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LISTA DE SEGUROS OBRIGATÓRIOS 

 

EXPLORAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, DA GESTÃO DE ÁREAS DAS 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARQUE 

ESTADUAL DO SUMIDOURO, MONUMENTO 

NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO MATO E 

MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PETER 

LUND. 
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Aos       de       de 2014, pelo presente instrumento, de um lado,  

(1) O INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS – IEF, com interveniência do 

ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD, com sede na Rodovia 
Prefeito Américo Gianetti, nº 4143 - Cidade Administrativa Presidente Tancredo 
Neves, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, representada por 
seu Diretor Geral, Bertholdino Apolônio Teixeira Junior, portador da Carteira de 
Identidade n.º M-5.443.573 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 003.290.196-86, 

residente em Belo Horizonte; e  

(2) [Concessionária], com sede em [Município], Estado de [__], na [endereço], 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda, 
sob o nº [__], neste ato devidamente representada pelos Srs. [__], 
[qualificação]. 

Considerando que:  

(i) A [Concessionária] foi constituída, em [●] de [●] de [●], pela [Proponente] 
vencedora da Licitação n°[__]/2013, referente à Concessão Administrativa para 
Exploração e Gestão De Áreas Das Unidades De Conservação Estaduais 
Parque Estadual Do Sumidouro, Monumento Natural Gruta Rei Do Mato E 
Monumento Natural Peter Lund; 

(ii) O Contrato foi celebrado em [●] de [●] de [●], conforme publicado no DO de 
[●] de [●] de 2013;  

(iii) O prazo da Concessão é de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da 
data de publicação do CONTRATO; 

(iv) São seguros obrigatórios para a Concessão Administrativa Das Unidades 
De Conservação Estaduais Parque Estadual Do Sumidouro, Monumento 
Natural Gruta Rei Do Mato E Monumento Natural Peter Lund: 

1. Seguro de risco de engenharia: durante a execução das obras, 
seguro de risco de engenharia para obras civis em construção e para 
instalação e montagem, do tipo “todos os riscos”, incluindo a 
cobertura de danos decorrentes de tumulto, de erros do projeto, 
cobertura de testes e riscos do fabricante (quando não houver 
garantia do fabricante), sendo a importância mínima segurada 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 

2. Seguro de riscos operacionais: durante a execução do Contrato, 
seguro de riscos operacionais, do tipo “todos os riscos”, incluindo no 
mínimo cobertura de danos materiais de incêndio, danos decorrentes 
de tumulto, raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos e de 
equipamentos eletrônicos e cobertura de lucros cessantes, com 
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período mínimo de 6 (seis) meses no que toca às despesas fixas 
necessárias à continuidade dos serviços, sendo a importância 
mínima segurada correspondente a 1% (um por cento) do valor do 
contrato; 

 

3. Seguro de responsabilidade civil: cobertura de responsabilidade civil, 
cobrindo a Concessionária e o Poder Concedente, bem como seus 
administradores, empregados, funcionários, prepostos ou delegados, 
pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título de 
danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e quaisquer 
outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, 
decorrentes das atividades abrangidas pela Concessão, inclusive, 
mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, mortes, danos 
materiais causados a terceiros e seus veículos, incluindo o Poder 
Concedente; e 
 

4. Por, no mínimo, 90 (noventa) dias após a extinção do Contrato, 
seguro garantia de perfeito funcionamento com limite de indenização 
correspondente a, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato. 
 

Os seguros deverão ser atualizados de forma permanente e deverão abarcar 

todo o prazo da concessão de 25 anos, inclusive na ocorrência de prorrogação 

do prazo contratual conforme previsão legal. 

 

__________________________________________________________  

Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMAD  

 

__________________________________________________________  

Instituto Estadual de Florestas – IEF 

 

__________________________________________________________  

[Concessionária] 

 


