feita  também por  meio  de  transmissão  eletrônica,  diariamente,
mediante acordo prévio com a Seguradora.

14.3.  Ressalvada às disposições dos subitens  6.4  e  10.2  destas  condições gerais,  o  não cumprimento  da obrigação de
averbar  todos  os  embarques  abrangidos  pela  apólice,  quaisquer  que  sejam  seus  valores,  isentará,  de  pleno  direito,  a
Seguradora da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente deste seguro, ainda que o
embarque sinistrado tenha sido averbado.

14.4.  Mediante  acordo  entre  o  segurado  e  a  Seguradora,  será  permitido  inserir,  na  apólice,  cláusula  específica  de
averbação simplificada, possibilitando a entrega de averbações, por qualquer meio de comunicação, inclusive por sistema
de transmissão eletrônica, respeitados os prazos estipulados naquela cláusula, ou por outra periodicidade, expressa neste
contrato.

Cláusula 15ª - PRÊMIO

15.1. Salvo estipulação em contrário, acordada entre as partes, na emissão da apólice de averbação será feita à cobrança
do prêmio inicial calculado sobre o valor estipulado como limite máximo de garantia por veículo / acúmulo.

15.2.  Durante  a  vigência  da  apólice,  o  prêmio  inicial  será  reajustado  sempre  que,  por  solicitação  do  segurado  e  com a
concordância da Seguradora, for aumentado o limite máximo de garantia por veículo / acúmulo fixado na apólice.
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15.3. O valor do prêmio inicial pago será levado a crédito do segurado no pagamento da sua última fatura/conta mensal.
Na hipótese de rescisão da apólice, será restituído ao segurado, o valor do prêmio inicial (liquido de emolumentos), ou do
saldo  remanescente  na  data  da  referida  rescisão,  atualizado  de  acordo  com  as  disposições  do  subitem  18.5  destas
condições gerais.

15.4.  O  valor  do  prêmio  será  calculado  com  base  no  valor  dos  bens  ou  mercadorias,  declarados  no  conhecimento  ou
manifesto de carga e na averbação, e nas taxas do seguro, ressalvado o disposto no subitem 6.4 destas condições gerais.

15.5. No caso de apólice de averbação, a cobrança do prêmio referente aos percursos será feita através de fatura mensal,
e  a  correspondente  ficha  de  compensação  ou  documento  equivalente,  englobando  todo  o  movimento  averbado  pelo
segurado durante cada mês.

15.6. Em se tratando de apólice avulsa, isto é, aquela que se destina a garantir um único embarque, a cobrança do prêmio
será procedida em parcela única, de acordo com a legislação vigente.

15.7. A entrega da apólice ao segurado será feita mediante o pagamento do prêmio inicial, se for o caso.

Cláusula 16ª - PAGAMENTO DO PRÊMIO
 
16.1. Fica entendido e ajustado que qualquer indenização, por força do presente contrato, somente passará a ser devida
depois que o prêmio tiver sido pago pelo segurado, o que deve ser feito, no máximo, até a data-limite prevista para este
fim, na ficha de compensação ou documento equivalente.

16.1.1. Fica vedado à cobrança de qualquer valor adicional do segurado, a título de custo administrativo de fracionamento.

16.2. A Seguradora encaminhará os documentos de cobrança diretamente ao segurado ou a seu representante, ou, ainda,
por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco)
dias  úteis,  em  relação  à  data  do  respectivo  vencimento,  ressaltado  que  a  data- limite  para  pagamento  do  prêmio  não
poderá  ultrapassar  o  30º  (trigésimo)  dia  da  emissão  da  apólice,  da  fatura  ou  da  conta  mensal,  ou  endossos  dos  quais
resultem aumento do prêmio.

16.2.1. Se o segurado, seu representante ou o corretor de seguros, não receberem os documentos de cobrança no prazo
aludido no subitem 16.2, deverão ser solicitadas, por escrito, à Seguradora, instruções de como proceder para efetuar o
pagamento antes da data-limite, sendo que, na hipótese de não serem recebidas em tempo hábil, à data de vencimento
será renegociada pelas partes, sem ônus para o segurado.

16.3.  Quando a data- limite  coincidir  com dia em que não haja expediente bancário,  o pagamento do prêmio poderá ser
efetuado no primeiro dia útil subsequente.

16.4. Fica, ainda, estabelecido que se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio, sem que esse se ache
efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado, desde que o prêmio respectivo seja pago dentro daquele prazo.

16.5. Configurada inadimplência do segurado em relação ao pagamento do prêmio, a apólice ficará automaticamente e de
pleno  direito  cancelada,  independentemente  de  qualquer  interpelação  judicial  ou  extrajudicial,  sem  que  caiba  qualquer
restituição ao segurado.
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16.6. Em se tratando de apólice de averbação, o não pagamento da fatura ou conta mensal, na data indicada na ficha de
compensação  ou  documento  equivalente  poderá  acarretar  a  proibição  de  novas  averbações,  porém  os  bens  ou
mercadorias referentes aos prêmios já pagos continuarão com cobertura até o fim da vigência prevista na apólice.

16.7. Havendo prêmio a ser pago por risco decorrido, será o mesmo cobrado por via executiva, nos termos do artigo 27º
do decreto-lei nº. 73, de 21.11.66, sujeito a débito, além da atualização monetária, aos juros mensais calculados "pro-rata-
die", até o efetivo pagamento, acrescido, ainda, o débito da multa penal, conforme legislação em vigor, incidente sobre o
total da divida, sem prejuízo do ressarcimento das despesas que a Seguradora tiver de arcar para o recebimento de seu
crédito.

16.8. Os embarques averbados antes do cancelamento da apólice, cujos prêmios tenham sido pagos, terão cobertura até
o fim de suas respectivas viagens.

16.9. Fica vedado o cancelamento da apólice cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto às
instituições financeiras, nos casos em que o segurado deixar de pagar o citado financiamento.

Cláusula 17ª - MODIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA APÓLICE

17.1. O segurado mediante entrega de nova proposta à Seguradora poderá propor alterações nas condições de cobertura
da apólice, durante a sua vigência, sujeitas, no entanto, às disposições estipuladas na cláusula 9ª destas condições gerais.

17.2. Quando a alteração requerida se referir à prorrogação do término de vigência da apólice, o segurado deverá solicitá-
la, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a qual poderá ou não ser concedida.

17.3.  A  concessão  da  prorrogação  dependerá  do  exame  das  justificativas  para  sua  solicitação,  da  atualização  das
informações que deram origem ao seguro contratado e outros documentos porventura necessários à análise do pedido.
Termos e condições originais da apólice poderão ser revisados pela Seguradora, em função do exame que ela realizará.
Se  a  necessidade  de  prorrogação  ocorrer  por  motivo  de  sinistro,  o  prêmio  adicional  a  ser  cobrado  não  poderá,  em
nenhuma circunstância, ser recuperado pelo segurado como prejuízo indenizável.

17.4. A diminuição do risco durante a vigência da apólice não acarreta a redução do prêmio estipulado, salvo se a redução
for  considerável.  Neste  caso,  o  segurado  poderá  exigir  a  revisão  do  prêmio  ou  o  cancelamento  da  apólice  e/ou  dos
endossos a ela referentes.

17.5. A Seguradora emitirá o endosso em até 15 (quinze) dias após a data de aceitação da proposta, ficando ajustado que:
a) as alterações serão válidas a partir das 24h00 da data designada no endosso como início de vigência;
b)  as  indenizações  por  sinistros  ocorridos  no  período  anterior  ao  início  de  vigência  do  endosso  ficarão  limitadas  as
condições  de  garantia  vigentes  na  apólice  na  data  do  evento,  mesmo  que  as  reclamações  de  indenização  respectivas
venham a ser apresentadas posteriormente.

Cláusula 18ª - RESCISÃO E CANCELAMENTO
 
18.1. O presente contrato pode ser rescindido, a qualquer momento, mediante acordo entre as partes, com exceção dos
riscos em curso, sem prejuízo ao disposto no subitem 16.5 destas condições gerais.
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18.2.  Se  o  segurado,  seu  representante  ou  corretor  de  seguros,  fizer  declarações  inexatas  ou  omitir  circunstâncias  que
possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, além de estar o
segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé
do segurado, a Seguradora poderá:

18.2.1. Na hipótese de não ocorrência do sinistro:
a) cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou
b) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível.

18.2.2. Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral:
a)  cancelar  o  seguro,  após  o  pagamento  da  indenização,  retendo,  do  prêmio  originalmente  pactuado,  acrescido  da
diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou
b) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.

18.2.3.  Na  hipótese  de  ocorrência  de  sinistro  com  indenização  integral,  cancelar  o  seguro,  após  o  pagamento  da
indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível.

18.3.  O segurado  está  obrigado  a  comunicar  à  Seguradora,  logo que saiba,  qualquer  fato  suscetível  de  agravar  o  risco
coberto, sob pena de perder o direito à indenização, se ficar comprovado que silenciou de má-fé.

18.4.  A Seguradora,  desde que o  faça,  nos 15 (quinze)  dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco,
poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de cancelar a apólice. A resolução, neste caso, só será eficaz 30 (trinta)
dias  após  notificação  ao  segurado,  ao  seu  representante  ou  corretor  de  seguros,  devendo ser  restituída  a  diferença  do
prêmio, se cabível. Na hipótese de continuidade do seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença do prêmio em razão
do agravamento do risco, mediante a emissão de endosso.

18.5. Fica, ainda, ajustado que qualquer valor devido a título de restituição de prêmio deverá ser atualizado pela variação
positiva  do  IPCA  /  IBGE,  na  base  "pro- rata  die"  ou,  caso  este  seja  extinto,  pela  variação  positiva  do  índice  que  vier  a
substituí- lo,  a  partir  da  data  do  recebimento  da  solicitação  de  cancelamento  ou  da  data  do  efetivo  cancelamento,  se  o
mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora, até o dia útil imediatamente anterior à data da efetiva devolução.

Cláusula 19ª - RENOVAÇÃO DO SEGURO

19.1. A renovação deste seguro não é automática, devendo o segurado encaminhar proposta renovatória, à Seguradora,
com antecedência de, pelo menos, 5 (cinco) dias da data de término de vigência da apólice.

19.2.  A  proposta  renovatória  obedecerá  às  normas  específicas  da cláusula  9ª  destas  condições gerais,  mas o  início  de
vigência coincidirá com o dia e horário de término do presente seguro.

19.3. No caso de o segurado submeter à proposta renovatória em desacordo com o prazo estabelecido no subitem 19.1, a
Seguradora poderá fixar,  em caso de aceitação, a data de início de vigência do novo seguro diferentemente da data de
término da vigência da apólice a ser renovada.

Cláusula 20ª - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

20.1. O segurado se obriga a:
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a) observar todas as exigências legais relacionadas com a proteção e a segurança das operações de transporte;
b) tomar todas as precauções que razoavelmente possam dele ser esperadas, tendentes a evitar as ocorrências de riscos
cobertos;
c)  cadastrar  os  motoristas,  seus  ajudantes,  seus  veículos  transportadores,  bem  como  os  proprietários  desses  veículos,
quando for o caso, em ficha de cadastro apropriada;
d) exigir a apresentação e conferir rigorosamente os seguintes documentos dos motoristas e dos veículos transportadores:
carteira  nacional  de  habilitação  (CNH),  cédula  de  identidade  (RG),  inscrição  no  registro  nacional  de  transportadores
rodoviários de carga (RNTRC) da agência nacional de transportes terrestres (ANTT), inscrição do INSS, documento único
de  trânsito  (DUT),  imposto  sobre  propriedade  de  veículos  automotores  (IPVA),  assim  como  a  numeração  de  chassis  e
placa do veículo;
e) arquivar, na ficha de cadastro, cópia do RG dos motoristas e dos ajudantes, do DUT, do IPVA e do RNTRC;
f) coletar, na ficha de cadastro, as impressões digitais dos motoristas e dos ajudantes, bem como a fotografia deles, no ato
do cadastramento;
g)  dar  imediato  aviso  à  Seguradora  no  caso  de  interrupção  não  programada  da  viagem  ou  demora  no  prazo  de  sua
duração normal, assim que tiver conhecimento de tal ocorrência;
h) usar de todos os meios legais ao seu alcance para descobrir os autores do evento danoso, promovendo para tal fim as
necessárias  medidas  policiais  e  judiciais,  conservando  os  vestígios  e  indícios  do  delito  praticado  e  facilitando  todas  as
diligências que as autoridades ou a Seguradora julgarem por bem proceder;
i)  autorizar  a  Seguradora,  sempre  que  julgar  conveniente,  a  adotar  as  providências  relacionadas  com  o  inquérito  e  as
investigações policiais, outorgando-lhe, por meio hábil, todos os poderes necessários para tal fim.

20.2. As obrigações previstas nas alíneas "c" a "f" do subitem anterior:
a) são extensivas às empresas subcontratadas pelo segurado, ou que com ele operem em regime de tráfego mútuo;
b) também se aplicam aos segurados transportadores autônomos;
c) poderão ser substituídas por sistema de cadastramento prévio, devidamente aprovado pela Seguradora.

Cláusula 21ª - COMUNICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO SINISTRO

21.1. O segurado, na ocorrência de sinistro, ou, quando notificada a respeito de ação judicial, SOB PENA DA PERDA DE
DIREITO À INDENIZAÇÃO, terá de:
a) informa-lo imediatamente à Seguradora, por escrito, tão logo dele tome conhecimento e dentro do prazo que possibilite
a apuração da causa, natureza e extensão dos danos;
b)  tomar  as  providências  consideradas  inadiáveis  e  ao  seu  alcance,  para  resguardar  os  interesses  comuns  e  impedir  o
agravamento dos prejuízos, coletando informações e provas que forem possíveis, de maneira a possibilitar a localização
de bens ou mercadorias desviadas;
c) providenciar o transporte e a armazenagem dos bens ou mercadorias localizadas, de comum acordo com a Seguradora;
d) franquear ao representante da Seguradora o acesso ao local da ocorrência, possibilitando a sua inspeção, e prestando
as  informações  e  os  esclarecimentos  solicitados,  colocando- lhe  à  disposição  a  documentação  para  comprovação  ou
apuração dos valores envolvidos;
e) assistir  à Seguradora, fazer o que for possível e permitir  a prática de todo e qualquer ato necessário, ou considerado
indispensável, com a finalidade de sustar, remediar ou sanar falhas ou inconvenientes, cooperando espontaneamente e de
boa vontade para a solução correta dos litígios, inclusive, entregando-lhe, com a devida diligência, os documentos básicos
que lhe tenham sido solicitados, dentre os abaixo relacionados:
e.1)  em  se  tratando  de  pessoa  jurídica:  cópia  do  contrato  social  e  última  ata  de  eleição  da  diretoria  e  conselho
administrativo;  cópia do cartão de CNPJ e do comprovante do estabelecimento atualizado, e documento de qualificação
dos procuradores ou diretores, quando não representado pelo proprietário ou sócio controlador;
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e.2)  em  se  tratando  de  pessoa  física:  cópia  do  comprovante  de  residência  atualizado,  como  também  do  CPF,  RG  ou
qualquer outro documento de identificação que tenha fé pública, dos representantes e/ou procuradores;
e.3)  atestados ou certidões de autoridades competentes,  bem como o resultado de inquéritos  ou processos instaurados
em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente,
a Seguradora poderá solicitar cópia da certidão de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado;
e.4) registro oficial da ocorrência e das perícias locais, se realizadas;
e.5) ficha de cadastro dos motoristas e ajudantes e/ou documentação do sistema de cadastramento prévio, devidamente
aprovado pela Seguradora;
e.6) depoimento de testemunhas e de envolvidos (motorista e ajudantes;
e.7) manifestos, conhecimentos e notas fiscais dos bens ou mercadorias desviadas; e
e.8) cópia do contrato firmado com o transportador, quando houver.

21.2.  Se,  após  análise  dos  documentos  básicos  apresentados,  houver  dúvidas  fundadas  e  justificáveis,  é  facultado  a
Seguradora o direito de solicitar outros porventura necessários para elucidação do fato que produziu o sinistro e apuração
dos  prejuízos  indenizáveis.  Neste  caso,  a  contagem do  prazo  para  pagamento  da  indenização  prevista  na  cláusula  25ª
destas condições gerais, será suspensa a cada novo pedido para a entrega de documentos, e reiniciada a partir do dia útil
posterior àquele em que se der o completo atendimento das exigências requeridas.

21.3. Com exceção dos encargos de tradução de despesas realizadas no exterior, e de outras diretamente realizadas ou
autorizadas pela Seguradora, todos os custos com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação correrão por
conta do segurado.

21.4. Os atos ou providências que a Seguradora praticar, após o sinistro, não importam, por si só, no reconhecimento da
obrigação de pagar a indenização reclamada.

Cláusula 22ª - DEFESA EM JUÍZO CIVIL
 
22.1. Quando qualquer ação for proposta contra o segurado (ou seu preposto), além de dar imediato conhecimento do fato
á Seguradora, remetendo-lhe cópia da notificação ou de qualquer outro documento recebido, o segurado (ou seu preposto)
se obriga a constituir advogado de sua escolha, para defesa de seus direitos, dentro dos prazos previstos em lei.

22.2. Embora as negociações e os procedimentos relativos à liquidação do sinistro, com os terceiros reclamantes, sejam
conduzidos  pelo  segurado,  a  Seguradora  se  faculta  o  direito  de  dirigir  os  entendimentos,  ou  intervir  em  qualquer  fase
daquelas negociações e procedimentos, na qualidade de assistente.

22.3. É vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providências que possam influir no resultado das negociações
ou  litígios,  em  especial  reconhecer  sua  responsabilidade  ou  confessar  a  ação,  salvo  se  tiver  à  anuência  expressa  da
Seguradora.

22.4.  Qualquer  acordo  judicial  com  os  terceiros  prejudicados,  seus  beneficiários  e  herdeiros,  só  será  reconhecido  pela
Seguradora se tiver seu prévio conhecimento. Na hipótese de recusa do segurado em aceitar o acordo recomendado pela
Seguradora e aceito pelos terceiros reclamantes, fica desde já acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer
quantias acima daquela pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.
Cláusula 23ª - APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS
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23.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as disposições deste seguro, a Seguradora, valer-se-á
dos registros contábeis do segurado, ou de quaisquer outros meios disponíveis, tomando-se ainda por base a averbação
do seguro, o conhecimento de transporte rodoviário, a nota fiscal ou outro documento hábil.

23.2. Serão computadas, na determinação dos prejuízos, as despesas efetuadas com socorro e salvamento, transbordo,
armazenagem,  guarda,  reembalagem  e  outras  que  tenham  sido  feitas  para  salvaguardar  e  recuperar  os  bens  ou
mercadorias desviadas, desde que autorizadas pela Seguradora, deduzidas ainda as importâncias recuperadas.

23.3.  As  importâncias  eventualmente  recuperadas,  líquidas  das  despesas  mencionadas  no  subitem  anterior,  após  o
pagamento da indenização, beneficiarão o segurado e a Seguradora proporcionalmente às cotas dos prejuízos assumidos.

23.4. As despesas mencionadas no subitem 23.2 não incluirão aquelas que disserem respeito a trabalho de investigação e
localização do paradeiro da carga, cujo reembolso dependerá da autorização prévia da Seguradora.

23.5.  A  Seguradora  reembolsará,  quando  contratualmente  previsto  e  dentro  do  limite  da  importância  segurada  do
embarque,  as  custas  judiciais  e  os  honorários  dos advogados nomeados pelo  segurado,  para  a  defesa judicial  de  seus
direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros
reclamantes, desde que, neste último caso, advenha de sentença judicial ou acordo autorizado pela Seguradora de modo
expresso.

23.6.  Se  o  segurado  e  a  Seguradora  nomearem  advogados  diferentes,  na  hipótese  de  não  ter  sido  contratualmente
previsto o reembolso das custas judiciais e dos honorários advocatícios, cada parte assumirá, individualmente, os gastos
integrais pelas contratações previstas.

Cláusula 24ª - PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO EM CASO DE SINISTRO

Em todo  e  qualquer  sinistro  amparado pelas  disposições  das  coberturas  contratadas  na  apólice,  o  segurado  participará
dos  prejuízos  reclamados  com  um  percentual  fixado  na  apólice,  o  qual  será  aplicado  a  cada  reclamação,  excluídas  as
parcelas não indenizáveis.

Cláusula 25ª - INDENIZAÇÃO

25.1.  O  pagamento  de  qualquer  indenização,  com  base  neste  seguro,  somente  poderá  ser  efetuado  após  terem  sido
relatadas as circunstâncias da ocorrência do sinistro, apuradas as suas causas, provados os valores a indenizar e o direito
de recebê-los, cabendo ao segurado, ou quem o representar, prestar toda a assistência para que isto seja concretizado.

25.2. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias contados da data do registro da ocorrência policial feita pelo segurado, contra a
apresentação da certidão passada pela autoridade competente de que os bens ou mercadorias desviadas ainda não foram
localizadas,  a  Seguradora,  observada a importância segurada e o limite máximo de garantia da apólice,  deverá pagar o
valor  da  indenização  correspondente,  diretamente  ao  terceiro  reclamante,  ou  realizar  as  operações  necessárias  para  a
reparação ou reposição dos bens ou mercadorias sinistradas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após entrega de toda
documentação  básica  requerida.  Na  impossibilidade  de  reconstrução,  reparação  ou  reposição  dos  bens  danificados,  à
época da liquidação do sinistro, a indenização deverá ser paga em dinheiro.
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25.3.  A  Seguradora  poderá,  a  seu  critério,  autorizar  o  segurado  a  efetuar  o  pagamento  da  indenização  ao  terceiro
reclamante,  hipótese  em  que  ficará  obrigada  a  reembolsá- lo  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  a  contar  da
apresentação da prova de ter sido efetuado o pagamento.

25.4. Em caso de reembolso ao segurado, seja por ter o mesmo efetuado o pagamento da indenização, total ou parcial, ao
terceiro proprietário dos bens ou mercadorias, com a expressa anuência da Seguradora, seja por ter efetuado despesas
para minorar os danos, salvar os bens ou as mercadorias, ou evitar o sinistro, será devida, pela Seguradora, atualização
daquele reembolso, a partir do 11º (décimo primeiro) dia após a data do efetivo pagamento por parte do segurado.

25.4.1. Os valores de relativos à atualização monetária serão calculados pela variação positiva do IPCA/IBGE, ou na falta
deste,  pelo  INPC/IBGE,  entre  o  último  índice  publicado  antes  do  efetivo  dispêndio  por  parte  do  segurado  e  aquele
publicado imediatamente anterior à data da liquidação do sinistro.

25.4.2.  Serão devidos,  também, pela Seguradora,  juros moratórios,  a partir  do 11º (décimo primeiro) dia após a data do
efetivo pagamento por parte do segurado, equivalente à taxa em vigor para a mora de pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional.

25.4.3. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios será feito independente de notificação
ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

25.5.  Efetuado o pagamento da indenização,  os salvados passam a ser  de propriedade da Seguradora,  não podendo o
segurado  fazer  o  abandono  dos  mesmos,  devendo  tomar  desde  logo  todas  as  providências  cabíveis  no  sentido  de
protegê- los e de minimizar  os danos e,  de comum acordo com a Seguradora,  procurar seu melhor aproveitamento, não
implicando isto, todavia, o reconhecimento pela Seguradora da obrigação de indenizar os prejuízos reclamados.

25.6. No caso da reclamação de indenização não ser consequente de evento amparado pelas disposições das coberturas
contratadas, ou ainda, quando diretamente relacionada com as disposições da cláusula 27ª destas condições gerais, as
partes  interessadas  serão  comunicadas  a  respeito  pela  Seguradora,  por  escrito,  dentro  do  prazo  de  30  (trinta)  dias
contados a partir da data da entrega de toda documentação básica necessária para regulação e liquidação do processo.

Cláusula 26ª - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS
 
26.1. A Seguradora, paga a indenização de sinistro, ficará sub-rogada, até a concorrência deste valor, nos direitos e ações
do segurado contra terceiros, cujos atos ou fatos tenham dado causa as perdas e danos indenizados, podendo exigir, em
qualquer tempo, o instrumento de cessão e os documentos hábeis para o exercício desses direitos.
 
26.2. A Seguradora não poderá se valer do instituto da sub-rogação contra o segurado.

26.3. O segurado não poderá dificultar ou praticar qualquer ato que venha a prejudicar ou impedir o direito de sub-rogação
da  Seguradora,  SOB  PENA DE  PERDER O DIREITO À  INDENIZAÇÃO,  nem  fazer  acordo  ou  transação  com terceiros
responsáveis pelo sinistro, salvo com prévia e expressa autorização da Seguradora.

26.4.  Salvo  dolo,  a  sub- rogação  não  terá  lugar  se  os  danos  cobertos  por  este  seguro  forem causados pelo  cônjuge do
segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.
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26.5.  Fica ajustado que,  quando os bens ou mercadorias forem transportadas por  transportadores subcontratados ficam
esses,  para  todos os efeitos,  equiparados a  prepostos do segurado,  não cabendo,  portanto,  ação regressiva contra tais
subcontratados,  desde  que  o  conhecimento  rodoviário  emitido  para  o  respectivo  transporte  seja,  de  fato,  do  próprio
segurado e emitido obrigatoriamente antes do início dos riscos.

Cláusula 27ª - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
 
27.1.  Ficará  a  Seguradora  isenta  de  toda  e  qualquer  responsabilidade  decorrente  deste  seguro,  sem  pagamento  ao
terceiro prejudicado ou reembolso ao segurado, quando este:
a) transgredir os prazos, não fizer as comunicações devidas ou não cumprir integralmente quaisquer das obrigações que
lhe cabem pelas condições do presente seguro;
b) não tiver contratado o seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador rodoviário - carga (RCTR-C) para os
bens  ou  mercadorias  cobertos  pelo  presente  seguro,  inclusive  por  eventuais  transportadores  subcontratados  pelo
segurado;
c)  não  se  enquadrar  na  definição  de  Transportador  Rodoviário  de  Carga,  apresentada  na  cláusula  1ª  destas  condições
gerais;
d) praticar qualquer fraude e/ou falsidade que tenham influído na aceitação do risco ou nas condições do seguro;
e) agir de má-fé com relação à ocorrência do sinistro e aos danos causados pelo mesmo, desviar ou ocultar, no todo ou
em parte, os bens ou mercadorias sobre os quais verse a reclamação;
f) dificultar qualquer exame ou diligência necessária para a ressalva de direitos em relação a terceiros ou para a redução
dos riscos e prejuízos; ou
g)  não  se  enquadrar  na  definição  de  Transportador  Rodoviário  de  Carga,  apresentada  na  cláusula  1ª  destas  condições
gerais;
h) agravar intencionalmente o risco.

Cláusula 28ª - REINTEGRAÇÃO

É vedada a reintegração da importância segurada.

Cláusula 29ª - FORO COMPETENTE
 
O foro do domicílio do segurado é competente para dirimir toda e qualquer controvérsia relativa ao presente contrato.

Cláusula 30ª - PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais serão aqueles determinados em lei.

Cláusula 31ª - GLOSSÁRIO

Aceitação: aprovação da proposta apresentada pelo Segurado e a emissão da competente apólice.
 
Acúmulo:  termo utilizado pelo mercado,  em conjugação com o limite máximo de garantia,  correspondendo ao valor  total
das mercadorias ou bens armazenados nos locais previstos no contrato de seguro. Ver Limite Máximo de Garantia.
Apólice: instrumento do contrato de seguro que contém as condições gerais, coberturas e cláusulas que o regem, assim
como as informações sobre o objeto ou bem segurado.
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Apropriação Indébita: apropriação de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

Arresto: apreensão judicial da coisa, em virtude de dívida para a garantia da execução.
 
Aviso  de  Sinistro:  trata- se  de  uma  das  obrigações  do  segurado,  que  deve  comunicar,  à  Seguradora,  a  ocorrência  de
qualquer sinistro, assim que dele tenha conhecimento.
 
Bens: todas as coisas, direitos e ações que podem ser objeto de propriedade.
 
Cancelamento: dissolução antecipada do seguro, em sua totalidade ou parcialmente, por determinação legal, de comum
acordo, perda de direito ou inadimplência do segurado. O cancelamento do seguro, total  ou parcial,  por acordo entre as
partes, denomina-se RESCISÃO.
 
Causa Mortis": expressão latina que significa "a causa da morte

Cláusulas Específicas: cláusulas suplementares, adicionadas ao contrato, modificando a cobertura, mas sem gerar prêmio
adicional.

Cobertura Adicional: cobertura adicionada ao contrato, facultativamente, mediante cobrança de prêmio complementar. Em
nenhuma hipótese, as coberturas adicionais poderão ser contratadas isoladamente.
 
Condições  Gerais:  conjunto  de  disposições  que  estabelecem  as  obrigações  e  os  direitos  tanto  do  segurado  como  da
Seguradora.
 
Conhecimento  de  Embarque  /  Conhecimento  de  Transporte:  documento  numerado  seqüencialmente,  emitido  pelo
transportador  na  data  de  carregamento  ou  de  início  da  viagem,  contendo  informações  sobre  os  bens  ou  mercadorias
transportadas,  tais  como  origem,  procedência  e  destino,  quantidade  e  espécie  dos  volumes,  números  dos  documentos
fiscais e respectivos valores, etc.

Conhecimento  Rodoviário  /  Conhecimento  de  Transporte  Rodoviário:  conhecimento  de  embarque  relativo  ao  transporte
rodoviário.
 
Contêiner:  recipiente  ou  caixa,  normalmente  fechado  e  de  metal,  munido  de  fechaduras  de  segurança,  utilizado  no
transporte de mercadorias.
 
Corretor  de  Seguros:  pessoa  física  ou  jurídica,  legalmente  autorizada  pela  Superintendência  de  Seguros  Privados  -
SUSEP, para intermediar e promover entre o segurado e a Seguradora, a indenização de contratos de seguros.

Dano  Material:  no  seguro  de  RCF- DC,  utiliza- se  este  termo  em  relação  aos  estragos,  deterioração,  inutilização  ou
destruição  causados  aos  bens  ou  mercadorias  de  terceiros,  entregues  ao  segurado  para  transporte,  e  decorrentes  de
acidentes, incêndio, etc. Os danos podem ser indenizáveis ou não, de acordo com as condições do contrato de seguro.
 
Dano  Moral:  lesão,  praticada  por  outrem,  ao  patrimônio  psíquico  ou  à  dignidade  da  pessoa,  ou,  mais  amplamente,  aos
direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, constrangimento ou qualquer tipo de desconforto, independente
da ocorrência simultânea de danos materiais ou corporais. Para as pessoas jurídicas, são as perdas financeiras indiretas,
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não  contabilizáveis,  decorrentes  de  ofensa  ao  seu  nome  ou  à  sua  imagem,  independente  da  ocorrência  simultânea  de
outros danos.

Dolo:  intenção  de  praticar  um  mal  que  é  capitulado  como  crime,  seja  por  ação  ou  omissão,  ou  ainda,  vício  de
consentimento caracterizado pela intenção de prejudicar ou fraudar outrem.
 
Endosso: documento, emitido pela Seguradora, por intermédio do qual são alterados dados e condições de uma apólice,
de comum acordo com o segurado.

Estelionato:  obter,  para si  ou para outrem, vantagem ilícita,  em prejuízo alheio,  induzindo ou mantendo alguém em erro
mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
Extorsão: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com intuito de obter para si ou para outrem indevida
vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Extorsão Mediante Sequestro: sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como
condição de preço ou resgaste.

Furto: subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Importância  Segurada:  valor  integral  dos  bens  ou  mercadorias  declarados  nos  documentos  relativos  a  cada  embarque,
observado o limite máximo de garantia por veículo/acúmulo fixado na apólice.
 
Indenização:  no seguro  de RCF-DC,  é,  primariamente,  o  pagamento,  efetuado pela Seguradora diretamente ao terceiro
prejudicado, proprietário dos bens ou mercadorias, das reparações a ele devidas, pelo segurado, desde que cobertas pela
apólice e,  secundariamente,  o  reembolso,  ao segurado,  das despesas de socorro e salvamento realizadas para evitar  o
sinistro e minimizar os danos.

Indenização  Integral:  será  caracterizada  a  indenização  integral,  quando  resultantes  de  um  mesmo  sinistro,  os  danos
materiais causados aos bens ou mercadorias seguradas, atingirem ou ultrapassarem 80% de seu valor, na data do aviso
do sinistro.

Limite  Máximo  de  Garantia  por  Veículo  /  Acúmulo:  quantia  máxima,  fixada  na  apólice,  que  a  Seguradora  assumirá,  em
cada  viagem  de  um  mesmo  meio  transportador  ou  por  acumulação  de  bens  e/ou  mercadorias  em  locais  previstos  no
contrato de seguro.
 
Lock-out: paralisação dos serviços ou atividades de uma empresa ou empresas de atividades afins, por determinação de
seus administradores ou do sindicato patronal respectivo.
 
Lucros cessantes: lucros que deixam de ser auferido devido à paralisação de atividades e do movimento de negócios do
terceiro prejudicado.
 
Objeto do Seguro: designação genérica de qualquer interesse segurado, sejam coisas, pessoas, bens, responsabilidades,
obrigações, direitos ou garantias.

Prêmio: importância paga pelo segurado, ou estipulante proponente, à Seguradora, em troca da transferência, para esta,
do risco a que aquele está exposto.
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Proponente: pessoa, física ou jurídica, que pretende fazer o seguro, preenchendo e assinando uma proposta.
 
Proposta:  documento no qual  o  segurado expressa a  sua vontade em contratar,  alterar,  prorrogar  ou renovar  a apólice,
podendo  ser  por  ele  preenchida  e  assinada,  pelo  seu  representante,  ou  corretor  de  seguros  habilitado.  Na  proposta
deverão constar os elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.
 
Reclamação: no caso do seguro de RCTR-DC, é a apresentação, à Seguradora, pelo segurado, de pedido de indenização
efetuado por terceiro pretensamente prejudicado, possivelmente sob a forma de uma notificação judicial, pedida este que o
Segurado fará acompanhar de todas as informações e documentos relativos ao evento. O pedido de indenização pode ser
apresentado diretamente à Seguradora pelo terceiro pretensamente prejudicado proprietário dos bens ou mercadorias.

Regulação e Liquidação de Sinistros: processo de apuração dos prejuízos sofridos pelo segurado e que tem por finalidade
fixar a responsabilidade da Seguradora e as bases das indenizações.

Reintegração:  restabelecimento  da  importância  original  segurada  após  um  sinistro  com  pagamento  da  correspondente
indenização pela Seguradora.
 
Rescisão: rompimento do contrato de seguro antes do término.
 
Risco  Coberto:  evento  aleatório,  previsto  no  contrato  de  seguro,  cuja  ocorrência  acarreta  prejuízo  de  ordem econômica
para o segurado.

Riscos  Excluídos:  riscos  que  o  contrato  retira  da  responsabilidade  da  Seguradora.  Os  riscos  excluídos  podem  ser
genéricos, quando enumerados nas condições gerais da apólice, e específicos, quando constam nas cláusulas específicas
ou aquelas aplicáveis às coberturas adicionais.

Rodovia: via terrestre não proibida ao trânsito de veículos automotores pelas autoridades competentes.

Roubo: subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de
havê- la,  por  qualquer  meio,  reduzido  à  impossibilidade  de  resistência,  quer  pela  ação  física,  quer  pela  aplicação  de
narcóticos ou assalto a mão armada.
 
Segurado:  pessoa  física  ou  jurídica  que,  tendo  interesse  segurável,  contrata  o  seguro  em  seu  benefício  pessoal  ou  de
terceiro.

Seguradora:  aquela  que  emite  uma  apólice,  assumindo  a  responsabilidade  pelos  riscos  nela  constantes,  mediante  o
pagamento de prêmio pelo segurado.
 
Seguro  de  Responsabilidade  Civil  do  Transportador  Rodoviário  por  Desaparecimento  de  Carga  (RCTR- DC):  contrato
mediante  o  qual  uma  pessoa  jurídica,  denominada  Seguradora,  se  obriga,  mediante  o  recebimento  de  um  prêmio,  a
indenizar  o  terceiro  prejudicado,  proprietário  dos  bens  ou  mercadorias  desaparecidas  durante  transporte  efetuado  por
outra pessoa física ou jurídica,  denominada segurado,  danos estes resultantes de riscos futuros e incertos,  previstos no
contrato.  Prevê  o  contrato,  também,  reembolsar  o  segurado  das  despesas  de  socorro  e  salvamento,  por  ele  efetuadas,
visando evitar o sinistro e minimizar os danos, limitado o montante da indenização e do reembolso ao valor da importância
segurada do embarque.
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Sinistro: ocorrência de risco previsto no contrato (apólice).

Sub-Rogação: direito que a lei  confere à Seguradora, que pagou a indenização ao terceiro prejudicado, proprietário dos
bens  ou  mercadorias,  e,  possivelmente,  o  reembolso  de  despesas  ao  segurado,  de  assumir  os  direitos  deste  contra
terceiros, responsáveis pelos prejuízos.
 
Transportador  Rodoviário:  todo  aquele  registrado  no  Registro  Nacional  de  Transportadores  Rodoviários  de  Carga
(RNTRC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Vício Próprio: diz-se de uma propriedade intrínseca de certos objetos, a qual age no sentido de provocar a destruição ou
avaria dos mesmos, sem a concorrência de qualquer causa exterior.

Cláusula 31ª - DISPOSIÇÕES FINAIS

31.1.  O  registro  deste  plano  na  Superintendência  de  Seguros  Privados  -  SUSEP  não  implica,  por  parte  da  autarquia,
incentivo ou recomendação à sua comercialização.

31.2.  O  segurado  poderá  consultar  a  situação  cadastral  de  seu  corretor  de  seguros,  no  endereço  eletrônico
www.susep.gov.br, por meio do seu número de registro, nome completo, CNPJ ou CPF.

31.3. Processo SUSEP nº. 15414.004139/2011-07.
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DECLARAÇÃO DE SEGURO 

 

 
Declaramos que o Segurado JTGO TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ: 26.708.605/0001-25, 
contratou o seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga (RCTR-C) 540 

1187192 e o seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por 
Desaparecimento de Carga (RCF-DC) 550 1187197, nesta seguradora. Abaixo as principais condições 
que constarão nas apólices. 

 
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA 

Fica estabelecido que o limite máximo de garantia do presente seguro não poderá exceder 

aos sub-limites abaixo especificados:   
 
a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para aparelhos de telefonia celular e suas partes e peças; 

por embarque/veículo/viagem e/ou por acúmulo em qualquer local coberto por esta apólice;  
 
b) R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), exclusivamente para medicamentos e farmacêuticos 

(qualquer tipo veterinário ou humano) e vacinas (qualquer tipo), por 
embarque/veículo/viagem e/ou por acúmulo em qualquer local coberto por esta apólice;  
 

c) R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), para mercadorias em geral, por 
embarque/veículo/viagem e/ou por acúmulo em qualquer local coberto por esta apólice;  
 

d) R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a cobertura adicional de avarias particulares; 
 
Notas: 

1.  Entende-se “por acúmulo em qualquer local coberto por esta apólice”, como sendo o valor total 
coberto por esta apólice para as perdas ou danos sofridos pelo objeto segurado, decorrente do 
mesmo ato e/ou fato acidental que atinjam mercadorias embarcadas em um ou mais veículos 

transportadores, ou depositados em armazéns, pátios ou depósitos, desde que devidamente 
amparados pelo presente seguro. 

 

2.  Caso o segurado venha realizar embarques com valor superior ao limite acima, deverá comunicar a 
seguradora por escrito antes do início do risco, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, a 
qual se pronunciará sobre a aceitação ou não do risco.  

 
3.  No caso de qualquer sinistro, em que se verifique que o valor total embarcado superou o limite 

máximo de garantia sem que o segurado tenha obtido expressa concordância desta seguradora, o 

mesmo será considerado cossegurador do risco, participando proporcionalmente dos prejuízos, 
devendo sua participação ser igual ao percentual resultante da divisão do valor da diferença entre o 
valor total embarcado e o valor do limite máximo de garantia, pelo valor total do carregamento, sem 

prejuízo das franquias e participações obrigatórias determinadas na presente apólice. 
 
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO 

Fica entendido e acordado que a apólice será automaticamente cancelada, na hipótese de a soma das 
indenizações pagas no conjunto do seguro RCTR-C e RCF-DC, atingir o limite máximo de indenização 
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 
 OBJETO DO SEGURO 
Sobre bens e mercadorias pertencentes a terceiros e entregues ao Segurado para transporte, 

consistindo principalmente de aparelhos de telefonia celular e suas partes e peças, 
autopeças/motopeças, gêneros alimentícios, peças industriais, cosméticos, produtos de higiene e 
limpeza, bebidas, eletro-eletrônicos, medicamentos e computadores em geral e suas partes e peças, 

devidamente acondicionados de acordo com a sua natureza e viagem.  
 
VIAGENS 

Dentro do território nacional. 
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RISCOS COBERTOS 
RCTR-C 

Cobertura Básica 
De conformidade com o Capítulo I - Objeto do Seguro e Riscos Cobertos - das Condições Gerais para 
o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - Carga. 

I – Colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador;  
II – Incêndio ou explosão no veículo transportador. 
 

Cobertura Adicional de Avarias Particulares 
Art. 1º. Mediante pagamento de prêmio adicional e contratação na apólice da presente cobertura, fica 
ajustado que, este contrato, não obstante o que em contrário possam dispor as condições gerais, se 

estenderá para garantir, até o valor da importância segurada, as quantias, pelas quais, por disposição 
de lei, o segurado vier a ser responsável, relativas às reparações por danos materiais sofridos pelos 
bens ou mercadorias, objeto deste seguro, em conseqüência de quebra, derrame, vazamento, 

arranhadura, amolgamento, amassamento, má arrumação e/ou mau acondicionamento, água 
doce ou de chuva, contaminação ou contato com outras mercadorias, molhadura e ruptura , 
desde que tais danos materiais tenham ocorrido: 

 
I -  durante o transporte, ainda que não se verifiquem em decorrência de evento previsto e coberto nos 
termos do capítulo I das condições gerais deste seguro; 

 
II - depósitos, armazéns ou pátios usados pelo segurado, nas localidades de iníc io, pernoite, baldeação 
e destino da viagem segurada, ainda que os ditos bens ou mercadorias se encontrem fora dos veículos 

transportadores. 
 
Art. 2º. Aplicar-se-á a cada sinistro indenizável a franquia constante na apólice, respondendo a 

seguradora, sem prejuízo aos demais termos deste contrato, somente pelas quantias excedentes.  
 
Art. 3º. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente 

alteradas ou revogadas pela presente cláusula. 
 
Observações: 

✓ As coberturas para avarias particulares serão concedidas exclusivamente às 
mercadorias novas/sem uso; e 
✓ A cobertura para os riscos de água doce ou água de chuva está condicionada à 

utilização de veículos fechados ou veículos tipo ‘sider’.  No caso de transportes feitos em 
veículos abertos, as mercadorias ou bens deverão estar adequadamente “lonados”, 
lonas em perfeito estado de conservação, caso contrário o segurado perderá o direito 

a indenização. 
 

✓ Fica excluída da presente cobertura as mercadorias VIDRO, CERAMICAS, PISOS, 

AZULEJOS e similares.  
 
 

RCF-DC   
De conformidade com a Cláusula 1.ª – Objetivo do Seguro e Cláusula 4ª – Riscos Cobertos - das 
Condições Gerais para o Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário 

por Desaparecimento da Carga, anexa.   
 
EXCLUSÃO DE COBERTURA DE ROUBO EM DEPÓSITO 

Fica expressamente excluído o item 4.1.3 das Condições Gerais de Responsabilidade Civil do 
Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC). 
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CLÁUSULA DE TRANSPORTADORES SUBCONTRATADOS 

Fica entendido e acordado que, quando as mercadorias forem transportadas por transportadores sub 
contratados, ficam eles, para todos os efeitos, considerados como prepostos do segurado, não 
cabendo, portanto ação regressiva contra esses sub contratados.  

VIGÊNCIA 

Das 24h00 do dia 07 de novembro de 2017 às 24h00 do dia 31 de março de 2018. 
 

COMUNICAÇÃO DE SINISTROS 
Os sinistros deverão ser comunicados de imediato a TOKIO MARINE BRASIL, no horário das 
8h30 às 17h30 pelo telefone: (0xx11) 3054.7033 ou pelo fax: (0xx11) 3265-7523, ou por meio do e-

mail: sinistro.transporte@tokiomarine.com.br. 
 
Para o atendimento de sinistros comunicar pelo telefone 0800-7230108, Salva-Carga Tokio Marine. 

 
 
 

 
 
São Paulo, 07 de Novembro de 2017. 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 

 
Tokio Marine Brasil Seguradora S.A 
Rosevaldo Alves da Silva 
Departamento de Transportes                                                                    
 
 
 

mailto:sinistro.transporte@tokiomarine.com.br


 

JTGO TRANSPORTES 
Endereço: Rodovia BR 153 KM 5,5 Condomínio LOG - MÓDULO 4 GALPÃO 2 -  CEP: 74620-430 

(62) 3924-5523 | 3924-0166 | 3924-1185 
CNPJ: 26.708.605/0001-25 

 
 

 

Goiânia-GO, 03 de outubro de 2018. 

 

 

DEC/GCOM/233-2018 

 

 

AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – DISTRITO FEDERAL 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Declaração: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2018 

 

Prezados, 

 

Declaramos para os devidos fins que disponibilizaremos de todos os equipamentos e pessoal 

necessários à perfeita execução contratual, nos termos do art. 30, II e § 6º, da Lei nº 8.666/93." 

referente ao objeto de prestação de serviço do pregão eletrônico Nº 22/2018 
 

 

 Desde já agradecemos a oportunidade a nós concedida, e nos colocamos a disposição 

para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

Jean Carlos Pereira Neves 

Sócio Administrador 

JTGO TRANSPORTES 

(62) 9 8284-0069 

 

 



 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA 

 

DE 

 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 
Nome completo: JTGO TRANSPORTES LTDA 

 
CPF/CNPJ: 26.708.605/0001-25 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente  

acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 

participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, 

nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido 
seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas 

em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 10:48:51 do dia 03/09/2018, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 

 
Código de controle da certidão: J60F030918104851 

 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/09/2018 às 10:41) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ nº 26.708.605/0001-25.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5B8D.3A02.E173.3082 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA 

 

DE 

 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 

Nome completo: JEAN CARLOS PEREIRA NEVES 
 

CPF/CNPJ: 703.120.491-70 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente  

acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 

participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, 

nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido 

seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas 
em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  
 

Certidão emitida às 10:49:57 do dia 03/09/2018, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 

Código de controle da certidão: 25JV030918104957 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/09/2018 às 10:44) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CPF nº 703.120.491-70.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5B8D.3AA9.5497.8249 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA 

 

DE 

 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 

Nome completo: CARLOS FERREIRA DAS NEVES 
 

CPF/CNPJ: 823.274.326-34 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente  

acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 

participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, 

nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido 

seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas 
em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  
 

Certidão emitida às 10:52:18 do dia 03/09/2018, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 

Código de controle da certidão: 2Q0Z030918105218 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/09/2018 às 10:48) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CPF nº 823.274.326-34.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5B8D.3B91.5F61.0481 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA 

 

DE 

 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 

Nome completo: MARIA ELIETH PEREIRA NEVES 
 

CPF/CNPJ: 004.479.981-02 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente  

acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para  

participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, 

nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido 

seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas 
em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  
 

Certidão emitida às 10:54:00 do dia 03/09/2018, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 

Código de controle da certidão: PQBB030918105400 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/09/2018 às 13:19) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CPF nº 004.479.981-02.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5B8D.5EFD.4267.5549 
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