
GARANTIA DE CUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

SEGURO
GARANTIA



O Seguro Garantia é a opção de caução mais segura e completa para as suas 
obrigações contratuais

Objetivo:
Oferecer proteção contra eventuais prejuízos decorrentes do não 
cumprimento das especificações de um contrato, como: 
concorrências/licitações, execução de obras e projetos, fornecimento de bens, 
prestação de serviços ou, ainda, quando dado em garantia em ações judiciais.

Abrangência:
Desenvolvido para que empresas privadas e órgãos públicos da administração, 
direta ou indireta, tenham melhor eficiência financeira e mais velocidade em 
suas operações.

Garante o cumprimento das obrigações 
assumidas em contrato.

SEGURO 
GARANTIA

Um seguro 
desenvolvido para que 
empresas privadas e 
órgãos públicos da 
administração, direta ou 
indireta, tenham melhor 
eficiência financeira e 
mais velocidade em 
suas operações. 

MODALIDADES
- Concorrência
- Execução
 - Adiantamento de Pagamento
- Retenção de Pagamento 
- Judicial Trabalhista
- Manutenção Corretiva
- Imobiliária
- Aduaneiro



VANTAGENS
SEGURADO
- Análise do tomador garantindo a 

idoneidade da empresa;

- Com o seguro o processo é mais ágil do 

que uma carta fiança ou caução em 

dinehiro;

- Não precisa realizar novo processo 

enquanto o contrato estiver vigente.

COBERTURAS
- Licitações
- Executante Construtor / Fornecedor 
- Prestador de Serviço
- Adiantamento
- Retenção de Pagamento
- Manutenção Corretiva
- Aduaneiro
- Completion
- Judicial
- Concessão
- Imobiliário
- Trabalhista e Previdenciário

VANTAGENS
CONTRATADO
(TOMADOR)

- Custo mais baixo em relação a outras 

garantias, como carta de fiança e caução 

em dinheiro; 

- Não causa impacto negativo no balanço da 

empresa;

- Não reduz o capital de giro junto aos 

bancos.

PARTES 
ENVOLVIDAS
Segurado (Empresa A): empresa que 
receberá uma eventual indenização do 
seguro X Garantia, no caso do não 
cumprimento das obrigações 
registradas em contrato com a Empresa 
B (tomador).

Tomador (Empresa B): empresa 
contratada pela Empresa A (segurado) 
para a prestação de um serviço, que por 
sua vez contrata o seguro X Garantia 
como proteção financeira contra 
possíveis indenizações.

Corretor: busca a melhor seguradora 
que garante que as obrigações 
contratuais sejam assumidas pelo 
Tomador (Empresa B) perante o 
Segurado (Empresa A).



Atendimento – 24h.
Especialistas em transportes.
Atuação de 17 anos em Gerenciamento de Risco.
Parceria sólida com Seguradoras.
Condições e Coberturas diferenciadas e específicas para cada cliente.

Estudamos seu perfil e indicamos a opção mais adequada, personalizando o Seguro 
para você. Possuímos um relacionamento transparente e prezamos pela qualidade dos 
nossos serviços, o que permite apresentar o melhor custo x benefício para escolher 
exatamente o serviço que nossos clientes desejam. 

Trabalhamos em parceria com seguradoras de qualidade, confiança e solidez no 
mercado. Somos especializados no ramo de Seguros, possuímos expertise sobre nosso 
segmento e quem ganha é você, ganha mais tranquilidade e segurança por poder 
contar com profissionais que estarão sempre aptos para lhe atender.

TRANQUILIDADE NA 
ESCOLHA DE SEU SEGURO.



www.fuerzacorretora.com.br

51 99888.5029  |  51 99606.8990
(Whatsapp)

contato@fuerzacorretoraseg.com.br

@fuerzacorretora

@fuerzacorretoradeseguros


