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A MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.4., empresa concessionária de serviço
público de energia elétrica (adiante MSG), com sede na Rua Voluntários da Pátria n.o 113 -
Pavimento 6, cuja entrada principal é pela Rua Professor Álvaro Rodrigues n.o 352, Bo andar,
Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.280-040, inscrita no CNPJ n.o 19.699.063/0001-06, por
intermédio de seus Diretores Presidente (interino), Contratos e de Administração e
Compliance, ambos com poderes conferidos pelo Estatuto Social da Sociedade, torna
pública a realizaçáo de PREGÃO PRESENCIAL N.o 008/2019, do tipo MENOR PREÇO,
para a contratação de empresa seguredora para emissão de apólice de seguro, na
modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e/ou
Administradores de Sociedade Comercial (Directors and Officers Liability lnsurance - D&O),
de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I do presente EDITAL,
devidamente formalizado no Processo Administrativo n.o 2019.01014.

Local, dia e hora para entrega dos Envelopes 1 e2 e para realizaçâo da sessão de abertura
do certame, conforme tabela abaixo:

DATA DA ABERTURA DO
CERTAME

2510712019 - às 10h00

LOCAL Rua Professor Áfuaro Rodrigues n.o 352, 80 ândar, Botafogo,
Rio de Janeiro/RJ - CEP 22.280-040

DATA DE RECEBIMENTO
DOSENVELOPESie2 ATÉ AS íohOO DO DtA 25/07/20í9, NO ENDEREÇO ACTMA.

CREDENCIAMENTO í OhOO, ATO CONTÍNUO INICIAR.SE-Á A SESSÃO,

1.1. O EDITAL e seus Anexos podêm ser obtidos na Rua Professor Álvaro Rodrigues n.o 352,
80 andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, das th00 às 12h00 e das '14h00 às 17h00, nos dias
úteis, e no site da MSG - vvww.msgtrans.com.br no link Licitações -+ Licitações em
andamento.

1 .2. Os esclarecimentos sobre o conteúdo do EDITAL e seus Anexos, somente seráo
prestados e considerados quando solicitados por escrito, até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail: licitacoes@msgtrans.com.br,
no horário das 09h00 às 17h00. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou
esclarecimentos) serâo disponibilizadas no site da MSG - www.msgtran§.com.br, no link -
Licitações --+ Licitações em andamento - para ciência de todos os interessados.

PREGÂO PRESENCIAL MSG N-' OO8/2019 - Confiataçáo de empresa seguradora para êmissão de
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PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019
Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão dê apólice dê
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Dirêtores e/ou Administradores de Sociedade Comêrcial lDirectors and Office/s
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Assunto: Contratação dê empresa seguradoÍa para emissão de apólicê dê
sêguro, na modalidade Sêguro de Re8ponsabilidadê Givil para Conselheiros,
Diretores e/ou Administradorês de Sociedadê comercial lDirectors and ofíicers
Liability lnsurance - D&O).

1.2.1. Para contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, computar-se-ão somente
os dias úteis, sendo a contagem iniciada no 10 dia útil subsequente ao da publicação ou
da disponibilização, observando ainda que sêrá excluído o dia da publicação ou da
disponibilização e incluído o dia do vencimento, salvo quando for explicitamente
disposto em contrário.

í.3.As informações pertinêntes à presente licitação, tais como, aviso de licitação,
classificação/desclassificaçâo de proposta, atos de habilitação/inabilitação, eventual
anulação ou revogação do processo, serão publicadas no Diário Oficial do Estado do Paraná
- DIOE e disponibilizadas na lnternet no site www.msqtrans.com.br no link - Licitaçôes ---
Licitações em andamento, sendo de responsabilidade das proponentes acessá-las para obtê-
las.

í.4.As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante da licitante suprem, para
todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da MSG.

í,S.As datas mencionadas no presente Edital foram consideradas como dias úteis. Não o
sendo, considerar a data útil imediatamente posterior.

2, DOOBJETO:

2.í, Constitui objeto da presentê licitação a contrataçâo de empresa seguradora para emissão
de apólice de seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociedade Comercial (Directors and Officers Liability
lnsurance - D&O), conforme condiçÕes e especificações técnicas contidas no Termo de
Referência, parte intêgrante deste Edital.

2.2.4 presente licitação não é exclusiva paÍa a participação de microempresas - MEs e
empresas de pequeno portê - EPPs, nos termos do art. 49, incisos l, ll e lll da Lei
Complementar no í 23106.

3. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUCÂO DO CONTRATO/APOLICE:

3.1, O prazo de vigência do contrato e da apólice será de 12 (doze) meses, contados da data
estabelecida no Contrato, podendo ser prorrogado, limitado a 60 (sessenta) meses.

4, SUPORTE LEGAL:

4.1.Esta Licitação será regida pelo presente Edital com todos os seus anexos e documentos
nele mencionados; pela Lei n.o 13.303 de 30.06.2016; pelo Regulamento lnterno de
Licitações e Contratos da MSG vigente desde o dia A1.07.2018; pelo Código de Conduta da
COPEL; pela Lei Complementar n.o 123 de 14.12.2006; Lei Federal n.o 8.137 de 27.12.1990;
pela Lei Federal n.o 8.429 de 02.06.1992 e pela Circular SUSEP n.o 553, de 23.05.2017, bem
como suas alteraçÕes.

PREGÃO PRESENCIAL MSG N." 008/2019 - Conúatação de empresa seguradora para emissão dê j;
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5. DO

5.í.O preço máximo global estimado para este certame, está fixado em R$ 14í.063,92
(cento e quarenta e um mil e sessenta e t€s reais e noventa e dois centavos), conforme
dispõe o aft. 27 inc. XXI da Constituição do Estado do Paraná, restando desclassificadas
sumariamente as propostas que apresentarem valores superiores a este.

5,2,4 competição se dará por menor preço, sendo que a licitante deverá formular sua
proposta respeitando o valor máximo definido no subitem 5.1 deste EDITAL, sem
possibilidade de ultrapassá-los, sob pena de desclassiÍicação.

5.3.4 indicação do preço máximo refere-se ao valor bruto atribuído à contrataçáo, com a
incidência de impostos e dêmais despesas.

5.4.O preço mencionado no subitem 5.í refere-se ao valor bruto atribuído aos serviços e
inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como: iof, tributos, êncargos
sociais e trabalhistas, contribui@es, transporte, sêguro, mobilizaçâo, desmobilizaçáo e
insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

6. ORIGEM DOS RECURSOS:

6.1. O recurso relativo a esta contratação e próprio e será classificado na rubrica
"Adminiskação da Sociedade", prevista no Plano de Negócios - Revisão 5, da Mata de Santa
Genebra Transmissão S.A.

7, DA AO EDITAL:

7.í.Até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
cidadão ou pretenso licitante poderá impugnar este Ato Convocatório, de acordo com o art.
87, § 10 da Lei n.o 13.303/2016 e demais instruções contidas neste item.

7,í.1. As solicitações de esclarecimentos, providências, bem como a impugnaçâo,
deverão ser apresentadas por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nomê completo
do responsável, indicação da modalidade e no do certamê, a @záo social da êmpresa,
número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato, devendo ser
protocolada na Secretaria da MSG, no endereço indicado no preâmbulo ou
encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: licitacoes@msqtrans.com.br, no
horário das 09h00 às 17h00.

7.1.2, Decairá do direito de impugnar este EDITAL o pretenso licitante que náo o fizer
até o 50 (quinto) dia útil que anteceder à data fixada neste Ato Convocatório, apontando
as falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese êm que tal comunicação nâo terá
efeito de rêcurso.

7.1.3. A impugnação feita tempestivamente será julgada em até 3 (três) dias úteis, a
contar da data do seu recebimento e a resposta será divulgada no site
www.msgtrans.com.br no link "Licitaçôes - Licitações em andamento".

d
,
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Assunto: contratação de êmpresa sêguradora para emi6são dê apólice de
sêguÍo, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Consêlheiros,
Dirêtores erou Administrado.es de Sociedade Comêrcial lDirectors and Officers
Liability lnsurance - DEO).

7.'1.4. No caso da impugnação ser julgada procedente, a MSG deverá:

I - Na hipótese de ilegalidade insanável, anular a licitação total ou parcialmente;

ll - Na hipótese de defeitos ou ilegalidades sanáveis, corrigir o ato devendo:

a) republicar o aviso da licitação pela mesma forma que se deu o texto
original, devolvendo o prazo de publicidade inicialmente definido, exceto sê a
alteração no instrumento convocatório não afetar a preparação das
propostas;

b) comunicar a decisão da impugnação diretamente ao impugnante.

7.1.5, No caso de a impugnação ser julgada improcedente, a MSG deverá comunicar a
decisão diretamente ao impugnante, dando seguimento à licitação.

7.2.4s retificaçôes deste EDITAL, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veículos
em que se deu a publicaçâo originária, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulaçâo das propostas.

7.3.Os atos e decisôes da presente licitação serão publicados no sítio eletrônico da MSG no
seguinte endereço eletrônico: www.msgtrans.com.br no link - Licitações ---+ Licitaçôes em
andamento - para ciência de todos os interessados.

7.4.4s comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante da licitante suprem, para
todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da MSG.

8.í.Poderão participar do presente certame quaisquêr interessados que comprovem possuir
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no Edital para execução de seu objeto,
pessoas jurídicas de direito público ou privado nacionais ou estrangeiras, isoladamente.

8.2. Não poderá participar da presente licitação empresas:

a) Corretoras de Seguros;

b) Que se enquadrem em um ou mais dispositivos do artigo 38 da Lei n.o 13.303/2016;

c) Das pessoas físicas e jurídicas anoladas no ar1..44 da Lei n.o 13.303/2016;

d) Com registro de inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e
Suspensas - CEIS;

e) Com registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade
Administrativa;

f) Suspensas na MSG ou em algumas de suas Acionistas;

g) Que estejam constituídas sob a forma de consórcio;

PREGÂO PRESENCIAL MSG N." OO8/2019 - ContÍatação de empresa seguradora para emissão de
apólice de seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil paÍa Conselheiros, Dirêtores e/ou
Administradorês de Sociedade Comêrcial (DirecÍors and Officers Liability lnsurance - D&Ol.

8. DAS DE



000 33

PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019
.,/,/r'

l*t§6
Mdta de Santo Genebra
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Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de
sêguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselhêiros,
Diretores e/ou Administradorês de Sociedade Comercial lDirectors anct Officers
LiabilW lnsurancê - D&O).

h)Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos itens 7.1.15 à 7.1.23 do
Regulamento lnterno de Licitações e Contratos.

8,3,Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de
um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.

8.4.Um licitante, ou grupo, suas Íiliais ou empresas que fazem parte de um grupo econômico
ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um licitante
participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas nâo sêrão levadas em
consideração e serão rejeitadas.

8.5. Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou
financeiro, as empresas que tenham direlores, acionistas (com participação em mais de 5%),
ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica ou
financeiramente a outra empresa.

8.6, No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome do Licitante, a
pessoa por ela credenciada.

8.7,Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma
licitante junto à MSG, nesta licitaçao, sob pena de exclusão sumária das licitantes
representadas.

8.8.4 participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os
termos, cláusulas e condiçÕes constantes deste EDITAL e seus Anexos, bem como a
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informaçôes e dos documentos apresentados em qualquer fase
do processo.

8,9.Caso a licitante se enquadre no que estabelece a Lei Complementar n.o 123/2006, que
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, onde couber, lhe
serão aplicados os dispositivos previstos na Lei Complementar no presente processo
licitatório.

9,í. O enquadramento como microemprêsa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar no 123106, em especial quanto ao seu artigo 30, observando-se a
inocorrência de quaisquer dos impedimentos do parágrafo 40 do mesmo artigo.

9.2. Os licitantes que se enquadrarem nas situaçÕes previstas no artigo 3o da Lei
Complementar no 123106, e nâo possuírem quaisquer dos impedimentos do Parágrafo 40 do
artigo citado, deverão aprêsêntar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte,

PREGÁO PRESENCIAL MSG N: OO8/2019 - ContÍatação de emprêsa seguradora para êmissão de
apólice de seguro, na modalidadê Seguro dê Rê6ponsabilidade Civil para Gonsêlhêiros, Diretorês
Administradores de Sociedade Come.cial lDirectors and Officers Liability lnsurance - D&Ol.

9. DO TRATAMENTO DAS II'ICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
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Assunto: Contrateção de empresa seguradora para emissão de apólice de
seguro, na modalidade Sêguro de Responsabilidade Civil parâ Consêlheiros,
Diretores e/ou Administradorea de Sociêdadê Gomercial lDirectors and Officers
Liability lnsurance - D&O).

estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
referida Lei Complementar.

9.3.4 declaração acima exigida deverá ser apresentada no momento do credenciamento,
conforme modelo constante no ANEXO lV deste EDITAL, como condição de participação
nesta licitação na qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte, a fim de
viabilizar a preferência e os demais benefícios previstos na Lei Complementar no 123106.

9.4.4 sociedade que deixar de apresentar a declaração não poderá fazêJo posteriormente.
Nesse caso, a não apresêntação da declaração importará na renúncia, pelo interessado, do
tratamento consagrado na Lei Complementar no 123106.

9,5.Nos têrmos do artigo 30, parágrafo 40, da Lei Complementar no'123/06, não poderá se
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado concedido às micro e pêquenâs emprêsas,
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

a) De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

b) Que seja filial, sucursal, agência ou reprêsêntação, no País, de pessoa jurÍdica com
sede no exterior;

c) De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócio
de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei
Complementar no 123106, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso ll do caput do artigo 30 da referida lei;

d) Cujo titular ou sócio participe com mais de 10o/o (dez por cento) do capital de outra
empresa náo beneficiada pela Lei Complementar no 123106, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 do referido diploma
Iegislativo;

e) Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a rêceita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll
do caput do artigo 30 da referida lei;

f) Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

g) Que participe do capital de outra pessoa jurídica;

h) Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;

i) Resultante ou rêmanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

PREGÃO PRESENCIAL MSG N.'OO8/20í9- Contrâtação de empresa seguradora para emissão de
apólice de seguro, na modalidade SeguÍo de Responsabilidade Civil para Consêlhêiros, Diretorês
Administradores de Sociedade Comercial (Directors and Officers Liability lnsurance - D&O1.,.-*
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Assunto: Gontratação dê emprêsa seguradora para emissão dê apólicc de
sêguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociedade Comercial (Drrectors and Offieers
Liability lnsurancê - D&O).

j) Constituída sob a forma de sociedade por açÕes; e

k) Cujos tiÍulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinâção e habitualidade.

í0.1. O licitante ou seu representante deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-sê ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamênto como
participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade ou de outros documêntos
equivalentes e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão
pública em nome do licitante.

10,í.1, O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar
seus poderes estará impedido de apresentar lances, formular intênção de recursos ou
manifestar-se de qualquer forma, durante a sessâo

10,2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos
do estatuto ou contrato social e do instrumento público de procuraçâo ou particular com
firma reconhecida.

10.2.1. Para o credenciamento dêverão ser apresentados, separados da proposta e
dos documentos de habilitaçáo, os seguintes documentos:

a) O representante do licitante, deverá apresentar Carta de Credenciamento,
conforme modelo constante do Anexo lll; ou

b) Quando a representação decorrer de procuraçâo pública ou particular com
firma reconhecida, o instrumento deverá conter poderes especiais necessários à
prática dos atos inêrentes à licitaçâo, como formular lances, negociar preços,
interpor recursos e desistir de sua interposição, acordar, transígir, desistir, receber
avisos e intimaçÕes, assinar declarações e demais atos inerentes ao certame;

c) Em qualquer dos casos descritos nas alíneas "a" e "b", deverá ser apresentado
concomitantemente, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratado de sociedades eomerciais, e, no caso de
sociedades por açÕes, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores, ou instrumento de registro comercial (certidão simplificado),
registrado no órgão competêntê, devidamente atualizado, ou seja, com data não
superior a 90 dias, a fim de comprovar a sua competência para representar o
licitante perante terceiros ou para comprovar a legitimidade do outorgante.

{0.3, Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em
oriqinal. por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo
Preqoêiro e Equipe de Apoio. mediante conferência da cópia com o oriqinal. ou ainda.

PREGÃO PRESENCTAL MSG N,' OO8/2019 - Contratação de empresa seguradora para emissão dê
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Assunto: Contratação dê empresa seguradora para emissão de apólice de

sêguro, na modalidade Segulo de Responsabilidadê Civil para Gonselheiros,
Dirêtores elou Administradores de Sociedade Comercial lDirectors and Officers
Liability lnsurance - D&O).

por publicacão em órqão de imprensa oficial ou impresso de sitios oficiais do órqão
emissor.

10.4. Os licitantes que, por ocasião do credenciamento, apresentarem a documentação
relativa à habilitação jurídica, ficam dispensados de reapresentá-los no momento de aferição
da habilitação.

10.5. Será admitido apenas 1 (um) representante parâ cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

10.6. A não apresentaçáo, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassificação da proposta no presente
certame. Contudo, a licitante não poderá apresentar lances verbais ou qualquer
manifestação em seu nome na sessão da licitação, inclusive interpor rêcursos.

10.6.í. Nesse caso, a Licitante ficará excluída dos lances verbais, mantido o preço
apresentado na sua proposta escrita para efeito de ordenação e apuração da proposta
de maior vantajosidade.

í0.6.2, As propostas enviadas por coreio deverão ser protocoladas até o dia anterior à
data de abertura, caso contrário a MSG não se responsabilizará pelo seu recebimento.

í0.7. O licitante cujo representante credenciado se ausentar no decorrer da sessâo pública
não terá direito à manifestação quanto aos atos praticados na sua ausência, não sêrá
intimado dos atos praticados e perderá o direito ao recurso se a oporlunidade para fazê-lo
ocorrer durante sua ausência.

10.8. Concluída a fase de credenciamento, as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a
"Declaração de Atendimento às Condriões de Contratação com a Administração Pública",
conforme modelo do Anexo V do presente EDITAL.

10,8.í. No caso da sua não apresenlaçáo, tal declaração deverá ser firmada no início
da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo constante do Anexo V;

10.8.2. Na hipótese de a licitante nâo enviar representante parâ a sêssão, deverá
incluir a Declaração de Atendimento às Condições de Contratação com a
Administração Pública, dentro do envelope da Proposta de Preço, sob pena de nâo
conhecimento da sua proposta.

'10.9. Caso a proponente queira usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, previstos na Lei Complemêntar n.o 123106, deve
aprêsentar a documentação comprobatória dessa condição, juntamente com os documentos
exigidos no Subitem 10.2.1 deste EDITAL, por meio de um dos seguintes documentos:

a) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, ou
documento equivalente, devidamente atualizada, com data não superior a 90 dias; ou

PREGÁo PRESENâIAL MSG N." oo8/2019 - conlralação de êmpresa seguradora para emissão
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Assunto: Contrataçáo de êmpresa seguradora para emissão de apólice de
sêguro, na modalidade Seguro de Rêsponsabilidade Givil para Conselheiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociêdadê Comercial (Directors and Officers
Liability lnsurance - D&O).

b) Declaração da empresa, emitida por seu representantê legal, de que é
microempresa ou empresa de pequeno portê, constituída na forma da Lei
Complementar n" 123120Q6, conforme modelo constante do Anexo lV do presente
EDITAL.

í0.í0. A licitante, Microempresa ou Empresa de Pequeno PoÉe, que se enquadrar em
qualquer das vedaçôes do artigo 3', § 4', da Lei Complementar n." 12312006, não poderá
usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá
apresentar a respectivâ declaração.

10.1 1 . A declaração Íalsa relativa ao enquadramento na condiçâo de mícroempresa ou
empresa de pequêno porte caracteriza o crime previsto no art. 299 do Código Penal e
sujeitará a licitante, nos termos do art. 83, inc. lll e art. 84 da Lei n.o 13.303/2016, à sanção
de suspensão temporária de paúicipaçáo em licitação e impedimento de contratar com a
MSG, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste EDITAL e no
Contrato, bem como das demais cominações legais.

10.11,1. Na hipótese de a licitante não ênviaÍ representante para a sessão, deverá
incluir a documentação comprobatória da condiçâo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, no envelope da Proposta de Preço.

10.12.A falta de data ou assinatura nas declaraçÕes elaboradas pela própria Licitante
poderá ser suprida pelo Representante Legal presente à sessão de abertura dos
Documentos de Habilitação se comprovadamente possuir poderes para esse Íim.

í0.13.O Pregoeiro veriÍicará a existência de registros impeditivos da contrataçâo no Sistema
de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal - SICAF, no Cadastro Nacional de
Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da Uniâo (CGU),
disponível Transparência
(hllpl&vrivw.portaltransparencia.qov-úrsançqesi/ceis?ordenarPor=nome&direcao=as); no
Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de lmprobidade Administrativa (CNCIA),
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de consulta a ser realizada no sítio
www.cni.ius.brlimprobidade adm/consultar requerido.php; e no Cadastro dos lmpedidos de
Licitar e Contratar com o Estado do Paraná, disponibilizado no site do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná - TCE/PR disponível para consulta
htto://servicos.tce.pr.qov.br/tceor/municipal/aillConsultarlmpedidosWeb.aspx.
algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame.

HABILITAÇÃO, devidamente fechados, deverão ser apresentados na sessáo pública no dia e
horário previsto no preâmbulo deste EDITAL, devendo constar na parte externa e frontal o
seguinte:

PREGÀO PRESENCTAL MSG N." OO8/2019 - Contratação dê êmprêse sêguradora paÍa emissão dê
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Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de
sêguro, na modelidade Seguro de Responsabilidade Civil pera Conselheiros,
Dirêtores e/ou Administradorês de Sociedade Comercial (Directors and Offieers
Liability lnsurance - D&Ol.

ENVELOPE 1

À mlrl DE sANTA GENEBRA TRANsMrssÃo s.A.
pREGÃo pRESENctAL MsG N.o 008/20i9
PROPOSTA DE PREçOS
NOME DA EMPRESA LICITANTE (indicar se é Microempresa ou EPP) e CNPJr

ENVELOPE 2
À mem DE sANTA GENEBRA rRatsulssÃo s.l.
pneoÃo PRESENcIAL MSc N.. oogr2o19
DocuMENTos DE HABTLTTAçÃo
NOME DA EMPRESA LICITANTE (indicarse é Microempresa ou EPP) e CNPJ:

1í.2.Antes dâ abertura dos Envelopes no 0't (Proposta de Preço) e 02 (Documentos de
Habilitaçáo), os invólucros deverão ser vistados e rubricados pelo Pregoeiro e Equipe de
Apoio e, Íacultativamente, pelos representantes das empresas participantes.

í 1 .3, O Pregoeiro poderá solicitar aos respectivos representantes que complementem a
identificaçâo dos envelopes antes do horário previsto para o início da sessão, caso
apresentem alguma desconformidade.

í 1.4. Depois da hora marcada para o início da reunião, não serão permitidos adendos,
acréscimos, substituiçÕes ou esclarecimentos sobre as propostas regularmente
protocoladas, a não ser aqueles expressamente solicitados pelo Pregoeiro, sobretudo
quanlo à regularização de falhas meramente formais da documentação.

12.í.O Envelope no 1 - PROPOSTA DE PREÇO deverá conter a proposta impressa, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em folhas preferencialmente rubricadas,
numeradas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa,
claramente identiÍicado, na qual deverá constar obrigatoriamente sob pena de
desclassificação, as informações solicitadas no Modelo de Proposta de Preço, Anexo ll deste
EDITAL.

í2.2,Após a fase de credenciamento dos licitantes, na forma do disposto no ltem í0, o
Pregoeiro procederá à abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste EDITAL e seus anexos,
com a consequente divulgação dos preços apresentados pelos licitantes.

12.2.'1. As propostas desconformes serão imediatamente desclassificadas.

12.2.2. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

12.2.3. Os preços serão apresentados em algarlsmos e por extenso, prevalecendo, em
caso de discrepância, a indicação por extenso constante da Proposta de Preços.

PREGÁO PRESENCTAL MSG N., OO8/2019 - Contratação de êmpresa seguradora para emissão
apólicê de seguro, na modalidade Seguro de Rêsponsabilidadê Civil para Conaelheiros, Dirêtores ê/ou
Administradores de Sociedade Comercial (Directorc and Officers Liability lnsurance - D&OI.
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Assunto: Contrateção de empresa seguradora para emissão de apólice de
seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil pare Conselheiros,
DiÍetorês ê/ou Administradores de Sociedadê Comercial lDirectars and Officers
Liability lnsurancê - D&O).

12'3'A Proposta de Preços das licitantes deverá ser apresentadâ em envelopê lacrado,
obêdecendo as discriminaçôes do Modelo de Proposta de Preços contida no Anexo ll deste
Edital, respeitando as etapas de cada evento.

12.4. Os proponentes deverão levar em conta para elaboração de suas propostas os fatores
a seguir:

a) A legislação aplicável e todas as condições previstas neste EDITAL e seus anêxos.

b) O conhecimento dos serviços, bem como de todas as peculiaridades a eles relativos,
principalmente periodicidade, horários, quantidades e locais. Não serão levados em
conta, durante a execução dos serviços, quaisquer reclamaçÕês que se baseiem no
desconhecimento dêstas condiçõês.

c) Todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente sobre o objeto
desta licitação, tais como: mâo de obra, encargos sociâis, tributos, unifomes,
alimentação, êquipamêntos, transporte, convêniosr seguro de vida/saúde,
trêínamênto, medicina e segurençã do trabalho, infreestrutura, lucros + BDI
(Benefícios e Despesas lndiretas) e quaisquêr despesas extras e necessárias, não
especificadas neste EDITAL, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta
licitaÉo. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada.

d) Se for o caso, a alíquota para o lmposto sobre Serviços - ISS exigida, nos termos da
Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, e, sê fior o caso, a alíquota para o
lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, conforme estabelecido na
Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.

e) Demais condiçôes que possam influir de algum modo na execução dos serviços, não
sendo, portanto, aceitas rêclamações posteriores.

12.5.4 Proposta de Preços, conforme o Modelo de Proposta de Preços, Anexo ll, deste
Edital, será entregue em papel timbrado da licitante, devidamente rubricada pelo
representante legal e pelo responsável técnico que irá conduzir a execução dos serviços.

í2.5.1. As planilhas de preços das Licitantes devêrâo reproduzir, fiel e
obrigatoriamente, o modelo proposto neste EDITAL, respeitando a ordenaçâo e a
descrição dos itens, bem como seus respectivos quantitativos e unidades.

í2,6.4 Licitante apresentará obrigatoriamente, no cronograma físico-financeiro, os
percentuais mensais ê acumulados de faturamentos previstos, que se constituirão nas etapas
mensais a serem exigidas da Licitante vencedora, de acordo com os termos contratuais.

{ 2.6.1. O cronograma físico-Íinanceiro será compatível com o prazo, as etapas
mensais mínimas e dêmais condições estabelecidas neste EDITAL.

12.7.No preço proposto, que deverá ser expresso em moeda corrênte nacional (Real), com
apenas duas casas decimais (0,00), deverão estar inclusas todas as despesas, bem como os

PREGÂO PRESENCTAL MSG N." OO8/2Org - ContÍatação de empresa seguradora para emissão de
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encargos trabalhistas e sociais, fretes ou outros valores de natureza direta ou indireta,
necessários à plena execução/entrega do objeto da licitação, nâo sendo admitidos
acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas.

í2.8.4 apresentação da proposta implicará na plena aceitaçâo, por parte do proponente, das
condições estabelecidas neste EDITAL e seus anexos.

í3. DA HABILITAÇÃO:

í3.1.O envelope No 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter:

í3.í.í. Declaraçáo de Responsabilidade Socioambiental, apresentada em via original e
ser ftrmada por representante legal da empresa, nos termos do Anexo Vl deste Edital.

13.1.2. Parafins de HABILITAÇÃO JURíD|CA:

a) Cópia da cédula de identidade e CPF, no caso de pessoa física;

b) Cópia(s) da(s) Cédula(s) de ldentidade do(s) representante(s) Iegal(is) da
Licitante, no caso de pessoa jurídica;

c) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

d) No caso de soeiêdade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

e) No caso de sociedades por agôes ou anônima: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e suas alteraçôês, devidamente registrados na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado da ata da assembleia que elegeu seus atuais
administradorês;

f) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

g) No caso de microemprese ou empresa de pequeno porte: ceriidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas JurÍdicas, conforme o
caso, que comprove a condição de microempresa ou emprêsa dê pequeno porte,
nos termos do artigo 8" da lnstruçáo Normativa n' 103, de 30lO4l2OO7, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, em original ou em
cópia autenticada por cartório, quando for micro ou pequena empresa;

h) No caso de MEl, o Certificado da Condição de Microempreendedor lndividual
(CCMEI), na forma da Resolução CGSIM no 16, de 2009, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no site

Administradores de Sociedade Comereial (Directors and OÍficers Liability Insurance - D&O1,,^r.
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Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de
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www.portaldoempreendedor.qov.br, bem como o Cadastro Nacional de Pessoa
FÍsica - CPF e Carteira de ldentidade - R.G;

i) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal
relativo ao domicílio ou sede da licitante e pertinentê ao ramo de atividade
econômica desenvolvida pela pessoa fisica ou jurídica;

i) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizaçâo e ato de registro ou autorização para Íuncionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

k) Os documentos listados neste item deverão estar acompanhados de todas as
alteraçôes vigentes ou da consolidação respectiva.

13.1.3. Para fins de comprovaçáo da REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

e) Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante
a apresentação do comprovante de inscrição e de situação, cadastral emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

b) Prova de regularidade com o INSS, mediante apresentação da Certidão
Negativa de Débitos (CND), relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da
União ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos (CPEND),
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Secretaria da Receita Federal, nos termos do § 20 do art. 50 da Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 1751 , de 02 de outubro de 2014;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), mediante a apresentaÉo do Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF), fornecida pela Caixa Econômica Federal - CEF, salvo para o MEI que não
possuir empregado, mediante declaração, sob as penas da lei;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Paraná, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa
Estadual ou Certidão Positiva de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual
com efeitos de Negativa, nos termos da Norma de Procedimento Fiscal - NPF no

10412014 e NPF no 086/2015, da Coordenaçáo da Receita do Estado da
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná;

d.í) A prova de regularidadê com a Fazenda Pública do Paraná deverá ser
apresentada mêsmo que a Licitante não possua sede ou filial no Estado do
Paraná, podendo ser obtida por meio do endereço eletrônico:
http ://www.cdw.Íazendasr.qov. br/cdr,vr'em issao/cedidaoAutomatica

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentaÉo de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
ou de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, emitida

PREGAO PRESENCIAL MSG N.' N8/2019 - contatação de empresa seguradora para emissão dê
apólice de seguro, na modalidade Sêguro de Responsabilidade Civil para Consêlheiros, Diretores e/ou
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Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de
seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidâdê Civil para Conselhêiros,
Dirêtores ê/ou Administradores de Sociedadê Comercial lDirectors and Oíficers
Liability lnsurance - D&Ol.

pêlo Superior do Trabalho, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 10 de maio de 1943.

í3.2.Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresêntação de declaração emitida pela
correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalêntê, na forma
da lei.

í3.3.Caso a Licitante detentora do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno
porte, dêvêrá apresêntar toda a documentação exigida para efeito dê comprovação de
regularidade fiscal, mesmo quê esta apÍêsêntê alguma rcstrição ou esteje vencida, sob
pêna de inabilitaçâo.

Atenção: Toda a documentagão deverá estar devidamente atualizada, apresentada na
mesma ordem acima descrita, com todas as forhas numeradas, sequencialmente, e dentro
dos respectivos prazos de validade.

í3.3.í. Para fins de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-F|NANCE|RA:

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de
execuçáo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da Licitante,
ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na
omissâo desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua
aprêsentaçâo;

b) Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
emprêsa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta;

(b.í) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
aprêsentação de balanço patrimonial e demonstraçÕes contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;

(b.2) Comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte forma:

(y' No caso de sociedades anônimas, ópia autenticada do balanço patrimonial
e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito
Federal ou, se houver, do município da sede da empresa;

(ry' No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das
páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial,
Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo
registro na Junta Comercial.

PREGAO PRESENCTAL MSG N.'OO8/20í9 - contratação de empresa sêguradore para emissão de
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Assunto: Contratação dê êmpresa seguradora para emissão dê apólice de
seguro, na modalidade Seguro de Rêsponsabilidade Civil para Conselhêiros,
Diretorês e/ou Administradorês de Sociedadê Comêrcial l0ir6,ctors and Officers
Liability lnsurance - D&O).

c) O licitante deverá contar com os seguintes índices contábeis, extraÍdos do último
balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da
sociedade, atestando a boa situação financeira:

LG= Liquidez Geral - superior a í
LC= Liquidez Corrente * superior a í
Sendo:

l§= (AC+ ARLP), (PC+PNC)
LG= AC / PC
Onde:
AC= Ativo Circulante
ARLP= Ativo Realiável a Longo Prazo (ou Ativo Não Circulante)
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo Não Circulante

(c.1) Comprovação de Patrimônio Líquido Mínimo não inferior a 107o (dez por
cento) do valor êstimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez
Geral e Liquidez Corrente, for igual ou inferior a 1;

(c.2.) A justificativa para os índices contábeis acima, em atenção ao ltem 7.1.47
§2.o inc. lll letra 'c' do Regulamento lnterno de Licitâções e Contratos da MSG,
vincula-se ao fato de que se referem ao patamar mínimo para constatação da boa
situação financeira da licitante, caso ocorra a descontinuidade dos serviços
provocada por dificuldade financeira da futura contratada, razão pela qual não
apresenta restritividade indevida;

(c.3,) O balanço patrimonial e as demonstraçôes contábeis deverâo estar
assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade.

13.3.2. Para fins de comprovação da QUAL|FICAçÃO TÉCNICA:

a)Certidão de Regularidade emitida, no máximo 30 (kinta) dias anteriores à data de
realização da sessão pública deste Pregáo, pela SUSEP - Superintendência de
Seguros Privados que comprove que a licitante está apta a operar no mercado
segurador brasileiro, e que está legalmente autorizada a operar no mercado no ramo de
seguro, objeto deste edital;

b) Certidão ou declaraçâo, emitida pela Superintendência de Seguros Privados -
SUSEP, com data de expediçâo de no máximo, 30 (trinta) dias anteriores à data de
realização da sessão pública deste Pregão, comprovando que o Licitante não está sob
direção fiscal, intervênção ou em processo de liquidação extrajudicial;

PREGÁO PRESENCTAL MSG N.. OO8/2019 - Contratação de empresa seguradora para emissão
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Assunto: Contratação de êmprêsa seguradore para emissão de apólicê de
sêguro, na modalidadê Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros,
Dirêtores e/ou Administradores de Sociêdade Comercial (DirêcÍors and Officers
Liability lnsurance - D&O).

c) Certidão ou declaração, emitida pela Superintendência de Seguros Privados -
SUSEP, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data de
realizaçáo da sessão pública deste Pregão, comprovando a homologação dos
Administradores da seguradora;

d) Comprovação da empresa Licitante, por meio de Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execuçáo
pela PROPONENTE de serviços de mesma natureza do objeto da presente licitação.

(b.Í) A Comissão de Licitaçâo poderá solicitar à PROPONENTE que disponibilize
todas as informaçÕes necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços, sendo que estas e outras informações complementarês
poderão ser requeridas em diligência.

13.3,2,1. Não serão aceitos atêstados de Capacidade Técnica de serviços em
execução,

í3.4,Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou Equipe de
Apoio, mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de
imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

í3.5.As certidões e/ou certificados obtidos, via lnternet poderão ser apresentados em
originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio
correspondente.

í3.6. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.
Caso os documentos sejam de procedência estrangeira, deverão sêr devidamente
consularizados.

13.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no quê tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justiÍicativa.

í3.7.í. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem p§uízo das sançÕes previstas neste Edital, com a
reabertura da sessão pública.

13.8.O Pregoeiro, a seu exclusivo critério, poderá a qualquer momento promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, inclusive

PREGÃO PRESENCTAL MSG N.. OO8/2019 - Contratação de empresa seguradom para êmissão de
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Assunto: Contratação do empresa sêguradora para emissão de apólice de

sêguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Clvll para Conselheiros,
Diretores orou Administradores de Sociedâde Comerciâl lDitêctors and OfÍicers
Liabitity lnsu7a,ncê - DEO),

solicitando a exibição dos respectivos originais para conferência com as cópiâs autenticadas
entregues, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação quê deveria
constar originariamente da Proposta. O náo atendimento ao aqui estabelecido implicará na
inabilitação da Licitante.

13.9.Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos
expedidos por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 03
(três) meses contados a partir da sua expedição, à exceção de disposiçâo em contrário
estabelecida neste EDITAL.

13.10.A regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista exigida por ocasião da licitação
deverá ser mantida durante a vigência do Conkato.

14.í.No dia, hora e local designados neste EDITAL, na presença das licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará o
nome das licitantes que apresentaram envelopes, bem como não caberá desistência da
proposta.

14,2. O Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes ou de seus representantes
lêgais e recolhimento das declarações e documentos mencionados nos itens 1O.2, 10.7 e
10.8 do presente EDITAL.

14.3.Na sequência, o Pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes No 1, contendo as
Propostas de Preço, facultando às licitantes rubricá-las.

14.4,O Pregoeiro procederá à verificação da conformidade da Proposta de Preço com as
condições estabelecidas no EDITAL e seus Anexos.

í4.5.O critério de julgamento das Propostas de Preço será o MENOR PREçO
GLOBAL, sendo considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta mais
vantajosa para a Administraçáo, dentre as que fielmente obedecerem às condiçôes do
presente EDITAL.

í4.6.Em caso de divergência entre o preço unitário apresentado e aquele auferido pela
multiplicação das quantidades pelo preço unitário, prevalecerá êste último.

'14.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita,
obrigatória e sucessivamente adotando-se os seguintes critérios de desempate:

a) Preferência à contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, por
força do contido no art. 44, da Lei Complementar n.o 123106;

b) Aqueles definidos nos incisos de I a lV, do art. 55 da Lei n.o 13.303/2016.

14.8. Em sendo aplicável, o critério de desempate de preferência à contrataçâo de
microempresas e empresas de pequeno porte:
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Assunto: Contratação dê êmprêsa seguradora para emissão de apólice de

aeguro, na modalidade Sêguro de R$ponsabilidade Civil para Conselhêiros,
Diretorê3 e/ou Administradores de Sociedadê comercial lDircctors and Officêrs
Liability lnsurance - DlgO),

a) Entendem-se por empate aquelas situações em que as propostas aprêsentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou aÍé 100/o (dez por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.

14.9.Para efeito do disposto no itêm anterior, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte
forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar lance de preço inferior àquela da melhor oferta.

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enguadrem nos critérios
estabelecidos pela Lei Complementar n.o 123/2006, na ordem classificatória, para
exercício do mesmo direito.

c) Na situação de empate na forma antes prevista, existindo equivalência nos valores
apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, procedeÊ
se-á ao sorteio entre estas com vistas a se identificar àquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.

14.10,A verificaçâo de efetividade dos lances ou propostas será realizâda em relaçáo ao
lance e proposta melhor classificada.

í4.11.4s propostas classificadas seráo colocadas em ordem crescente, com
observância dos seguintes critérios:

a) Seleçáo da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL e as demais com preços até
10o/o (dez por cento) superior àquela;

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea
anterior, seráo selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços,
até o máximo dê 03 (três).

14,12.O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas classificadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço ê os
demais em ordem decrescente de valor.

14.12.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores ao lance de menor preço, sêndo vedada a formulação de lances
intermediários.

14.í3. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementarês, poderá ser efetuada diligência, na
forma do ltem 7.1.43. § 2.o do Regulamento lnterno de Licitações e Contratos da MSG e art.
56, § 4.o da Lei n.o 13.303/2016 para efeito de comprovação de sua exêquibilidade.

PREGÂO PRESENCTAL MSG N." 008/2019 - con!Úateção dê empresa seguradoÍâ para emissão de
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PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019
Assunto: ContÍatação de empresa seguradora para emissão de apólice de
sêguro, ne modalidadê Seguro de Responsabilidadê Civil para Consêlheiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociedade Comercial (Directots and Officers
Liability lnsurance - D&Ol,

14.14.A MSG poderá realizar diligências para aferir a êxequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja dêmonstrada, podendo adotar, dêntre outras, as seguintes
medidas:

a) lntimação do licitante para a apresentação de sua planilha de custos aberta,
justificativas e comprovaçôes em relaçâo aos custos com indícios de inexequibilidade;

b) Verificação de acordos coletivos, convençôes coletivas ou sentenças normativas em
dissídios coletivos de trabalho;

c) Levantamento de informaçôes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério
da Previdência Social;

d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

e) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

f) Verificação de outros contratos que o licitante mantenha com a MSG, com entidades
públicas ou privadas;

g) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas,
lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

h) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante;

i) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de
pêsquisa;

j) Estudos setoriais;

k) Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

l) Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis
que o licitante disponha para a prestaçâo dos serviços.

Í4.15. A desistência do licitante em apresentar lance quando convoc€rdo implicará sua
exclusáo da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado para efeito
de ordenação das propostas, exceto no caso dê ser o detentor da melhor proposta, hipótese
êm que poderá apresentar novos lances sempre que esta for coberta.

14.í6.4 etapa de lances será considêrada encerrada quando todos os licitantês
participantes dessa fase declinarem da formulação de lances.

14.í7.Caso não se realizem lances verlcais pelas licitantes selecionadas e a proposta de
menor preço vir a sêr desclassificada ou, aindâ, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá
â êtapa competitiva de lances entrê as licitantes, obedecendo aos critérios estabelecidos
nos itens anteriores.

í4,18.0 Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à

Administradorês de Sociedadê Comercial (OrTectoÍs and Oíficers Liabitity tnsurance - D&Ol,
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Assunto: Contratação de emprêsa seguÍadora para emissão de apólice dê
seguÍo, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros,
Direlores e/ou Administradores de Sociedade Comercial lDirectors and Officêrs
Liability lnsurance - D8O).

redução do preço.

í4.í9. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
proposta de menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

í4.20.Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condiçõês do
Edital e estando o seu preço compatível com o praticado no mercado, esta poderá ser
aceita, podendo o Pregoeiro negociar visando obtenção de preço melhor.

14.21. Éncenada a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a classificação final, indicando
as licitantes enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte.

í4.22, Sendo a licitante ofêrtante de menor preço não enquadrada como microempresa
ou empresa de pequeno portê, verificar-se-á a ocorrência de êmpatê tiglg na hipótese
em que o preço ofertado por uma ou mais licitantes microempresas ou empresas de
pequeno porte for até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço efetivo.

14.22,1, Ocorrendo o empate ficto a microemprêsa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada poderá apresentar novo lance, em valor inferior ao da melhor
classificada, em até 05 (cinco) minutos.

14.23. Na hipótese de o melhor classificado ser microempresa ou empresa de pequeno
porte, fíca inviabilizada a regra do llem 14.22.

14.24. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
decline do direito de ofertar lance, serão convocadas as demais proponentes
enquadradas na mesma situaçâo cujos preços estêjam no limite do empate ficto,
respeitada a ordem de classificação.

14.25. Na hipótese de haver preços idênticos ofertados por microempresas ou empresas
de pequeno porte, será procedido g§lg para definição da ordem final de classíficação.

14.26.Na sequência, o Pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do
Envelope No 2 contendo a documentaçáo dos 03 (três) licitantes de melhor oferta,
confirmando as suas condições de habilitaçâo.

14.27.5e a licitante de melhor oferta desatender às exigências para a habilitaçâo, mas
foram realizados lances verbais, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor
preço, negociará com o sêu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuraçâo
de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitaçâo.

14.27.1. Caso não se realizem lances verbais pelos licitanles selecionados e a
proposta de menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro
restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os licitantes.

14.28. No caso de vício na documentação de regularidade Íiscal da habilitação

PREGÁO PRESENCTAL MSG N.. OO8/2019 - Cont atação de empresa sêguradora para emissão de
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Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de
seguÍo, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros,
Diretores êlou Administredores dê Sociedadê Comêrciel lDirectors and Officers
Liability lnsurance - D&O).

vencedora pelo Pregoeiro, sob a condiçáo de regulârização da documentação,
pagamênto ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidÕes negativas ou
positivas com efeitos de negativas, conforme item 13.1.3 previstos nestê Edital.

í4.29.0 prazo parâ a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar
a documentação dê regularidade Íiscal sem defeitos será de 05 (cincol dias úteis,
prorrogável por igual período mediantê prévia justificativa da proponente, devidamente
aceita pelo Pregoeiro, contados da data de término do prazo de recursos ou da
comunicação da decisão da MSG acerca de eventuais recursos interpostos.

14.29.1. A permanência do(s) defeito(s) na documentação após o prazo máximo
estabelecido, implicará na decadência do direito à contratação, sem p§uÍzo das
sânções previstas neste EDITAL e na Lei n.o 13.303/2016.

14.30. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste EDITAL, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

14.31. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, de forma imediata e
motivada, a intenção de recorer, através do registro da síntese de suas razões em ata,
sendo que a falta dê manifestação imediata e motivada implicará na decadência do
direito do recurso, e, consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante
vencedor pelo Pregoeiro.

í4.32. No prazo de 01 (um) dia útil contado do encerramento da sessâo, a licitante
declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta com os valores devidamente
ajustados.

14.32.1. Fica dispensada deste prazo o licitante vencedor que dispor de proposta de
preço em meio eletrônico (pen drive), a qual poderá ser adequada ao final da sessâo
do Pregão.

14.33. Na recomposiçâo final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste EDITAL, bem como, não poderá(ão) ser majorado(s)
o(s) valor(es) consignado(s) na proposta inicial.

14.34.0 descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.

14.35. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para
análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais
serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada
para o prosseguimento dos trabalhos.

í4.36. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os
trabalhos, ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação

PREGÃO PRESENCTAL MSG N.o OO8/2019 - Confiatação dê empresa sêguradora parâ êmissão de
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Assunto: Contratação de êmpresa sêguradora para emi§sãô dê apólicê de

seguro, na modalidadê Sêguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociedadê ComeÍcial (Directors and Oííicers
Liability lnsurance - D&O).

direta, por meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram
representantes e aos que se ausentaram após abertura da sessão.

14,37,A licitante quê tiver sua proposta desclassiÍicada, ê não manifestar a intençâo de
recoÍrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua
habilitação.

14.38.Da sessão será lavrada ata circunstanciada que, ao final, deverá ser assinada
pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e licitantes presentes.

í5, DA

í5.'1. Confirmada a efetividade do lance ou proposta quê obteve a primeira colocagâo na
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posiçáo em decorrência da
desclassÍficaçâo de outra que tenha obtido colocaçâo superior, o Prêgoeiro deverá negociar
condiçôes mais vantajosas com quem a apresentou.

í5.2.4 negociação deverá ser feita com os demais licitantes presentes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação,
permanecer acima do orçamento estimado. Caso a proponente não tenha representante
prêsente na sessão de abertura, esta decairá do direito de negociar.

15.3.Se depois de adotada a providência referida no ltem 15.2, náo for obtido valor igual ou
inferior ao orçamento estimado para a contrataçâo, será revogada a licitação.

í5.4.4o encerramento da sessão será lavrada ATA circunstanciada, com as observaçÕes
formaís das empresas presentes sobre a documentação apresentada, sendo consignada em
ATA apenas as observações formais, não sendo admitidos apartes-

15.5.A negociação da proposta seguirá as regras contidas no art. 57 da Lei n.o 13.303/2016.

í5.5.í. A negociação com o licitante da melhor proposta deve observar as condições
mais vantajosas para MSG, limitando-se ao preço, prazos de pagamento e de entrega.

15.5.2. É vedado, a pretexto da negociação, relativizar ou atenuar as exigências e
condições estabelecidas neste EDITAL e seus anexos.

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

í 6.í . Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, de forma imediata e
motivada, a intenção de recorrer, através do registro da síntese de suas razõês em ata,
sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará na decadência do
direito do rêcurso, ê, consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante
vencedor pelo Pregoeiro.

'16.2. Manifestada a intenção, será concedído o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a
apresentação das razôes de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, aprêsentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do

PREGÃO PRESENCTAL MSG N.'OO8/2Org- Contratação de empresa seguradora para emissão de .._
apólice dê seguro, na modalldadê Seguro dê Rêsponsabilidade Civil para Conselheiros, DirêtoÍes e/ou
Adminiatrâdores dê Sociedadê Comêrciel (Dr?ecÍors and Oííicers Uabilw lnsurancê - D&OI.
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PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019
Assunto: contratação dê êmpresâ seguradora para emissão dê apólice dê
sêguro, na modalidade Seguro de Rêsponsabilidade Civil para consêlhêiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociedade Comercial (Directors and Officers
Liabilw lnsurance - D&O).

término do prazo do recorrente, sêndolhes assêgurâda vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.

16,3.Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados através de protocolo físico na
Secretaria da MSG no endereço indicado no preâmbulo deste EDITAL ou encaminhados
através de e-mail no endereço elêtrônico: licitacoes@msotrans.com.br, sendo em qualquer
dos casos, realizado no horário das 09h00 às 17h00.

16.4. Transcorrido o prazo para contrarrazôes ao recurso pelos demais licitantes, com ou
sem manifestação dos mesmos, o rêcurso sêrá encaminhado à Área Técnica Demandante
para que possa analisá-lo, emitindo a respectiva maniÍestação por escrito ou assinando,
juntamente com o Pregoeiro, a respectiva decisão,

í6.5. Os recursos e contrarrazõês sêrão dirigidos, para decisão final da Autoridade
Competente, por intermédio do Pregoeiro que reconsiderará ou manterá, motivadamente, a
sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis.

16.6.O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, exceto os rêcursos
que versarem sobre habilitação ou classificaçâo das propostas.

Í6.7.O acolhimento de recurso lmportará a invalidaçâo apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

í6.8. O resultado do julgamento dos recuÍsos será disponibilizado no link Licitaçôes ---'

Licitaçôes em andamento, no site oficial da MSG www.msqtrans.com.br.

í7.í.Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente. Havendo
interposigão de recurso, após o julgamento, a autoridade competente adjudicará e
homologará o procedimento.

17,2.Uma vez homologado o resultado da Licitação pela autoridade compêtente sêrá a
empresa vencedora convocada, por escrito, para assinatura do contrato, cuja minuta constitui
o Anexo Vll.

18. DA

18.í.O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da convocação pela
contratante, para a assinatura do Contrato, podendo ser o prazo prorrogado uma vez, por
igual período desde que justificâdo e aceito pela MSG.

18.í.í. A recusa injustificada do adjudicatário êm assinar o Contrato, caracterizará o
descumprimento total da obrigaçâo assumida, e determinará a aplicação do disposto no
art. 83 da Lei n.o 13.303/20'16.

Administradorês de Sociêdade ComeÍclel lDirectors and Aiiicers Llabifiq hsurance - D&OI^
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Assunto: Contrateção dê empresa seguradora para emissão de apólice dê
seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros,
Diretores ê/ou AdministradoÍes de Sociêdade Comêrcial lDirectors and OfÍicers
Liabilw lnsurance - DEO).

í8.2. Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá o Pregoeiro,
sem p§uízo da aplicação das sanções administrativas ao fahoso, examinar as oÍertas
subsequentes e a qualificaçáo dos licitantes, na ordem de classificação e assim
sucessivamente, observado o direito de preferência para as microempresas e empresas de
pequeno poÉe, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor.

í8.3.Por ocasião da celebraçâo do Contrato, o licitante vencedor deverá demonstrar a
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, como condição para celebração do ajuste,
devendo manter as mesmas condiçôes de habilitação quando da execuçâo do Contrato.

'l8.4.Nos termos do art. 62 da Lei n.o í3.30312016, a MSG poderá revogar a licitação por
razôes de interesse públic.o decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto
e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, salvo
quando for viável a convalidaçáo do ato ou do procedimento viciado.

18.4.í. Havendo revogaçâo ou anulaçáo da licitação deverá ser observado o item
7.1.51,inc. lll, § 10 ao 40 do Regulamento de Licitaçõês da MSG.

18.5.Os critérios de reajuste, a possibilidade de subcontrataçâo, as sançõe§ aplicáveis, as
condiçôes para o pagamento, as formalidades para o aceite provisório e definitivo,
encontram-se previstos no Anexo Vll deste EDITAL (minuta contratual).

'18.6. O Contratado se submeterá a todas as medidas, processos e procedimentos de
fiscalizaçâo adotados pela MSG. Os atos da fiscalização, inclusive inspeções e testes
executados ou atestados pela MSG e/ou por seus prepostos, não eximem o contratado de
suas obrigaçÕes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificações, nem
de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à
qualidade dos materiais utilizados, que dêverão obedecer a todas as normas técnicas
pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas.

í9.1. A Nota de Seguro deverá ser encaminhada à MSG devidamente inslruída com os

documentos exigidos na alínea 7 .1.5., e após aprovada, será paga à CONTRATADA em uma
única parcela após a comprovaçâo do Recebimento Definitivo da Apólice pela MSG.

19.í.1. A Nota de Seguro deverá indicar o número da Apólice e a numeração de

controle deste CONTRATO e será devidamente conferida e atestada pelo fiscal do

contrato.

19.1.2, Para que a MSG cumpra com suas obrigações, dentro dos prazos
estabelecidos, relativas ao pagamento do documento de cobrança emitido por conta
deste lnstrumento Contratual, a CONTMTADA deverá observar as seguintes
disposiçÕes:

PREGÁO PRESENCIAL MSG N.' OO8/2019 - Conttalação de êmpresa sêguradora para emissão
apólice de sêguro, na modalidade Sêguro de Rêsponsabilidade Givil para Conselheiros, Diretores erou
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Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de
seguro, na modalidadê SeguÍo de Responsabilidade Civil para Conselheiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociêdade Comercial (Directors ancl Officers
Liability lnsurance - D&Ol.

a) A nota fiscalffatura deverá ser emitida com as seguintes referências:

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
Rua Voluntários da Pátria n.o 113 - Botafogo, 60 Pavimento
Rio de JaneirolRJ - CEP 22270-000
CNPJ: 19.699.063/0001-06
lnscrição Estadual 86.634.1 55
lnsc. Municipal: 0.604.203-1

b) A CONTRATADA emitirá e apresentará à MSG a Nota de Seguro, com no
mínimo 7 (sete) dias úteis de antecedência do vencimento, na Tesouraria da MSG.

c) A Nota de Seguro deverá indicar o número da Apólice e a numeração de
controle deste CONTMTO;

d) A CONTMTADA deverá discriminar, quando aplicável, a incidência dos
seguintes tributos:

(d.1) lmposto sobre Serviços - lSS, nos termos da Lei Complementar no 116103 ê
atendendo a legislação municipal de cada município, bem como destacar o
município onde Íoi executado o serviço, a base de cálculo do lSS, alíquota e o
valor a ser retido.

(d.2) O valor correspondente à retenção sobre os pagamentos efetuados por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, conforme artigo 29
e 30, da Lei no 10.833/03: lmposto sobre a Renda (lR), da Contribuiçâo Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP.

(d.3) O valor da retenção do INSS, nos têrmos da lnstrução Normativa RFB no

971t2009.

(d.4) lmposto sobre Circulaçâo de Mercadorias e Serviços - ICMS, conforme
estabelecido na Lei Complementar no 87/96 e atendendo a legislação do Estado
do Paraná nos termos do Regulamento do ICMS-PR - Decreto no 1.980/07;

(d.5) Diferencial de Alíquota, destacado como Substituiçáo Tributária, por força de
protocolos entre os Estados, nos tennos das legislaçôes específicas.

19.í -3. Não serão admitidos documentos fiscais que façam referência a diversos
instrumentos contratuais;

{9.1.4. A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser encaminhada(s), imediatamente após sua
emissâo, para: controlenf@msstrans.com.br de forma que a CONTRATANTE verifique o
documento fiscal;

PREGAO PRESENCIAL MSG N.o 008/2019 - Contratação de êmprêsa seguradora paÍa êmissão de
apólice de seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, DiÍetoÍes
Administradores de Sociedade Comercial lDirêctors and Officers Liability lnsurance - D&O'5.
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Assunto: Contratação de êmpresa seguradora para êmissão de apólice de

seguro, na modalldade Seguro de Responsabilidade Civil para Gonselheiros,
Dirêtores ê/ou Administradores de Soeiedade Comercial lDircctots and Officers
Liability lnsurance - DEO).

19.1.5. A CONTMTADA obriga-se a apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, as
certidões negativas, que devem ser protocoladas na secretaria da MSG, sob pena de
aplicaçâo das sanções previstas neste CONTRATO, em original, cópia autenticada em
cartório ou emitida por sistema eletrônico - rede de comunicação lnternet, quais sejam:

a) Prova de regularidade com o INSS, mediante apresentação da Certidão
Negativa de Débitos (CND), relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da Uniáo
ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos (CPEND), relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita
Federal, nos termos do § 20 do art. 5o da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1751, de 02
de outubro de 2O14.

b) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS;

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perantê a Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos - CNDT ou de Certidão
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, êmitida pelo Tribunal Superior
do Trabalho;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Paraná, mediante
apresêntaçâo de Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual ou
Certidão Positiva de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual com eíeitos de
Negativa, nos termos da Norma de Procedimento Fiscal - NPF no 10412014 e NPF no

086/2015, da Coordenação da Receita do Estado da Secretaria de Estado da Fazenda
do Paraná.

í9.2. Caberá à CONTMTANTE anexar ao processo de pagamento a Consulta "on-line" ao
Sistema de Gestão de Materiais Obras e Serviços - GMS/SEAP/DEAM, por meio do módulo
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, ou na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais, bem como a Consulta
ao Cadastro de lmpedidos de Licitar - TCE/PR.

í9.3. No caso de ser constatada irregularidade na documêntação apresentada, a
CONTRATANTE devolverá a Nota Fiscal à CONTRATADA para devidas providências de
correção e/ou cancelamento, conforme o caso.

19.4. A CONTRATADA, a cada evento de pagamento, deverá enviar à CONTRATANTE os
comprovantes do pagamento e recolhimento dos correspondentes encargos sociais (GFIP *
SEFIP, junto com as guias e comprovantes de recolhimento), bem como das obrigaçôes
fiscais (obrigações de recolhimento do ISS), trabalhistas (ex: folha de pagamento /
comprovantes de pagamento de salário) e previdenciárias.

t9,5, Na hipótese de ocorrência de erro ou de haver dúvida nos documentos que compõem
o Requerimento de Pagamento, a CONTRATANTE pagará apenas a parcela não controversa

PREaÃO PRESENCTAL MSG N.' OO8/2019 - contrulação de empresa seguradora para emissão de
apólice dê seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade CivÍl para Conselhêiros, Dirctorcs erou .-
Administradoies de Sociedade comúiat lDirectàrs and Ofilcerc Liabitity tnsunnce- D&OI. - /;íità\
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Assunto: Contratação do êmprcsa seguradora para emissão de apóllce de
seguro, na modalidade Seguro de Rêsponsabilidade Civil para Consêlhêiros,
Diretores e/ou AdministradoÍes de Sociedade Comercial lDiÍêctors and Officers
Liability lnsurance - D&Ol,

no prazo contratual, ficando a parcela rêstante para ser paga após a solução final da
controvérsia, no prazo de até 06 (seis) dias úteis, a contar da data em que as dúvidas forem
solucionadas e a fatura for aprovada pela CONTMTANTE.

í 9,6. Eventuais encargos financeiros (multas, juros de mora, entre outros) imputados à
CONTRATANTE, decorrentes do atraso na apresentação dos documentos nos itens 19.1.5. e
19.4., poderão ser descontados dos faturamentos aprêsentados pela CONTRATADA.

í9.7. Caso a CONTRATADA apresente os documentos exigidos nos ltens 19.1.5. e 19.4.,
após o prazo estabelecido no ltem 19"1 .2. "b", a cada dia de atraso, o prazo de pagamento
mencionado será prorrogado na mesma proporçáo.

í9.8. Fica vedado o desconto ou o endosso de duplicatas extraídas com base no
CONTMTO, não se responsabilizando a CONTRATANTE por seu pagamento se verificado
dito desconto ou endosso.

í9.9. Em qualquer hipótese, a CONTRATANTE não se responsabilizaÉ pot acréscimos,
bancários ou não, no valor das duplicatas, sejam a título de juros, comissâo, taxas de
permanência e outros.

í9.í0, Desde já fica acertado entre as partes que o comprovante de depósito bancário se
constituirá em documento probatório de quitação das obrigaçÕes decorrentes do
CONTRATO.

í9.1í.O valor contratado será pago em moeda corrente e legal do País, segundo o
faturamento elaborado pela empresa CONTRATADA, após verificação, medição e aceitação
por parte da fiscalização da CONTRATANTE, respeitadas as demais disposições do
presente Contrato e de seus anexos.

19.12. Na hipótese de eventual atraso no pagamento da Nota Fiscal/Fatura protocolada, por
motivo de inteira responsabilidade da MATA SANTA GENEBM, esta fica sujeita às
seguintes sanções, calculadas com base no valor da Nota Fiscal/Fatura:

a) Multa de 2% (dois por cento);

b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, pró-rata-die, contados entre a
data de vencimento da obrigação e o efetivo pagamento da obrigaçáo principal;

c) Correção monetária com base no IPCA, pró-rata-die, contados entre a data de
vencimento da obrigação e o efetivo pagamento da obrigação principal.

í9.í3.Os valores estabelecidos neste item somente serão pagos mediante apresentaçâo,
pela CONTRATADA, do respectivo documento de cobrança.

19.14. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o
valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuraÉo se fará desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão

PREGÁO PRESEíVCIAL MSG N.' 00812019 - Contralação de empresa seguradora para emissão de
apólice de seguro, na modalidadê Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e/ou
Administradores de Sociêdade Comercial (DirecÍors and Officers Liability lnsurance - D&OI, ^ ,
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pneeÃo pRESENCTAL MsG N.o 008/2019
Assunto: Contratação de emprêsa seguradora paÍa êmissão dê apólice de
seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidede civil para Consêlheiros,
Diretorês e/ou Adminastradores dê Sociedade comercial lDirectors and Officers
Liability Insurance - D&O).

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX/ 100) / 365 EM = I x N xVP

Onde:
I = indice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = N. de dias entre a data prevista para pagamênto e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

í9.Í5.Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couberem,
estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos tributos cujos recolhimentos são exigidos em lei. A
CONTRATANTE fará as retenções de acordo com a legislação vigênte e/ou exigirá a
comprovação de tais recolhimentos.

í9.í6.A CONTRATANTE poderá deduzir débitos, indenizaçÕes ou multas em que o
CONTRATADO haja incorrido, de quaisquer créditos seus, decorrentes deste instrumento
contratual, podendo ainda utilizar-se da garantia de cumprimento do CONTRATO.

í9.t7.O pagamento efetuado pela MSG não isenta a CONTMTADA de suas obrigaçÕes e
responsabilidades.

20.í.O descumprimento das obrigaçÕes assumidas na licitaçáo ensejará na aplicação,
garantido o contraditório e a ampla defesa ao licitante, das seguintes sanções:

a) Advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento
licitatório ou da execução contratual;

b) Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor total da licitaçâo,
por dia útil, limitada ao percentual máximo de 2olo (dois por cento), na hipótese de
atraso no adimplemento de obrigações, tais como a assinatura do Contrato fora do
prazo dêscrito no ltem 18.1 deste EDITAL;

c) Multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado para a licitação, nas
seguintes hipóteses, dentre outras:

(c.í) Não assinatura do Contrato;

(c.2) Náo entrega de documentação exigida para o certame ou assinatura do
Contrato;

PREGÁO PRESENC/.AL ttSG N.' OO8/2019 - Contrataçâo de empresa seguradora para emissão
apólicê dê sêguro, na modalidade Seguro de Responsabilidadê Civil para Consêlheiros, Diretores e/gu
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Assunto: Contratação dê empresa seguradora para emisaão de apólice dê
sêguÍo, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociedade Gomercial lDirectors and Ofíicers
Liability lnsurance - D&O).

do Contrato;

(c.4) Não manutenção da proposta;

(c.5) Comportamento inidôneo;

(c.6) Cometimento de fraude fiscal.

d) Suspensão temporária de participação em licitaçâo e impedimento de licitar e
contratar com a MSG pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas hipóteses referidas no inciso
anterior, dentre outras, de acordo com a gravidade verificada.

e) Declaração de inidoneidade, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aplicada ao
Iicitante que incorrer nas condutas previstas no artigo 156 da Lei Estadual do Paraná no
15.608/07.

20.2.O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
CONTRATO, apresentar documentação falsa, deixar de entregar os documentos exigidos no
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraçâo falsa ou comêter fraude Íiscal, garantido o
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a MSG, sem p§uízo das
multas previstas êm EDITAL e no Contrato e nas demais cominaçÕes legais.

20.3. Se decorrerem 5 (cinco) dias úteis da convocação do órgâo sem que o licitante
vencedor tenha assinado e devolvido o Contrato, caracterizar-se-á formal recusa à
contratação, podendo a Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificaçáo e assim sucessivamente, observado o direito de
preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuÍação de uma
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, conforme item 18.2 do
presente Edital.

20.A.Caberá multa compensatória de até 2oo/o (vinte por cento), a ser calculada sobre o valor
total da proposta, no caso de ocorrer recusa à contratação pelo licitante, sem p§uízo das
demais sanções administrativas e indenizaçâo suplementar em caso de perdas e danos
decorrentes da recusa.

20.4.1. Nesta hipótese, após apuração efetuada através de processo administrativo, e
não ocorrendo o pagâmento pêrânte a Administração, o valor da multa aplicada será
inscrito na "Dívida Ativa", para cobrança judicial.

20.5.4s sançõês administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo,
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

20.6,4s multas poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de suspensão ou
declaração de inidoneidade.

20,7,As sanções por atos praticados no deconer da contrataçáo estão previstas no Contrato.

PREGÁO PRESENCTAL MSG N.' OO8/2019 - Confialação dê empresa seguradora para êmissão de
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Assunto: Contralação dê êmprêsa seguradora para emissão de apólice dê
seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para conselhêiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociedade Comercial lDirectors and Ofiicers
Liability lnsurance - D8O).

2í.í.Os proponentes assumêm todos os custos de preparação e apresentação de seus
documentos de habilitação, e a MSG não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

2í.2.Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçÕes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

2{,3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização do certame na data marcada, a sessâo será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente.

2í.4,O Pregoeiro não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste
EDITAL obtidas por meio de terceiros.

21.5.Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro que decidirá com base na legislação
vigente.

21.6.No julgamento das propostas e da habilitaçáo, o Pregoeiro poderá relevar omissões
puramente formais, §anar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislaçâo vigente,
sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a

instrução do processo.

2t.7.Na hipótese de divergência entre este EDITAL e quaisquer condições apresentadas
pelos licitantes, prevalêcerão sempre, para todos os efeúos, os termos deste Ato
Convocatório e dos documentos que o integram.

21.8. lntegram o prêsente EDITAL, os seguintes anexos:

Anexo I Termo de Referência;
Anexo ll Modelo de Proposta de Preços;
Anexo lll Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo lV Modelo de Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou

Microempreendedor lndividual;
Anexo V Modelo de Declaração de Atendimentos às Condições de Contratação com a

Administração Pública;
Anexo Vl Modelo de Declaração de Responsabilidade Social e Ambiental;
Anexo Vll Minuta do Contrato;

apólice dê seguro, na modalidade Sêguro de Responsabilidadê Civil para Conselheiros, Dirêtores elou
AdministÍadores de Sociêdade Comêrcial (Dr?ectors and Otricers Liabilw lnsurance - D&Ol
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Fica elêito o Foro da Cidade de Curitiba,
eventuais litígios, afastado qualquer ouko,

Capital do Estado do Paraná, para solucionar
por mais privilegiado que seja.

Rio de Janeiro, i-\ de I1[^ de 2019.
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PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019
Assunto: ContÍatação de empresa seguradora para emissão de apólicê dê
seguro, na modalidade Seguro de Responsâbilidedê Civil pera Consêlheiros,
Diretores e/ou Administredores dê Sociêdadê Comercial lDirêctors end Ofticers
Liability hsurance - D&O).

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCN

í. OBJETO:
Contratação de Seguradora, em regime de menor preço global, para prestação de serviços de
emissão de apólices de Seguro de Responsabilidade Civil de Conselhêiros, Diretores e/ou
Administradores de Sociedade Comercial (Directors and OÍficers Liability - D&O) com abrangência no
Brasil.

2. OBJETIVO:
O objetivo deste Seguro é o pagamento e/ou reembolso, a título de lndenizaÉo securitária nos
termos desta Apólice, das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a Terceiros, pelo Segurado
ou Tomador, sua Controlada elou Subsidiária, quando este antecipar valores correspondentes à
lndenização e Perdas do Sêgurado, relativamente às garantias contratadas e especificadas nesta
Apólice, obsêrvadas as exclusôes e limitaçôes aqui expressamente previstas.

3. SEGURADO:
O Tomador Principal será a Mâta de Santa Genebra Transmissâo S.A.

4. coNDrçÔES BÁSrcAS:
Cobertura A: lndenização direta ao Segurado por perdas e danos deconentes de reclamações
efetuadas contra o mesmo;

Cobertura B: Reembolso ao Tomador, desde que êste tênha previamênte indênizado o Segurado,
por perdas e danos deconentes de reclamaçôes efetuadas contra o mesmo.

5. UGÊNC|A DO SEGURO:
A vigência da Apólicê é de 12 (doze) meses, â contar da data de sua emissâo, podêndo ser
pronogada até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, sêndo:

a) Apólice: 12 (doze) mêses, a contar da data de emissâo, podendo ser renovado até o limlte
máximo de 60 (sessenta) meses;

b) Período de retroatividade de cobertura: ilimitado para fatos desconhecidos pelo Tomador e
Segurado, excêto nos casos de Segurados atuando nas Entidades Externãs, hipótese na
qual a retroatividade estará limitada à data de aquisição da participação pelo Tomador;

c) PÍazo Complementar: período adicional de 36 (trinta e seis) meses para apÍesentação de
reclamaçõês contra os Segurados, a contar dâ data Íinal de vigência do seguro, por atos
cometidos pelos mesmos desde a datâ de retroatividade de cobeúura até o final de vigência

PREGÁO PRESENCTAL MSG N.' @8/2019 - Confiatação de empresa seguradora para emissão de
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Assunto: Contratação de empresa sêguÍadora para emissão de apólicê de
seguro, na modalidade Sêguro de Rosponsabilidâdê Civil para Conselheiros,
Diretorês e/ou Administradorês dê Sociêdadê Comercial (DirecÍorc and Officers
Liability lnsurance - D&OI.

da apólice, sem cobrança de prêmio adicional;

d) Prazo Suplementar: período adicional ao prazo complementar, de '12 (doze), 24 (vinte e
quatro) ou 36 (trinta e sêis) mesês para apresentação de reclamações contra os §egurados
por atos cometidos pelos mesmos desde a data de retroatividade, mediante manifêstaçáo e
pagamento adicional a critério da MSG.

6. BASE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO (RECLAMAÇÃO COM NOTIFICAçÃO):
À base de rêclamaçáo com notificação e com retroatividade ilimitada para reclamaçôes que o
segurado desconheça até o início de vigência da Apólice.

Fica esclarecido entrê as partes que a Apólice é a base de Reclamação com Notificação, ou seja, tem

- como objeto o pagamento de lndenização securitária com base em Reclamações apresentadas à
Seguradora nas hipóteses a seguir descritas. Para que haja cobertura, as seguintes condições,
dentre outras especificadas nestas Condiçôes Contratuais, precisam estar concomitantemente
atendidas:

a) Os danos devem ter ocorrido durante o período de vigência da apólice ou durante o período
de retroatividade; e

b) O terceiro apresente a reclamação ao segurado durante os seguintes períodos:

i. Durante a vigência da apólice; ou

ii. Durante o prazo complementar, quando aplicável; ou

iii. Durante o prazo suplementar, quando aplicável.

Durante o período de Vigência da Apólice, é direito do Segurado notificar a Seguradora sobre a
ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam originar uma Reclamaçáo.

O aviso de sinistro também poderá ser dirigido à Seguradora durante o Prazo Complementar e
durante o Prazo Suplementar, quando contratado.

Fica entendido que a Notificação, quando válida, garante ao Segurado o direito à obtenção da
lndenização securitária, que pode ser paga mesmo após o término dos prazos supramencionados,
caso venha a se configurar o dever de indenizar pela ReclamaÇáo.

7. PESSOASSEGURADAS:
Proteção para todos os diretamente envolvidos com a administraçâo da empresa que seja, tenha sido

PREGÁO PRESENCTAL MSG N." OOOnOlg - Contrrlação de empÍe§a seguradora para eínissão de
âpólicê de seguro, na modalidado Seguro de Rêsponsabilidade Civil para Gonselheiros, Diretores ê/ou
Admlnistradores dê Sociedadê Comêrcial (Dr7ecÍors and Oíficers Liability lnsurance - D&OI.
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Assunto: ContÍatação de êmpre6a soguradora para omissão de apólice de
sêguro, na modalidadô Seguro de Rêsponsabilidade Givil para Conselheiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociodade Comêrclal lDtrectots and Officers
Liability lnsurcnce - DltO).

ou sê torne durantê o período de vigência, um:

a) Conselheiro - Administração e Fiscal;
b) Diretor - Diretoria Executiva;
c) Assistente de Diretoria;
d) Cônjugê de uma pessoa segurada, relacionada a uma perda resultante de reclamação por ato

danoso de uma pessoa segurada; e
e) Administrador, herdeiro, representante legal, ou representantê de uma pessoa segurada

falecida, incapaz ou insolvente, ou seu espólio, conforme o caso, por perda resultante de uma
reclamaçáo por um ato danoso de tal pessoa segurada;

f) Empregado do Tomador que exerça de forma compÍovada funções de gestáo.

8. COBERTURAS E LIMITE MÁXÍYIO DE GARANTIA:
Limite Máximo de Garantia anual de R$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Reeis), sendo limite máximo
de garantia para cobertura a Danos Ambientais até o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhôes de
reais).

9. COBERTURAS E EXTENSÔES DE COBERTURA DECORRENTES DE ATOS DE GESTÃO:
a) Cobertura A - lndenizâçáo dos Administradores;
b) Cobertura B - Reembolso a Sociedade;
c) Representações Rêlacionadas a Procedimentos Extrajudiciais;
d) Conselheiros e Diretores de Entidades sem Fins Lucraiivos;
e) Herdeiros, Representantes legais e de Espólio;
f) Responsabilidade Solidária de Bens;
g) Custos emergenciais de defesa - Limitado a 10% do LMI da apólice.
h) Cobertura para Reclamações Alêgando Dano Moral;
i) Cobertura para Recursos Voluntários Quando da Aplicação de Multas;
j) Extensão de Cobertura para Custo de Defesa para Multas, Penalidades e Depósitos Recursais
k) ReclamaçôesTributárias;
l) PráticasTrabalhistas lndevidas;
m) Despesa de Publicidade;
n) Sêgurado Contra Segurado;
o) Tomador do seguro contra o Segurado;
p) Cobertura para Diretores e Administradores Aposentados (prazo de 06 anos após o término dê

vigência da apólice);
q) Custos de Fiança e Cauçáo Judicial;
r) Bloqueio ê lndisponibilidade de Bens - Penhora On line;

s) Cobertura para Extradiçâo, Deportaçâo e Detenção Oficial;
t) Reclamaçôes referentes a processos existentes contra o Tomador antes do início de vigência

e que envolvam a Pessoa Física do Administrador pela desconsideração da Personalidade

PREGÁO PRESEMIAL MSG N.o 008/2019 - Confiatação de empresa seguradora para emissão de
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Assunto: Contratação dê empresa seguradora para emissão de apólice de
seguÍo, ne modalidade Sêguro de Responsabilidade Civil para ConsêlhêiÍos,
Dirêtores e/ou Administradores de Sociêdade Comercial (Directors and Ofíicers
Liability lnsurancê - DEO).

Jurídica;
Gobertura para Danos Ambientais;
Cobertura a Reclamação de Danos Materiais e Corporais.

í0. CúUSULA PARTICULAR - EXCLUSÕES ESPECíFrcAS:
Além das exclusões constantes nas Condiçôes Gerais para o Seguro de Responsabilidade Civil de
üretores, Administradores ê Conselheiros de Empresa (D&O), devem ser também consideradâs as
abaixo:

a) Exclusão para Atos Dolosos;
b) Exclusão de Acionista Majoritário;
c) Exclusão por Riscos Nucleares;
d) Exclusão de GuerÍá e TerÍorismo;
e) Exclusão de processos anteriores e pendentes;
f) Exclusão para conupção - Atos Lesivos contra a Administração Pública com possibilidade de

reembolso a sociêdade ou ao segurado dos Custos de Defesa desembolsados, atribuido
sublimite de 2Oo/o, após o trânsito em julgado da sentênça onde os segurados não sejam
condenados por Atos Dolosos;

g) Limite agregado.

1í, FRANQUIA:
Não há aplicação de Franquia.

í2. ÂMBITODECOBERTURA:
É um seguro com cobertura nacional. Desta forma, reclamaçôes de responsabilidade civil do
administrador feitas em qualquer parte do tenitório nacional êstáo cobertas.

13. PRAZO DE EXECUÇÃO:
A execução dos serviços é imediata, tendo como marco inicial a data da assinatura da apólice, que
será feita após a publicação do extrato do CONTRATO. A data de término será a mesrna da vigência
do CONTRATO.

í4. PERIODO ADICIONAL PARA APRESENTAçÃO DE RECLAMAçÕES:
a) Prazo complementar de 36 (trinta e sêis) meses sem prêmio adicional conforme definido na

legislação em vigor;
b) Direito de aquisição de Prazo Suplementar de até 36 (trinta e seis) meses, mediante

pagamento de prêmio adicional, a critério da MSG, a saber:
12 meses - 75olo do valor da Apólice
24 meses - 100o/o do valor da Apólice
36 meses - 125o/o do valor da Apólice

PREGÁO PRESENCTAL MSG N.o OO8/2019 - Confiatação de êmpresa sêguradora para emissão dê
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Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de
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í5. RETROATIVIDADE:
llimitada para fatos desconhecidos pelo Segurado/Tomador.

í6. PAGAMENTO DO PRÊMIO:
O pagamênto do prêmio sêrá rêalizâdo integralmente após a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.

í7. EXTENSÔES DE COBERTURAS:
Penhora On Line:

Em caso de bloqueio por meio do sistema BACEN-JUD (Penhora Online) de valores nas contas
correntes pessoais do Administrador, resultante de uma ordem judicial relativa a uma
Reclamaçáo, a Seguradora, após o decurso de um período de 30 (Trinta) dias a contar da
Penhora Online e desde que recebidos os documentos comprobatórios do referido bloqueio,
fará indenizações mensais limitadas ao salário líquido mensal do Administrador ou a outro valor
previamente estabelecido e mencionado na Especificação. Esta cobertura somente sêrá
aplicável para os valores vincendos após o término do período de carência acima mencionado-

A Seguradora pagará as indenizações acima mencionadas até que o primeiro dos seguintes
evêntos ocorra:

a) O Limite Máximo de lndenização para essa cobertura seja esgotado; ou
b) O bloqueio dos valores em conta coÍTente termine; ou
c) O processo em questão seja extinto, concluído ou julgado.

Desoesas de Publicidade:
A Sêguradora indenizará o segurado pelas Despesas de Publicidade, aqui comprêendidas
como as despesas relacionadas ou como consequência de um Reclamação feita contra o

segurado no pêríodo de vigência da apólice, desde que tal reclamaçáo ou seus efeitos tenham
se tornado de conhecimento público.

Assim sendo, constituem as despesas de Publicidade como sendo os custos razoáveis e
necessários incorridos pelo segurado, para elaboraçáo e divulgação de um anúncio público no
intuito de minorar os eÍeitos de uma Reclamaçâo, desde gue com prévia anuência da
seguradora.

í8, GARANTIA PARA HABILITAÇÃO OU CONTR.ATUAL:
Garantia oara a habilitacão:
Não há exigência de garantia para a habilitação.

Da qarantia contratual:
Náo há exigência de garantia contratual.

PREGÃO PRESENCIAL MSG N.o (nan,rg - Contratação de empresa sêguradora para emiBsão de
apólice dê seguro, na modalidade SeguÍo de Responsabilidade Civil para ConselheiÍos, Diretores e/ou
ÂdministredoÍes de Sociedadê ComeÍciat (DrlrêcÍoÍs and Officers Liability lnsunnce - D&Ol.
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PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019

l,,l§G
Matd de Sanaa Genebro
rtontnlssdo 5,4,

Assunto: Contratação dê êmpr€sa seguradora para êmi6são de apólice de

seguÍo, na modalidade SEguro de Reeponsebilidado Civil para con§êlhêiros,
Diretores ê/ou Administradores de Sociêdâdê Comercial (Directors and officers
Liabílity lnsurance - D&O).

rg. pnlzos e conorcÕes De plcauENTo:
Em eté 10 (dez) dias úteis após a assinatura do CONTRATO, a seguradora deverá emitir e entregar a
Apólice a MSG, acompanhada do texto integral das condições gerais, especiais e particulares, bem
como de todas as demais cláusulas e condiçóes aplicáveis ao seguro objeto da apóllce.

O pagamento do prêmio será realizado integralmente após a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.

Após a entrega da apólice, a MSG, em ate 10 (dez) dias úteis:
a) Emltirá o Termo de Recebimento Definitivo, em caso de regularidade da apólice; ou
b) Fixará o prazo de até í5 (quinze) dias úteis para que a seguradora promova as correções

necessárias, em caso de inconformidade da apólice.

Após a emissão do Termo dê Recebimento Definitivo, a seguradora poderá emitir os documentos de
cobrança, devendo entregá-los a MSG com antêcedênciâ mínima de í0 (dez) dias úteis em relaçáo
ao vencimento da nota ou boleto de pagamento.

Caso ocorra algum sinistro após a emissão da apólice, mesmo que o seu pagamento ainda náo tenha
sido efetuado, o direito à cobêÍtura securitária previsto na apólice não ficará prejudicado.

PREGÁO PRESENCIAL MSG N.o (n8/2019 - Conlratação dê emprêsa segumdora para emissão de
apólice de seguro, na modalidade Seguro de Rêsponsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores êrou
AdmínistEdores de Sociedade Comêrcial (Dr7êcÍors and Officars Liabilw lnsurance - D&Or.
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tífrso
lúota de sonÍd Genebru
Ítdn.6ls.áo S.A.

pn'eÃo pREsEr{cIAL rirsc N.o 008/2019 L

Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de
seguro, na modalidade Seguro de RBponsabilidadê Clvil para Consolhêiros,
Diretorea e/ou Administradores de Sociêdadê Comêrcial lDirectors and Ofiicers
Liability lnsurcncê - DEO).

QuesrprÁnIo - SEGURo DE RESPoNSABILIDADE GIVIL DE CoNSELHEIROS E,

DIRETORES D&O - EMPRESA DE CAPITAL FECHADO

I, DADOS GERAIS DO PROPONENTE:

Razão Social: Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.
CNPJ: 19.699.063/000í-06
Ramo de Atividade: Transmissão de Energia Eléirica
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 113, pav. 06, Botâfogo, Janeiro/RJ
Data de lnício de Atividade: 2710112014

2. tNFoRMAçoEs socrrrÁnrls:
2.1 Composição do capital social do proponente (participação percentual dos acionistas superior a
5To)

Nome do Acionista
Ações Ordinárias

e/")

AçõeS
Preferenciais (%)

Total (%)

Copel Geração e Transmissão
S.A-

50,1 0 50,1

Furnas Centrais Elétricas S.A. 49,9 U 49,9

2.2 A empresa possui ativos no exterior? Se aplicável, informar local, natureza, receitas e ativos:
Resposta: Não

3. INFORi'AçOES COMPLEMENTARES:
3.í. lnformar se, nos últimos 05 anos, ocoÍreram os fatos abaixo:

a) Mudança de Razão Social?
Resposta: Não

b) Mudança do Sócio Majoritário?
Resposta: Não

c) Fusão, aquisição ou compre dê participação em outra sociêdade?
Resposta: Não

d) Republicaçáo do Balanço Patrimonial?
Resposta: Não

PREGÁO PRESENCIAL MSG N." @8/2019 - Contralação de empre8a seguradora para emissão de
apóllcê de seguro, na modalidadê Sêguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, DiÍ€torês e/ou
Admlnistradorcs de Sociedade Comercial (DírecÍols and Officers Liabilw lnsurance - D&OI.
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PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/20T9

Mata de Sdnto Gefiebra
Ítanrúl.rão S.Ã.

Assunto: Gontratação de empresa seguradora para emissão de apólicê dê
seguro, na modalidade SeguÍo de Responsabllidade Civil peÍa Conselheiro§,
DiÍêtorês ê/ou Administredorês dê Sociedadê Comêrciel (DrlrocÍoÍs and Officers
Liability lnsunnce - DEO).

e) Pedido de Falência, lntervenção ou processo similar?
Resposta: Não

3.2. lnformar se há expectativa, para os próximos 12 meses, quanto ao acontecimento dos fatos
abaixo:

a) Pedido dê Falência, lntervenção ou processo similar?
Resposta: Náo

b) Fusão, aquisição, incorporação ou cisão?
Resposta: Não

c) lngresso ou retirada de Sócios?
Resposta: Náo

d) Venda ou Transferência de Açôes do Controlador?
Resposta: Não

e) Redução de Receita ou Lucro?
Resposta: Nâo

f) Alteração no quadro de Administradores, Diretoria ou Conselho de Administração?
Resposta: Não

Em caso afirmativo para alguma das questôes do item 3.2, favor fomecer informaçôes dêtalhadas:

- 3,3 O proponente ou quaisquer Empresas Controladas estiveram ou estão envolvidas em algumas
das seguintes situaçõês:

a) Açôes Civis?
Resposta: Sim.

b) Açóes ou lnquéritos Criminâis?
Resposta: Não.

c) Ações Tributárias, Previdenciáriâs, Trabalhistas, Consumeristas?
Resposta: Sim.

PREGÁO PRESENCTAL MSc N.' oo8/20í9 - contratação de empresa seguradore pare êmissão de
apólice de seguro, na modalidade Seguro de Rê6ponsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e/ou
AdministÍadores de Sociedado Comercial (Directors and Officers Liabilw lnsurance - D&Ol.
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PREGÃO PR.ESENCIAL MSG N.O OO8/2019
't '/.;'

ti,fl§6
iíatd de Senta Genabrof.ántnt53aa s.a.

Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólicê de
sêgulo, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil parâ Conselhêiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociedade Comercial (Directors and Olficers
Liability lnsurance - DEO).

d) Procêdimentos, investigaçõês ou inquéritos administrativos?
Resposta: Não.

e) Quaisquer outras demandas judiciais ou extrajudiciais?
Resposta: Sim.

Em caso afirmativo para alguma das questões do item 3.4, favor fomecer informaçôes detalhadas:

A Sociedade possui, na presente data, 144 (cento e quarenta e quatro) processoa em trâmite
esfera judicial, conforme abaixo descritos:

No de
processos/âutuações Natureza Jurídica

02 Processos/Autuações Trabalhistas
67 Processo Cível
1Ê Processos em análise (novos processos)

Entre os processos acima listados, a Sociêdade é ré em (i) uma Ação Civil Pública e (ii) em uma Ação
Popular, a sâber:

(l) Ação Givil Pública no 0000658-90.2015.4.03.6í39
1a Vara Federal da Subseção Judiciária de ltapeva, Seção Judiciáriã de Sâo Paulo.
Autor: Ministério Público Fedêral.
Réu: lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
ê MSG.

(ll) Ação Popular nPO01 1 562-77.20í 5.403.6í 05
Justiça Federal de Campinas/SP
Autor: José Luis da Silva.
Ré: MSG

Procêssos Administrativos em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Paraná:
(l) Processo 4460í 5/17

Assunto: Tomada de Contas Extraordinária

(ll) Processo n.o 2782331'19
Assunto: Prestação de Conias, exercicio 20 t 8

(lll) PÍocêsso n.o: 32í038/í8
Assunto: Prestaçáo de Contas, exercício 2017

PREGÁO PRESENCTAL MSc N.o OO8/2019 - Confietação de empre§a aeguradora para emissão de
apólice de seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Consêlheiros, Oiretores e/ou
Administradores de Sociedade Comercial (Directors and Officers Liability lnsurance - D&Ol.
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(lV) Processon.o: 856í10118
Assunto: Representaçáo

3.4 Algum dos Diretores, administradores ou executivos já estiveram ou estão ênvolvidos em âlgumas
das seguintes situaçõês, sendo o envolvimento em tal situaçáo consequência de sua posição como
representante do Proponente:

a) Açôes Civis?
Resposta: Náo-

b) Ações ou lnquéritos Criminais?
Resposta: Náo.

c) Ações Tributárias, Previdenciárias, Trabalhistas, Consumeristas?
Resposta: Não.

d) Procedimentos, investigaçôes ou inquéritos administrativos?
Resposta: Não.

o) Quaisquer outras demandas judiciais ou extrajudiciais?
Resposta: Sim.

Em caso afirmativo para alguma das questôes do item 3.4, favor fornecer informaçõês detalhâdas:
Processos Administrativos em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Paraná:

(l) Processo 4460í 5/í 7
Assunto: Tomada de Contas Extraordinária
Diretor envolvido:
Gilmar Schwanka - Diretor de Meio Ambiente e Fundiário

(ll) Processo n.o 278233119
Assunto: PÍestação de Contas, exercício 2018
Diretor envolvido:
Luis Eduardo da Veiga Sebastiani - Diretor-Presidente

(lll)Processo n,o: 321038/í8
Assunto: Prestaçâo de Contas, exercício 2017
Diretor envolvido:
Luiz Eduardo Sebastiani - Diretor-Presidente

(lV) Procêsso n.o: 856'l í0/í8
Assunto: Representação
Diretor envolvido:

PREAÃO PRESENCIAL 
'tSG 

N." 008/2019 - Con'íelação dê empresa sêguÍadora para êmissão de
apólice de seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para conselhei106, Diretorês erou
Administradores dê Sociedade ComeÍcial (DirecÍors and OfiiceÊ Liability lnsurance - D&Ol.
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Mota de Santa Geúebru
Íre"thi5tóo 5.^.

PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019
L

Assunto: ContÍatâção de empresa seguradora Pare emia§ão de apólice de
aeguro, na modalidadê Seguro dê Responsabilidade Civil Para Conselheiros,
Diretores êrou Administradorês de Socledade Comercial (Dr:Íecúor§ and Officers
Liabilw lnsurunce - D{lO).
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PREGÃO PRESENCTAL MSG N.o O08/2O19

lrfr§G
Moto de Sonta Genebru
fr.nehJtiáo S.À,

Aasunto: Contratação de empresa seguradoE paÍa êmissão de apólice dê
seguro, na modalidade Seguro de Responaabilidade Clvil para Conaelheiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociodadê Comêrclal (Directors and Olficers
Liability lnsurance - D&OI,

Luiz Eduardo Sebastiani - Diretor-Presidente

3.5. Existe alguma expectativa quanto à ocorrência de reclamaçôes contra a Empresa, suas
Controladas e/ou qualquer funcionário devido a seus atos de gestão?
Resposta: Não

3.6. Com relaçáo aos funcionários, informar:
a) Quantidade:

Resposta: 16 funcionários

b) Existe algum manual de éticâ ou conduta para os funcionários?
Resposta: A MSG adota o Manual de Conduta da Copel, seu acionista majoritário.

c) Foram feitas demissões coletivas nos últimos 12 meses?
Resposta: Não

3.7, lnformar em relação ao Proponente, a existência de Conselho Fiscal ou órgão de
similar. Em caso afirmativo, informar o número de reuniões realizadas no último exercício.
Resposta: Temos um Conselho Fiscã|. No último exercício (2018) o Conselho Fiscal da
reuniu em 04 (quatro) oportunidades, a saber:

- 19.02.2018 - 15' RCF;
- 05.09.2018 - 164 RCF;
- 05.09.2018 - í 7a RCF;
- 04.10.2018 - 184 RCF.

natureza

MSG se

4. SEGUROS ANTERIORES
4.í. O Proponente e/ou suas Controladas já foram, ou são atualmente, contratantes do Seguro D&O?
Resposta: Sim

4.2. Qual a Seguradora?
Resposta: Travelers Seguros Brasil S.A.

4.3. Foram pagas indenizações?
Resposta: Nâo

4.4, Foi recusada alguma proposta para seguro similar feita pelo Proponente?
Resposta: Nâo

5. LIMTTE MÁX|MO DE TNDENIZAÇÃO (r-ttrtt)

5.1. Qual o Limite Máximo de lndenização pretendido?

Resposta: R$ 20.000.000,00 (vinte milhôes de Íeais).

PREGAO PRESENCIAL MSG N.6 008/2019 - ConlÍalação de empresa seguradora para emissão de
apólice de seguro, ne modalidadê Sêguro dê Rêsponsabilidade Civil para Consolheiros, Diretores erou
Administradores de Sociedade Comercial (DiÍecÍoÍs and OÍfice/'§ Liability lnsurance - D&OI.
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PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019

G'{lso
lúoao dê Santd Genebrc
ÍtonthissAo t.A.

Asaunto: Contratação de empresa seguradora para emlssão dê apóllce de
sêguÍo, na modalidadê Seguro de Responsabilidade Givll para consolheiros,
Dlíêtores erou Administradorês de Sociedadê Comercial lDirectors and OfÍicers
Liability lnsu,|ance - D&O).

5,2. Qual é o âmbito de cobertura desejado?
Resposta: Cobertura para todo o território nacional.

Anexos os seguintes documentos:
o Cópia do último balanço anual (2018) com todas as notas ê anexos;
. Cópia do Estatuto Social e suas alterações;
o Cópia do Manual de Conduta da COPEL.

PREGÁO PRESENCIÀL MSG N.o (nún0í9 - Contratação dê empresa seguradora para emissão de
apólice dê segu.o, na modalidade Seguro de R$ponsabilidadê Civil para Conselheiros, DiÍêtorês êrou
Administradores de Sociedade Comercial (Dr'rectors and Officers Liabifity lnsurance- D&Ol.
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PREGÃO PRESENCTAL MSG N.o 008/2019

çi',tsg
M6ta de sonaa cenebrc
rrdn3mls.áõ S.A.

Assunto: Contratação de empresa Geguradora para emiôsão de apólice dê
seguro, na modalidadê Seguro de Responsabilidade Clvil para Conselheiros,
Diretores e/ou AdministÍadores de Sociêdade comerclal lDirectors end Ofíicers
Liability iasurunce - OlgO,.

À
inATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃo S.A.
pnecÃo PRESENCIAL MsG No ooo/20í9

Empresa:
Denominaçâo social:
CNPJ:
Endereço:
Teleíone:
Validade da proposta:

OBJETO:

ANEXO II

ilODELO DE PROPOSTA DE PREçOS

Inscrição estadual ou municipal:
E-mail:

Nosso Preço Global para a presente licitação é de R$

PRÊMIO VALOR MÁXIMO

Prêmio (apólice de 12 meses de vigência) R$

Valor Global Máximo R$

Declara, outrossim, que o valor proposto é o valor bruto e inclui todas as despesas e custos, diretos e
indiretos (tais como: ioÍ, tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuiçôes, transporte, seguro e
insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto licitado.
O LICITANTE deverá Informar em sua proposta os percentuais dos impostos incidentes, conforme a
legislação em vigor.

Observacões:
, No caso de adjudicaçáo do objeto contratual, o(s) representantê(s) legal(is) da nossa êmpresâ

que assinará(áo) o contrato será(ão) o(s) Sr.(a.)(s) - qualificação
( D i reto r/G e re nte/Sócio/P rop rietái o/P roc u rado r)

ii) Caso o ato constitutivo da empresa exija a assinatura de mais de um representante, informar os
dados dos mesmos.

PREGÁO PRESENCIAL TISG N.o (N8/20r9 - Contratação de empresa seguradoÍa para emissão de
apólice de seguro, na modalidadê Sêguro de Rêsponsabllidade Civil para Consêlheiros, Diretores e/ou
Aãministradoree dê Sociêdade Come-rciat lOtrectàrs and Officêrs Lia:bitity tnsunnce- ó&O'y. .<ííEàt
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PREGÃO PRESENCTAL MSG N.o 008/2019

çí,$sg
Matd de Sontd Geúebfo
ttdn\ ls.ô. S.A.

Assunto: Contratação de êmprêsa seguradora para emissão de apólice de
seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Givil para Conselheiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociedadê Comêrcial lDirectors and Ofíicers
Liability lnsurance - DEO).

iii) lnformaçôes complementares:
Matriz ( ) Filial ( )
Razão Social:
CNPJ: ............
Endêrêço:
CEP do emissor da Nota Fiscal: ......
Unidade da Federação do êmissor da Nota Fiscal: ......
E-mail e telefone da empresa:
Simples Nacional: Não ( ) Sim ( ) Alíquota: ....... %

iv) Os dados bancários onde os pagamentos serão creditados:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

A empresa se enquadra no conceito de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos da Lei Gomplemenlat 123106 para efeito de preferência nos processos de licitação
pública?

Não( )
Caso afirmativo, informar se ME ou EPP:
ME() EPP 0

v)

Sim ( )

Atenciosamente,

Rio de Janêiro, _ de de 2019.

Assinatura e nome do representante legal da empresa

Oás- Esfa carta deverét ser impressa em papel timbrado da empresa, em uma única via, e ser
devidamente assinada por seu (s) representante (s) legal (is), constituído para tal fim e com os
devidos poderes, sendo necessária a juntada do respectivo instrumento.

PREGÁO PRESENCTAÍ MSG N.o OO8/20í9 - ContÍalação dê empresa seguradom para êmissão de
apólice de sêguro, na modalidade Seguro dê Rêsponsabilidade Civil para Consolhêiros, Diretores e/ou-_-.-.--
AdmínistrâdoÍes de Sociêdadê Comêrcial (DirêcÍors and Otflcers Liability lnsuâncê - D&O). /i.G'',%\
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PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019

ç{ásç
hlato de Sa taGenebÍa
Ítan.nissãa S.A.

Asaunto: Contratação dê empresa sêguradora pa.a emissão dê apólicê dê
seguro, na modalidadê Seguro de Responsabilidade Civil para Conselhêiros,
Diretorês êrou Administradorês de Sociedade Comercial (Directors and Officers
Liability lnsurance - DEO).

por

ANEXO lil
II/IODELO DE GARTA DE CREDENCIAMENTO

À
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSIIiIISSÃo S.A.
PREGÃo PRESENGIAL IIISG N.o o08,2oí9

Pela presente fica crêdenciado o Sr.(a) inscrito
no CPF sob o n. portado(a) da carteira de identidade no expedida

para reprêsentar a êmpresa
no procedimento licitatório acima referenciado,

podendo o mesmo, quando convocado, negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao
direito de recurso e apresentar impugnação à recursos, assinar atas, recorer de decisôês
administrativas, enfim praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representaçâo ativa da
outorgante no procedimento licitatório em referência.

Atenciosamentê,

Local e Data

Identificâção e assinatura do outorgante com Íirma reconhecida]

Oôs. Á presenÍê Carta dê Credenciamento deverá ser apresentada diretamente ao Pregoeiro, em sepatado dos
envelapes, devidamente acompanhada de documento de identificação, pelo representante designado peto
proponente paru a pafticipaçào no refêrido certame, e deverá estar acompanhada do Estatuto ou Contrato
Social, com suas respecúVas alterações, bem como de ceftidão simplificada emitida pela Junta Comercial ou
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, a, no máximo, 90 (noventa) dias, com a finatidade de
comprovar que aquele(s) que a outorgou(aram) tem(têm) poderes para faz+lo, na forma do respectivo ato
constitutivo.

PREGÁO PRESENCTAL MSG N.o OO8/2019 - Contrutação de êmpresa seguradora para emissão de
apólicê de sêguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Consêlheiros, Diretores
Administradores de Sociedade comercial (DrrêcÍors and Officers Liability lnsurance - D&A\
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lrldta de Sol,td Genebru
ftan,dl.táo S.A.

pnecÃo pREsEr{crALMsG N.o oo8/2019 7
Assunto: Gontratação de êmprêsa seguradora para emlssão de apólice dê

seguro, na modelidade Seguro de Responsabilldade Civil para Con§elheiro§,
Dlrêtorês erou AdministradoÍes de Sociêdade Comercial lDir*torc and Oflicerc
Liahility lnsunnce - DEO).

ANEXO IV
DEGLARAÇÃo DE MIcRoEi,PREsA, EII,PRESA DE PEQUENo PoRTE oU

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

inscrita no CNPJ no por
intermédio do seu representante legal, com os dêvidos poderes, e abaixo assinado, DECLARA, sob
as penalidades legais, para fins de participação na PREGÃO PRESENCIAL MSG N.o 008/20'19, que
está legalmente enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, atestando que:

a) Sua receita bruta, nos termos da Lei Complementar n.o 12312006, auferida no último ano
calendário foi de R$ (dispensada de declarar se a empresa encontra-se
no ano calendário de início de atividade).

b) Não se enquadra em nenhuma das hipóteses abaixo, nos termos da Lêi Complementar n.o

123t2006:

(i)

(ii)

De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

Que seja filial, sucursaÍ, agência ou representaçáo, no País, de pessoa jurídica com sede
no extêrior;

De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da citada Lei
Complêmentar, em que a receita bruta global ultrapasse o limite para obtenção do
benefício;

Cujo titular ou sócio participê com mais de 1Oo/o (dez por cento) do capital de outra
empresa não benêficiada pela citada Lei Complementar, em que a receita bruta global

ultrapasse o limite para obtenção do benefício;

Cujo sócio ou titular sêja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, em que a receita bruta global ultrapasse o limite pâra obtençáo do benefício;

Constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;

Que pârticipê do capital de outra pessoa jurídica;

( iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii) Que exerça atividade de banco comercial, de invêstimentos e de desenvolvimênto, de
caixa econômica, de socíedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de conetora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de

PREGAO PRESENCIAL MSG N.o (N8/2019 - Contietação de empreaa seguradora para êmbsão de
apólice de seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidadê Civil para Conselheiros, Dirêtores
Adminbtradores dê Socledade Comêrcial (Dr?ectoÍs and Ofiice,,s Liability lnsurence - D&OI.
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PREGÃO PRESENCTAL MSG N.O OO8/2019
I

Assunto: Contratação dê empresa sêguradorâ para emissão de apólice de
seguro, na modalidade Sêguro de Rêsponsabilidade Civil para Conselheiros,
Diretores e/ou Administradores de Sociedade Comercial lDirectors anct Officers
Liabilw lnsurance - D&OI.

(ix)

(x)

(xi)

emprêsa de anendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;

Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa jurídica que tenha oconido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

Constituída sob a forma de sociedade por açÕes;

Cujos titularês ou sócios guardem, cumulativamente, com a MSG relação de
pessoalidade, subordinação e habitualidade.

O signatário desta DECLARAÇÃO e represêntante legal da
(empresa), e assume o compromisso de informar, imediatamente, à Sêcretaria da Receita Federal do
Brasil e à MSG, eventual desênquadramento da presente situação de
(microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual).

Local, Dia / Mês i Ano

(Assinatura)

(Nome e cargo do representante)

(Nome do proponente na falta de papel timbrado)

Obs- Esta carta dêvetá ser impressa em papel timbrado da empresa, em uma única via, e ser devidamente
ass,nada por seu(s) representante(s) legal(is), constituído para tal tim e com os devidos poderes, sendo
necessáia a juntada do respectivo instrumento.

PREGÃO PRESENCIAL MSG N.o N8/20r9 - Contratação de empresa sêguradora para emissão de
apólice dê seguro, na modalidadê Sêguro de Rêsponsabilidàde Civil para Consêlheiros, Diretores e/ou_
Adminktmdores dê Sociêdedê Comercial (Dr7ecÍors and Offlcers Liability lnsunnce- D&O). í.fir,à
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PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019
,,:,/'

ç;lso
Moaa de sdnto Genebra
f,."tnittóo s.A.

Assunto: Contratação de empresa aeguÍadora paÍa emlasâo de apólice de
6eguro, na modali.ladê SoguÍo dê Rêeponsabilidadê Civil para Conselheiros,
Diretores erou Administradorês de Sociedade Comercial (Dirêcúors and Officers
Liability lnsurance - D&O).

ANEXO V

DECLARAçÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDTçÓES OC CONTRATAçÃO
com A ADÍrirNtsTRAçÃo PÚBLTCA

CNPJ no por intermédio
do seu representante legal abaixo asslnado, DECLARA sob as penalidades legais, para fins de
participaçáo no PREGÃO PRESENCIAL MSG N.o 008/20í9 que:

1. Os documentos apresentados são originais ou cópias fieis dos mesmos, sob pena dê
inabilitação, sem prejuízo de responsabilizaçáo penal, civil e administraiiva;

Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposiçâo e tomou conhecimento
de todas as informaçôes, condiçôes locais e grau de dificuldade do cumprimento do objeto;

Aceita pârticipar da presente licitação nas condiçôes estipuladas no Edital ê, caso vencedor,
assume integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;

Não se encontra declarada inidônea para licitar ou coniratar com órgãos da Administração
Pública;

Cumpre plenamente todos os requisitos dê habilitaçáo exigidos nesta licitação e inexiste fato
impeditivo para tal;

6. Não possui condena@es em açôes cíveis ou criminais poÍ prática de atos de improbidade
administrativa; e

7. Náo se encontra suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a MSG e suas acionistas,
em decorrência do disposto no artigo 38 da Lei no I 3.303 de 30 de junho de 20í 6.

Local, Dia / Mês / Ano

(Assinatura)
(Nome e cargo do representante)

Oós. Esta cafta deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, em uma úoica via, e ser devidamente
assinada por seu(s) representante(s) legal(is), constituído para tal fim e com os devidos poderês, sendo
necessáíb a juntada do respectivo instrumento.

PREGAO PRESENCTAL MSG N." OOU2Oíg - ContÍatação dê êmpresa seguradore para êmissâo dê
apólice de segulo, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, DiÍetores e/ou
Administradores de Sociêdede Comorcial (DirecÍo6 and OiÍicers Liabilíty lnsunnce - D&Ol-
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Mata de San,a Genebrd
Írqnsmitsào S,A,

PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019
Assunto: Contratação dê empresa seguradora para êmissão de apólice de
seguÍo, na modalidade Sêguro de Rêsponsabilidadê Civil para Consêlheiros,
D:retorês e/ou AdministÍãdores de Sociêdadê Come.ciel lDirectors and Ofíicers
Liability lnsurance - DEO).

ANEXO VI
DECLARAçÃO DE RESPON§ABILIDADE SOCTAL E AMBTENTAL

(Empresa) inscrita no CNPJ no

intermédio de seu sócio, proprietário ou diretor o(a) Sr(a) portador(a)
da Cartêirâ de ldentidade no e CPF no _, DECLARA:

Para fins do disposto no inciso XXXlll do ar1. 7" da Constituição Federal, que não emprega
menor dê dezoito anos êm trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos;

Que não pratlca relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho
escravo, conforme disposto nas Leis no 9.777, de 30 de dezembro de 1998, no 10.803, de 't1

de dezembro dê 2003 e Lei Complêmentar Fêderal no 75, de 20 de maio dê 1993;

Que respeita os Direitos Humanos e não permite qualquer formâ de discriminação, cumprindo
as obrigações trabalhistas e assegurando condições dignas de trabalho aos funcionários; e

Que não adota práticas danosas ao mêio ambiente, exercendo suas atividades em
observância aos atos lêgais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio
ambiente, emanadas das esferas fedêral, estaduais e municipais, incluindo, mas náo se
limitando, ao cumprimento da Lei no 6.938, de Agosto dê 1981 (Política Nacional do Meio
Ambiente) e Lei no 12.305, de 2 de Agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Local, Dia / Mês / Ano

(Assinatura)
(Nome e cargo do represêntantê)

(Nome do proponente na falta dê papel timbrado)

Oôs, Esta carta deverá ser impresaa em papel timbrado da empresa, em uma única via, e ser devidamênte
assinada por seu(s) representante(s) legal(is), constituído paÊ tal fim e com os devidos poderes, sendo
nêcessária a juntada do respectivo instrumênto.

PREGAO PRESENCIAL tlSG N.o U)an0rg - ContÍatação de empresa seguradora para emissão de
âpólicê de seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidadê Civil para Conselhêiros, Diretores e/ou-a;....
Administradores dê Sociedadê Gomercial (Dirêctors and OlÍicers Liability lnsurance- D&O). /.,."'"'*t
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pREGÃO PRESENCTAL MSG N.o O08/2O19#í§6
Mat! de Santd Genebrurra,tnis§Ao 5,A,

Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de
seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros,
Dirêtorês ê/ou AdministÍadores dê Sociedâdê Comercial (Dirêcfors and Officers
Liability lnsurance - DEO).

\,

ANEXOVil

MINUTA DO CONTRATO

CoNTRATO MSG ............./201 I

CONTRATO QUE, ENTRE SI, FAZEM, DE UM LADO,
MATA DE sANTA cENEBRA tnarusnalssÃo s.A., E,
DE OUTRO, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TENDO POR
oBJETo cournerlÇÃo DE EMPRESA
SEGURADoRA pARA eutssÂo DE ApoLlcE DE
SEGURO, NA MODALIDADE SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS,
DIRETORES E/OU ADMINISTRADORES DE
soctEDADE COMERCTAL (DTRECTORS AND
oFFtcERS LtABtLtTY TNSURANCE - D&OI.

Pelo presente instrumento, a MATA DE SANTA GENEBRA tnlruSfUtSSÃO S.4., empresa
concessionária de serviço público de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF no

19.699.063/0001-06, com sede à Rua Voluntários da Pátria, no 113 - Pav. 6 - BotaÍogo, Rio
de Janeiro/RJ, CÉP 22270-000 , neste ato representada por seus diretores Sr. GILMAR
SCHWANKA, brasileiro, advogado, portador da carteira de identidade r1o *****, inscrito no
CPF/MF sob o no *****, na qualidade de Diretor-Presidente (interino); Sr. LUIZ CARLOS
DE LIMA, brasileiro, casado, engenheiro elekicista, portador da cédula de identidade no**""*,
inscriio no CPF/MF sob no *****, na qualidade de Diretor de Contratos; e Sr. PAULINHO
DALMAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade no *****,

inscrito no CPF sob o no *****, na qualidade de Diretor de Administração e Compliance;
todos com poderes conferidos no art- 37 do Estatuto Social da Sociedade, doravante
denominada CONTRATANTE, e de outro lado, ******, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o no *""", com sede no endereço, Rua, Bairro, Cidade, Estado, CEP;
*"*****, neste ato representada pelo nacionalidade, estado civil, profissão, poúador
da cédula de identidade n.o ******, inscrlto no CPF sob o no **********, residente e domiciliado
no endereço *******, dorâvante denominada GONTRATADA, celebram o presente
CONTRATO, instruído pelo Processo Administrativo MSG n.o 2019.01014, Pregão
Presencial MSG n.o 008/2019, a ser executado sob o regime de menor preço global,
devidamente autorizado pelo Memorando de Adjudicação do Objeto e Homologação da

PREGÃO PRESENCIAL MSG N.o Ín8/mr9 - Contratação de empÍêaa seguradora para êmi6§ão de
apólice de seguro, na modalidade Sêguro de Rêsponsabilidade Civil para Consêlhei106, Diretores erouz-i:-,
Administradorês de Sociedado Comêrcial (DirecÍors á,nd Officers Uability lnsurance - D&Ol. /+"'" !\
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PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019

Mato de Sontq Genebra
ÍtdAsnisrão s-4.

Assunto: Contreteção de empresa seguradora para emissão de apólice de

sêguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Givil para Conselheiros,
Diretores ê/ou Administradorês de Sociedade Comercial lDirectoÍs and Offlcers
Liability lnsurance - D&OI.

Licitação n.o xxí20í9, o qual rêger-se-á pelas normas da Lei n.o 13.303/2016, legislaçôes
pertinentes e pelas cláusulas seguintes:

PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.í.Contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de seguro, na modalidade
Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e/ou Administradores de
Sociedade Comercial (Directors and Officers Liability Insurance - D&O), conforme condições
e especificaçÕes técnicas contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital).

USULA SEGUNDA - DA DOS SERVIÇOS:

2.í.4 execução dos serviços é imediata, tendo como marco inicial a publicação do extrato do
Contrato.

2.2.A Apólice deverá ser êmitida em até 15 (quinze) dias, devendo a minuta ser previamente
submetida à aprovação da MSG.

2,3.Os serviços serão êxêcutados pela CONTMTADA, conforme previsto no Termo de
Referência, obedecendo integral e rigorosamente às suas disposições, bem como às
normas, espêcificâções e métodos aprovados, relacionadas direta ou indiretamente com o
serviço.

2,4.As dúvidas técnicas que surgirem no decprrer da execução dos serviços seráo dirimidas,
em conjunto, pelos responsáveis técnicos de ambas as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

3.1.Para melhor caracterização do objeto deste CONTRATO e das obrigaçÕes das partes,
consideram-se peças dele integrantes e complementares, independentemente de anexação,
em tudo aquilo que com ele não conflitarem, ê serâo vinculantes durante toda a vigência do
CONTRATO, os seguintes documentos:

a) Edital do Pregão Presencial MSG n.o 008/2019 e seus anexos, eventuais
suplementos e adendos;

b) Proposta da CONTRATADA no r'**** datada de **l **12019; e

c) Toda a correspondência trocada
inclusive Atas de Reunião, com as
concordado.

3.2. Ocorrendo divergências entre o estipulado nos documentos mencionados nesta cláusula
e nêstê CONTRATO, prevalecerão as disposições deste CONTRATO, seguindo-se as dos
restantes documentos, na mesma ordem em que se encontram os itens acima mencionados.

3.3.Não terão eficácia quaisquer exceçôes aos documentos emanados da CONTMTANTE,
formuladas pela CONTRATADA, em relação às quais a CONTRATANTE não haja, por

PREGÁO PRESE/VCIAL MSG N.' 008/2019 - Conttatação de empresa seguradora para êmi§São de
apólicê de seguro, na modalidadê Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Dirêtores e/ou
Administradorês de Sociêdadê Comercial (Directors and Officers LiabifiA lnsurance- D&Ol,

entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,
quais a CONTRATANTE haja expressamente
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PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019

Mdta de tdkt6 Genebrafr.úiúistão S.a.

Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de
seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselhêiros,
Diretorês e/ou Administradorês de Sociedade Comercial (Directors and OfÍicers
Liability lnsurance - OEO),

escrito, se declarado de acordo.

ULA QUARTA - DOS PRAZO DE

4.1. A vigência contratual êstá vinculada à vigência da Apólice, que é dê 12 (doze) meses,
a contar da data de sua emissão, podendo ser prorrogada até o limite máximo de 60
(sessenta) meses, sendo:

a) Apólice: 12 (doze) meses, a contar da data de emissão, podendo ser renovado
até o limite máximo de 60 (sessentia) meses;
b) Período de retroatividade de cobertura: ilimitado para fatos desconhecidos
pelo Tomâdor e Segurado, exceto nos casos de Segurados atuando nas Entidades
Externas, hipótese na qual a retroatividade estará limitada à data de aquisiçáo da
participação pelo Tomador;
c) Prazo Complêmontar: período adicional de 36 (trinta e seis) meses parâ

apresentação de reclamações contra os Segurados, a contar da data final de vigência
do seguro, por atos cometidos pelos mesmos desde a data de retroatividade de
cobertura até o final de vigência da apólice, sem cobrança de prêmio adicional;

d) Prazo Suplementar: período adicional ao prazo complementar, de 12 (doze),
24 (vinte e quatro) ou 36 (trinta e seis) meses para apresêntaçâo de reclamaçôes contra
os §egurados por atos cometidos pelos mesmos desde a data de retroatividade,
mediante manifestação e pagamento adicional a critério da MSG.

4.2.O CONTMTO poderá ser prorrogado sob as condições do art. 71 da Lei no 13.303/16,
mediante emissão de Termo Aditivo, desde que ambas as partes concordem, por escrito,
anteriormente à data do término do CONTRATO.

4.3.O término do prazo de vigência deste Contrato não afetará direitos ou obrigaçÕes das
partes, relativas a pagamentos, prestação de garantia, regularização documental e outras do
gênero, que, eventualmente, devam ser exercidas ou cumpridas após o término do referido
prazo de vigência.

QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS:

5,í. Os recursos destinados a estê contralo são próprios e sêrão classificados na rubrica
"Administração da Sociedade", prevista no Plano de Negócios - Revisão 5, da Mata de Santa
Genebra Transmissâo S.A.

SEXTA * DO PREÇO:

6.1-A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços objeto deste CONTRATO, o
valor global estimado de R$............. (............), de acordo com as condiçÕes de
pagamênto previstas na Cláusula Sétima deste lnstrumento.

PREGÂO PRESENCIAL ,tSG N.' N8/2019 - Conlratação de empresa seguradora para emissão de
apólicê de seguro, na modalidadê SeguÍo de R6ponsabitidade Civil para Consêlhêiros, DiÍêtores e/ou
Administradores de Sociêdede Comêrcial (Dirêctors and Officers Liability lnsurance - D&OI. lí,.à
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PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019

çi!Éss
Mdta de Santa G€,,ebrur,anrn).tóa S.À,

Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de
seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros,
Diretores e/ou Administrado.es de Sociêdade Comercial (Directors and OfÍicers
Liability lnsurance - D&O).

6.2.No referido preço estão incluídas todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais
como: lOF, tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuiçõês, transporte, sêguro e
insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

6.3.0 valor contratado será pago em moeda corrente e legal do País, após verificaçâo e
aceitação por parte da fiscalização da CONTRATANTE, respeitadas as demais disposições
do CONTRATO.

7,1. A Nota de Seguro deverá ser encaminhada à MSG devidamente instruída com os
documentos exigidos na alínea 7 .1 .5., e após aprovada, será paga à CONTRATADA em uma
única parcela após a comprovação do Recebimento Definitivo da Apólice pela MSG.

7.1.1. A Nota de Seguro deverá indicar o número da Apólice e a numeração de
controle deste CONTMTO e será devidamente conferida e atestada pelo fiscal do
contrato.

7 .1.2. Para que a MSG cumpra com suas obrigaçôes, dentro dos prazos
estabelecidos, relativas ao pagamento do documento de cobrança emitido por conta
deste lnstrumento Contratual, a CONTRATADA deverá observar as seguintes
disposições:

a) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida com as seguintês referências:

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMESÃO S,A,
Rua Voluntários da Pátria n.o 1'13 - Botafogo, 60 Pavimento
Rio de JaneirolRJ - CEP 22270-400
CNPJ: 19.699.063/0001-06
lnscrição Estadual 86.634. 1 55
lnsc. Municipal: 0.604.203-í

b) A CONTRATADA emitirá e apresentará à MSG a Nota de Seguro, com no
mínimo 7 (sete) dias úteis de antecedência do vencimento, na Tesouraria da MSG.

c) A Nota de Seguro deverá indicar o número da Apólice e a numeração de
controle deste CONTMTO;

d) A CONTRATADA deverá discriminar, quando aplicável, a incidência dos
seguintes tributos:

(d.í) lmposto sobre Serviços - lSS, nos termos da Lei Complementar no 116/03 e
atendendo a legislação municipal de cada município, bem como destacar o
município onde foi executado o serviço, a base de cálculo do lSS, alíquota e o

PREGÃO PRESENCIAL MSG N." oo8/20í9 - Contrataçâo dê empresa sêguradora para emissão de
apólice de seguro, na modalidadê Seguro de Responsabilidadê Civil para Conselheiros, Diretores
Administradores de Sociedade Comercial (Directors and Officers Liability lnsurance - D&Ol.
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pnrcÃo pRESENcTAL MsG N.o oo8/2019
Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólice de
sêguro, na modalidade Seguro de Responsabilidado Civil para Conselhêiros,
DiretoÍes ê/ou Administredores de Sociedade Comercial lDirectors ancl OfÍicers
Liability lnsurance - OEO).

valor a ser retido.

(d.2) O valor correspondentê à retençáo sobre os pagamentos efetuados por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, conforme artigo 29
e 30, da Lei no 10.833/03: lmposto sobre a Renda (lR), da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuiçáo para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP.

(d.3) O valor da retenção do INSS, nos termos da lnstrução Normativa RFB no

971t2009.

(d.4) lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços * ICMS, conforme
estabelecido na Lei Complementar no 87196 e atendendo a legislação do Estado
do Paraná nos termos do Regulamento do ICMS-PR - Decreto no 1.980/07;

(d.5) Diferencial de Alíquota, destacado como Substituiçâo Tributária, por força de
protocolos entre os Estados, nos termos das legislaçÕes específicas.

7 .1.3, Não serão admitidos documentos fiscais que façam referência a diversos
instrumentos contratuais;

7.1.4. A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(âo) ser encaminhada(s), imediatamente após sua
emissão, para: controlenf@msstrans.com.br de forma que a CONTRATANTE verífique o
documento fiscal;

7.1.5. A CONTRATADA obriga-se a apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, as
certidôes negativas, que devem ser protocoladas na secretaria da MSG, sob pena de
aplicação das sanções previstas neste CONTRATO, em original, cópia autenticada em
cartório ou emitida por sistema eletrônico - rede de comunicação lnternet, quais sejam:

a) Prova de regularidadê com o INSS, mediante apresentação da Certidão Negativa de
Débitos (CND), relativos aos Tributos Federais e a DÍvida Ativa da União ou
Certidáo Positiva com efeitos de Negativa de Débitos (CPEND), relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita
Federal, nos termos do § 20 do art. 50 da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1751, de
02 de outubro de2O14.

b) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS;

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débitos - CNDT ou de Certidão
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Paraná, mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual ou Certidão

PREGÁO PRESENCTAL MSG N.' OO8/2019 - Contratação dê empresa seguradora para emissão de
apólice de seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e/ou
Administradores dê Sociedâdê Comêrcial (Directorc and Officers Liebility lnsurance - D&Ol.

57t72



00038

PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019

çí{Ãsg
Mdto dê Santâ Geiebra
rrd"rúi5sdo t,a.

Aasunto: Contrataçâo de empresa seguradora para êmissão de apólice de

seguror na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros,
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Liabilw lnsurance - D&O).

Positiva de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual com efeitos de Negativa,
nos termos da Norma de Procedimento Fiscal - NPF no 10412014 e NPF no

086/2015, da Coordenação da Rêceita do Estado da Secretaria de Estado da
Fazenda do Paraná.

7 .2. Caberá à CONTRATANTE anexar ao processo de pagamento a Consulta "online" ao
Sistema de Gestão de Materiais Obras e Serviços - GMS/SEAP/DEAM, por meio do módulo
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, ou na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais, bem como a Consulta
ao Cadastro de lmpedidos de Licitar - TCUPR.

7.3. No caso de ser constatada irregularidade na documentação apresentada, a

CONTRATANTE devolverá a Nota Fiscal à CONTRATADA para devidas providências de
correção e/ou cancelamento, conforme o caso.

7.4. A CONTRATADA, a cada evento de pagamento, deverá enviar à CONTRATANTE os
comprovantes do pagamento e recolhimento dos correspondentes encargos sociais (GFIP -
SEFIP, junto com as guias e comprovantes de recolhimento), bem como das obrigaçÕes
fiscais (obrigações de recolhimento do ISS), trabalhistas (ex: folha de pagamento /
comprovantes de pagamento de salário) e previdenciárias.

7,5, Na hipótese de ocorrência de erro ou de haver dúvida nos documentos que compõem
o Requerimento de Pagamento, a CONTRATANTE pagará apenas a parcela não controvêrsa
no prazo contratual, ficando a parcela restante para ser paga após a solução final da
controvérsia, no prâzo de até 06 (seis) dias úteis, a contar da data em que as dúvidas forem
solucionadas e a fatura for aprovada pela CONTRATANTE.

7.6. Eventuais encargos financeiros (multas, juros de mora, entre outros) imputados à
CONTMTANTE, decorrentes do atraso na apresêntação dos documentos nos itens 7.1.5 e
7.4., poderão ser descontados dos faturamentos apresentados pela CONTRATADA.

7 -7 . Caso a CONTRATADA apresentê os documentos exigidos nos ltens 7 .1.5 e 7 .4, apôs
o pruzo estabelecido no ltem 7.1.2. "b", a cada dia de atraso, o prazo de pagamento
mencionado será prorogado na mesma proporçâo.

7.8. Fica vedado o desconto ou o endosso de duplicatas extraídas com base no
CONTRATO, não se responsabilizando a CONTRATANTE por seu pagamento se verificado
dito desconto ou endosso.

7.9. Em qualquer hipótese, a CONTRATANTE nâo se responsabilizará por acréscimos,
bancários ou não, no valor das duplicatas, sejam a título de juros, comissão, taxas de
permanência e outros.

7,10. Desde já Íica acertado entre as partes que o comprovante de depósito bancário se
constituirá em documento probatório de quitaçâo das obrigações decorrentes do
CONTRATO.
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7 .11. O valor contratado será pago êm moeda corrente e legal do País, segundo o
faturamento elaborado pela empresa CONTRATADA, após verificação, medição e aceitação
por parte da Íiscalização da CONTRATANTE, respeitadas as demaís disposições do
presente Contrato e de seus anexos.

7.12. Na hipótese de eventual atraso no pagamento da Nota Fiscal/Fatura protocolada, por
motivo de inteira responsabilidade da MATA SANTA GENEBRA, esta fica sujeita às
seguintes sançôes, calculadas com base no valor da Nota Fiscal/Fatura:

a) Multa de 2olo (dois por cento);

b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, pró-rata-die, contados entre a data
de vencimento da obrigação e o efetÍvo pagamento da obrigaçâo principal;

c) Correção monetária com base no IPCA, pró-rata-die, contados entre a data de
vencimento da obrigaçâo e o efetivo pagamento da obrigação principal.

7.í3. Os valores estabelecidos neste item somente seráo pagos mediante apresentação,
pela CONTRATADA, do respectivo documento de cobrança.

7,14. Êm caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o
valor devido deverá ser acrescido de atualizaçâo financeira, e sua apuração se fará desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 67o (seis por cento) ao ano, mediante
a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX/ 100) / 365 EM = I x N xVP

Onde:
| = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

7.Í5. Os pagamêntos a sêrem efetuados em favor da CONTMTADA, quando couberem,
estarão sujeitos à retençâo, na fonte, dos tributos cujos recolhimentos são exigidos em lei. A
CONTRATANTE fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a
comprovação de tais recolhimentos.

7.16. A CONTRATANTE poderá deduzir débitos, indenizações ou multas em que o
CONTRATADO haja incorrido, de quaisquer créditos seus, decorrentes deste instrumento
contratual, podendo ainda utilizar-se da garantia de cumprimento do GONTRATO.
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7.17. O pagamento efetuado pela MSG não isenta a CONTMTADA de suas obrigaçôes e
responsabilidades.

LA OITAVA - DO REAJUSTE:

8.í.O valor do Contrato é fixo e irreajustável em periodicidade inferior a 12 (doze) meses da
data da emissão da apólice.

CLAUSULA NONA - DO REEQU FINANCEIRO:

9.í.O valor pactuado poderá ser revisto por acordo entre as partes, com vistas à manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro do CONTMTO, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadorês ou
impeditivos da execuçâo do ajustado, ou, ainda, êm caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica êxtraordinária e extracontratual.

9.2.4s eventuais solicitações dêverão fazer-se acompanhar de comprovação de
superveniência do fato imprevísível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como da demonstração analítica de seu impacto nos custos do CONTRATO.

9.3. Não serão aceitos pedidos de reequilíbrio êconômico-financeiro decorrentes das
variaçÕes cambiais caso o objeto licitado possua insumos/matéria primas atreladas à moeda
estrangêira.

9-4-Os tributos sobre renda ou lucro não implicaÉo no reequilíbrio dos preços contratados.

USULA - DA CESSÃO DE

10.1.4 CONTRATADA não poderá comprometer a título de garantia a terceiros seus créditos
junto à CONTRATANTE, sob pena de rescisão e aplicaçáo de sançôes previstas em lei.

LA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇ

í1.í.A CONTRATADA não poderá subcontratar ainda que parcialmente os serviços objeto
deste CONTRATO.

SEGUNDA - DA GESTAO E DA

12.1 Cabeé a gestão do CONTMTO à Diretoria de Administraçáo e Compliance da
CONTRATANTE, a quem competem todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das
condições estipuladas neste CONTRATO e ainda:

a) Formalizar todo e qualquer entêndimênto com a CONTRATADA ou o seu preposto,
assim como documentar, por meio de atas, as reuniões realizadas;

b) Manter controles adequados e efetivos do CONTRATO, do qual constarâo todas as
ocorrências relacionadas com a execução, inclusive mediçÕes e o controle do saldo
contratual, com base nas informações e relatórios apresentados pelo Fiscal do
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Contrato;

c) Comunicar formalmente à CONTRATADA, os eventuais inadimplementos
estabelecendo prazos para regularização destes. Após vencido esse prazo, caso a
inadimplência não tenha sido sanada, comunicar a intenção de aplicar as sanções
previstas no CONTRATO e na legislaçâo;

d) Realizar as alterações contratuais, para melhor adequar seus termos às
necessidades da CONTMTANTE em relação a pÍazo, valor e reequilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO;

e) Propor medidas que melhorem a execução do CONTRATO.

12.2. A CONTRATANTE terá o direito de exer@r ampla Íiscalização sobre a prestaçâo dos
serviços objeto do presente CONTRATO, por intermédio de seus reprêsentantes (fiscais de
contrato), devidamente credenciados, aos quais deverá a CONTRATADA facilitar o pleno
exercício de suas funçõês, não importando isso em suprêssão ou mesmo atenuação das
responsabilidades desta, por quaisquer erros, falhas ou omissões oconidas.

{2.3, Cabe aos Fiscais do CONTRATO, conforme suas atribuições definidas em
procedimento interno, o acompanhamento da êxecução do objeto contratado, podendo
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços julgados insatisfatórios ou que não ãtendam âo
especificado neste CONTMTO, informando ao Gestor do CONTRATO as ocorrências que
possam p§udicar o bom andamento e ainda:

í2,3.í. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do CONTRATO e determinar o que for necessário à apuração das faltas ou defeitos
observados;

'12,3.2. A Íunção de fiscal de contrato deve ser atribuída a profissional com experiência
e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o Gestor
do Contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato, e
especialmente:

a) Esclarecer prontâmente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências
surgidas na execução do objeto do CONTMTADO;

b) Expedir, por meio de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as
determinaçôes e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços;

c) Proceder as medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição
emitida pela CONTRATADA ou conforme disposto em CONTRATO;

d) Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;

e) Conferir e certificar as faturas relativas às aquisições e serviços;
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f) Proceder às avaliaçÕes dos serviços executados pela CONTMTADA;

g) Determinar, por todos os meios adequados, a observância das normas técnicas e
legais, especificaçõês e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita
execução do objeto;

h) Determinar a retirada de qualquer empregado, subordinado direta ou indiretamente à
CONTMTADA, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou às próprias
subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;

i) Receber designação e manter contato com o preposto da CONTRATADA, e se for
necessário, promover reunióes periódicas ou especiais para a resolução de problemas
na entrêga dos bens ou na êxêcução dos serviços;

j) Dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;

k) Verificar a correta aplicação dos materiais, se for aplicável;

l) Propor, quando for o caso, a aplicaçâo de penalidades à CONTMTADA, atendídas
as formalidades legais;

m) Outras atividades compatíveis com a funÉo.

12.4.4 fiscalizaçáo nâo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTMTADA, inclusive
pêrante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçÕes técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos.

í2.5.4 execução dos contratos deverá ser acompanhâda e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando
for o caso:

a) Os resultados alcançados em relação à CONTRATADA, com a verificação dos
prazos de execução e da qualidade demandada, se for aplicável;

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação
profissional êxigidas, se for aplicável;

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados, se for aplicável;

d)A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida, se for
aplicável;

e) O cumprimento das demais obrigaÇÕes decorrentes do contrato; e

12.6.0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará
a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na
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legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, coníorme disposto nos arts. 82,
§'lo e 83 da Lei no í3.303, de 20'16.

IMA TERCEIR,A - DOS E

í3.í,4 CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmâs condigôes contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite estabelêcido de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste
CONTRATO, que, a critério do CONTRATANTE, se façam necessários, ou a suprêssâo além
desse limite, mediante acordo entre as partes, conforme disposto nos parágrafos 1" e 2" do
artigo 81 da Lei n' 13.303/í6.

ULA DECIMA QUARTA- DO DIRE]TOS DAS PARTES:

14.1. Constituem direitos do CONTMTANTE:

a) Receber o objeto contratual nas condições previstas neste CONTRATO e Edital
da licitação;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que estiver em desacordo com as
condições descritas no presente CONTMTO;

c) Modíficar, unilateralmente, o CONTRATO para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitados os direitos da CONTMTADA;

d) Rescindir, o presente CONTRATO, unilateralmente, na hipótese prevista no art. 82, §
10 da Lei no 13.303/16, bem como pelo descumprimento de obrigaçôes contratuais,
espêcificações, p§etos ou prazos;

e) Fiscalizar a execução do presente CONTRATO;

f) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

l4.2.Constitui direito da CONTMTADA perceber o valor pactuado na forma e prazo
estabêlecidos.

IMA QUINTA _ DAS OBRIG DAS PARTES:

15.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Esclarecer à contratada toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação à
êxêcução dos serviços.

b) Fornecer, a qualquer tempo e com o máximo de prêsteza, mediante solicitação
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientar em todos
os casos omissos;

c) Manter, sempre por escrito, entendimentos sobre serviços com a CONTRATADA,
ressalvados os casos determinados pela urgência, cujos êntendimentos verbais
deverâo ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis;
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d) Efetuar os pagamentos conforme definido neste CONTRATO;

15.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Apresentar, sempre que exigidas pela MSG, as provas que estâo sendo cumpridas as
disposições legais e as normas emitidas pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP), mediante declaração emitida pelo órgão, dentro da data de validade.

b) Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratâção;

c) Executar os serviços de acordo com sua proposta, sob a orientaçãolsupervisão e
aprovação da CONTMTANTE, quando for o caso;

d) Responsabilizar-se pela integral prestaçáo dos serviços dentro dos padrões de
qualidade e agilidade dos serviços prestados;

e) Fornecer e manter em perfeitas condições de uso os equipamentos, materiais e
ferramentas necessários à execução dos serviços.

f) Manter sigilo sobre todas as informâçôes fornecidas pela CONTRATANTE postas à

sua disposição para a execuçâo dos serviços, e não reproduzir ou copiar, total ou
parcialmente, qualquer documento ou arquivo de computador que lhê seja entregue,
exceto nas necessidades decorrentes dos serviços objeto deste CONTRATO;

g) Manter contatos com a CONTRATANTE sempre por escrho, ressalvados os
entendimenlos verbais determinados pela urgência dos serviços que deverão, todavia,
ser confirmados por escrito dentro do prazo máximo de três dias úteis;

h) Garantir o efetivo cumprimento deste CONTRATO;
i) Garantir durante â execução do CONTMTO todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas neste lnstrumento;
j) Dar integral cumprimento a todas as leis e regulamentos federais, estaduais e

municipais quê digam respeito à execução dos serviços contratados,
responsabilizando-se por quaisquer sanções ou p§uízos a que der causa;

k) Assumir inteira responsabilidade por todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou

emolumentos de qualquer esfera de poder e natureza, que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto do presente CONTRATO;

l) Responsabilizar-se pelo pagamênto de todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários e outros incidentes sobre os serviços objeto deste
CONTRATO;

m) Transferir, para o domínio da CONTRATANTE, todas as informaçôes objeto deste
CONTRATO e todo arquivo de documentos produzidos, por ocasião do término da
vigência deste instrumento;

n) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços realizados
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êm que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções de execuçáo;
o) Responsabilizar-se pelo bom comportamento e pelos atos praticados por seu pessoal,

obrigando-se a substituir ou afastar, de imediato, qualquer empregado por motivo de
má qualidade dos serviços ou por outra tazeo, a critério da CONTRATANTE.

(o.1) A eventual substituiçâo nos termos do item acima não implicará em qualquer
ônus adicional para a CONTMTANTE, suportando a CONTRATADA quaisquer
encargos ou responsabilidades trabalhistas ou previdenciárias relativamente aos
empregados substituídos ou afastados.

p) Responder prontamente a todos os pedidos de inÍormação sobre o objeto deste
CONTRATO, solicitados pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, bem como
paÉicipar, sempre que convocado pela CONTRATANTE, de reuniõês, previamente

agendadas, para esclarecimentos e/ou orientações quânto a medidas a serem
adotadas;

q) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTMTANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Órgão
interessado;

r) Comparecer espontaneamente em Juízo, na hipótese de qualquer reclamatória
trabalhista, intentada contra a CONTRATANTE, por força do presente Contrato, por
empregados e/ou prepostos da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira
condição de empregadora, requerendo a substituiçâo da CONTRATANTE no
processo, até o trâmite final do feito, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de
eventual condenação. A responsabilidade em questão não cessará com o término ou
rescisão do Contrato em destaque.

s) Designar, no ato dâ assinatura do CONTRATO, e manter uma pêssoa como
responsável e representante da CONTRATADA durante o prazo de vigência deste
CONTRATO, com o Íim especial de tratar de assuntos referentes ao cumprimento
deste e à execução dos serviços contratados;

t) Não se estabelece por força deste CONTRATO qualquer vínculo empregatício ou

responsabilidade nesse sentido, entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA e vice e
versa.

u) Disponibilizar equipe de profissionais devidamente qualificados para a condução da
presente relaçâo securitária, e âssegurar sempre a MSG atendimento de alta
qualidade.

v) No caso de empresas em cosseguro, a empresa líder - assim declarada em sua
PROPOSTA - será responsável por todo o contato técnico e administrativo pêrante a
MSG, em especial quanto à apólice de seguros e regulação e liquidação de sinistros.

PREGAO PRESENCIAL MSG N.o 008/2019 - Contratação de empresa seguradora para emissão de
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racionalização no uso de materiais e serviços.

w) Arcar, integralmente, com os custos de emissão das apólices
x) Adotar, na execução do objeto contratual, práticas de sustentabilidade e de

í6.'l.O descumprimento das obrigações assumidas neste CONTRATO ensejará a aplicação,
das seguintes sançôes, previstas na Lei no í3.303/16:

a) Advertência, por escrito, caso o ato praticado implique em descumprimento das
obrigações da Contratada, desde que não tenha acaretado danos concretos à
Contratante, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

b) Multa de O,2o/o (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso na execução dos
serviços sobre o valor global estimado do CONTMTO.

c) Multa de O,2o/o (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso, sobre o valor global
estimado do termo, limitada a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO,
caso a Contratada deixe de apresenlar as certidões de regularidade fiscal.

d) Multa de O,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso sobre o valor global do
Contrato, limitada a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, caso a
CONTRATADA deixe de apresentar as Cópias das guias de recolhimento do FGTS e
INSS e lSS, quando for o caso.

e) Multa de 0,33% (zero virgula trinta ê três por cento) por dia de atraso sobre o valor
global estimado do CONTRATO, limitada a 5% (cinco por cento) do valor global do
CONTRATO, pelo atraso na entrêga do instrumento de garantia solicitado na Cláusula
GARANTIA DO CONTRATO.

f) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado do CONTMTO, em
decorrência do descumprimento de quaisquer das demais obrigaçôes assumidas, sobre
as quais já não se tenha estabelecido penalidade, ou ainda, por reincidências na
aplicação de advertências.

g) Multa de 2Oo/o (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do presente CONTRATO
pela inexecuçâo parcial do objeto, acrescida de 5% (cinco por cento), sobre o valor
global estimado do CONTMTO, em decorrência de rescisão do instrumento motivada
pela Contratada.

h) Multa de 2$o/o (vinte por cento) sobre o valor global estimado do presente
CONTMTO pela inexecução total do seu objeto.

i) Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor global estimado do CONTRATO, em
decorrência de rescisão do instrumento motivada pela Contratada.

j) Suspensâo temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

PREGÁO PRESENCTAL MSG N." OO8/2019 - Cont?atação dê empresa seguradora para êmí§são de
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a Contratante por prazo de até 2 (dois) anos.

í6.2.4 aplicação de multas será objeto de notificaÇáo e seu valor será descontado da
garantia prestada, sendo que caso o valor da multa aplicada seja superior ao valor da
referida garantia, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante, ou quando for o caso,
cobrada judicialmente.

í6.3.4 multa aplicada poderá ser compensada com créditos existentes na Contratante em
favor da Contratada de eventuais outros instrumentos firmados entre a Contratante e a
Contratada, aplicando-se a compensação prevista no Artigo 368 e seguintes do Código Civil.

í6.4.Os motivos de casos fortuitos ou de força maior deverão ser devidamente comunicados
à Contratante e comprovados dentro de 5 (cinco) dias a partir de sua ocorrência, para que
possam ser analisados e considerados válidos, a critério da Contratante.

í6.5.4s multas previstas neste termo são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do
valor total deste CONTRATO.

16.6. A(s) multa(s) aplicada(s) será(âo) objeto de anotação no registro cadastral da
Contratante, vindo a influir em futuras classificaçÕes de tipos por categorias junto ao referido
cadastro.

16.7. As multas estabelecidas nesta Cláusula serão aplicadas independentemente da
responsabilizaçâo da Contratada por eventuais danos diretos, indiretos e/ou prejuízos
excedentes, nos termos do artigo 416, parágrafo único, da Lei no 10.406/02 (Código Civil
Brasileiro), cujo valor será apurado em ação própria e na fase processual adequada, caso
não haja consenso entre as partes.

-DA CONTRATUAL:

í7.1 O Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

a) alteração da pessoa da Contratada, mediante a subcontrataçâo parcial do seu objeto,
a cessão ou transferência, total ou parcial, não admitidas no contrato, a quem náo
atenda às condiçÕes de habilitação e sem prévia autorização da MSG;

b) descumprimento de obrigações contratuais, especificações, projetos ou prazos;

c) cometimento reiterado de faltas na execuÉo contratual;

d) lentidão na execução do contÍato, que evidencie a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos pÍazos estipulados;

e) paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação;

f) dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

PREGÀO PRESENCIAL ttSG N.. @8/2019 - Contratação de êmpre§a seguradora para emissão de
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g) decretação de falência ou a insolvência civil da Contratada;

h) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, desde
que p§udique a execução do contrato;

í) razões de interesse da MSG, de alta relevância, justificadas e exaradas no devido
processo administrativo;

j) não liberação, por parte da MSG, de área, local ou objeto para execução de obra,
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;

k) ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato;

l) não integralizaçâo da garantia de execução contratual no prazo estipulado;

m) descumprimênto da proibiçâo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir dê 14 (quatorze) anos;

n) perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da
execução da avença;

o) frustração ou fraude de licitação pública ou contrato dela decorente mediante
prática de atos ilícitos; obúênção de vantagem ou beneÍício indevido, de modo
fraudulento, de modificações ou prorrogaçôes de contratos cêlebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública
ou nos respectivos instrumentos contratuais; manipulação ou fraude do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administraÉo pública; dificultar
a atividade de investigação ou fiscalizaçáo de órgâos, entidades ou agentes públicos,
ou interyir em sua atuaçâo, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos
de fiscalização.

'17.2.4s prá(icas passíveis de rescisão podem ser definidas, dentre outras, comol

a) Corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação do êmpregado da MSG no processo
licitatório ou na êxêcução do contrato;

b) Fraudulenta: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo
licitatório ou de exêcução do contrato

c) Colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo êntre duas ou mais Licitantes, com
ou sem conhecimento de representantes da MSG, visando estabelecer preço sem
níveis artificiais e não competitivos;

PREGÁO PRESENCIAL MSG N.o OO8/2019 - Con,jialação de empresa seguradora para emissão de
apólice de seguro, na modalidadê Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, DiÍetores
Administradores de Sociedade Comêrcial (DirecÍors and Officers Liability ln6urance - D&O).

ê/ou
r«cir
(p,



00040

PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO8/2019

ç;,#sg
Mdtd dê Santa GehebÍa
ÍtonttulssAa S,A,

Assunto: Contratação de empresa seguradora para emissão de apólicê de

seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros,
Diretorês ê/ou Administrâdores de Sociedadê Comêrcial lDirectors and OíÍicers
Liabilw lnsurance - D&O).

d) coercitiva: causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente, as pessoas físicas ou
jurídicas, visando influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a
execução do contrato;

e) obstrutiva: destruir, faísificar, alterar ou ocultar provas ou fazer declarações falsas,
com objetivo de impedir matêrialmênte a âpuração de práticas ilícitas.

17.3.Caso ocorra a rescisão do Contrato, por qualquer dos casos previstos, a MATA SANTA
GENEBRA pagará à CONTRATADA apenas os valores dos serviços executados e aceitos
até a data da rescisão, ressalvando-se o direito da MATA SANTA GENEBRA deduzir valores
decorrentes de multas e/ou prejuízos acarrêtados pela CONTRATADA.

(a.'l) Cumprir os Princípios do Pacto Global, disponíveis no sítio eletrônico
www.pactoqlobal.ors.br , garantindo que as atividades desenvolvidas por seus
colaboradores e colaboradores de eventuais SUBCONTRATADAS es§am em
conformidade com os princÍpios em questáo.

b) Responsabilidade Social:

(b.1) Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra
forma de trabalho ilegal, e implementar esforços junto aos seus fornecedores de
produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam no mesmo
sentido, inclusive quanto às obrigações expressas no compromisso pelo combate
à escravidão promovido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

(b.2) Não êmpregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, ê menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir dê quatoaê anos;

(b.3) Não permitir a exploração sexual de crianças e adolescentes na área de
influência da empresa;

(b.4) Não permitir a prática de assédio moral e/ou sexual no ambiente de trabalho,
bem como de discriminação com relação a sexo, gênero, origem, râç4, cor,
condição física, saúde, religião, estado civil, idade, situação familiar, estado
gravídico, orientação sexual, ou quaisquer outras formas de discriminação,
implementando esforços nesse sentido junto aos seus fornecedores, e divulgando
os canais de denúncia, próprios ou públicos;

(b.5) Dar preferência à contratação de fornecedores locais e de pequeno e médio
porte, contribuindo para o desenvolvimento e geraçâo de renda local;

PREGÃO PRESENCIAL MSG N.'OO8/20í9- Contratação de empresa seguradora para emissão de
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(b.6) Praticar a inclusão social através da contratação e capacitaçâo profissional
de pessoas com deficiência, levando em consideraçâo a atividade empresarial
desenvolvida e observando a legislação específica vigênte, incluindo o disposto no
art. 93, da Lei 8.213/91 (Planos de Beneíícios da Previdência Social), e nos arts"
34,37 e 38, da Lei 13.146115 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

(b.7) Respeitar o direito de livre associação e negociação coletiva de seus
empregados; e

(b.8) Fornecer condição segura e digna dos direitos humanos no que diz respeito
a: saneamento básico, higiene, transporie, alimentaçáo e acomodação dos
empregados vinculados à prestação do serviço.

c) Responsabilidade Ambiental

(c.í) Proteger e presêrvar o meio ambiente e prevenir e erradicar práticas que lhe
sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais,
normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das
esferas federal, estaduais e municipais, incluindo, mas não se limitando, ao
cumprimento da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei
9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), implementando ainda esforços nesse
sentido junto aos seus fornecedores;

(c,2) Adotar práticas ambientais com intuito de reduzir o consumo de recursos
naturais, otimizando processos de produção elou aquisiÉo de tecnologias com
menor impacto ambiental;

(c.3) Utilizar na prêstação do serviço veículos que atendam aos padrões
ambientais de emissôes atmosféricas, conforme legislaçâo vigente;

(c,4) Prevenir a poluição por fontes fixas e móveis de emissões atmosféricas, de
acordo com a legislaçáo aplicável ao procêsso e/ou localidade;

(c.5) Gestão de Resíduos:

(i) Prover suas instalações com coletores e recipientes apropriados ao tipo
de resíduo e ao ambiente, devidamente identificados conforme legislação
vigente. A quantidade de coletores deverá ser adequada ao porte e ao
número de empregados;

(n) Sempre que possível, destinar os resíduos administrativos recicláveis a
associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis do
município sede da sua instalação;

(iii) Cumprir a Lei Federal no 12.305, de 03 de agosto de 2010 e o Decreto
Federal no 7.404, de 23 de dezembro de 2010, quanto ao correto

PREGAO PRESENCIAL MSG N.o 008/2019 - Confiatação de empresa seguradora para emissão de
apólice de seguro, na modalidade Seguro de Responsabilidade Civil para ConselheiÍos, Dirêtores
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gerênciamento (geraçâo, segrêgaçáo, manuseio, armazenamênto, transporle
e destinação) dos resíduos sólidos provenientes de suas atividades;

(iv) Nâo queimar resíduos a céu aberto ou em recipientês, instalaçôes e
equipamentos não licenciados para essa finalidade, conforme disposto no
ârt.47, inciso ll da Lei Federal no 12.305, de 03 de agosto de 2010 e no art.
84 do Decreto Federal no 7.404, de 23 de dezembro de 20í0;

(v) Armazenar seus resíduos conforme ABNT NBR 11.174
Armazenamento de Resíduos Classês ll - Não Inertes e lll - lnertes e ABNT
NBR 12.235 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos.

19.1.0 presente CONTRATO será regido pela Lêi n.o 13.303/2016; pelo Regulamento
lnterno de LicitaçÕes e Contratos da MSG vigente desde o dia 01.07.2A18; pelo Código de
Conduta da COPEL; pela Lei Complementar no 123 de 14.12.2006; Lei Federal n.o 8.137 de
27.12.1990; e pela Lei Federal n.o 8.429, de 02.06.1992 e pela Circular SUSEP n.o 553, de
23.05.2017, bem como suas alterações e pelas disposiçÕes do processo do Pregão
Presencial MSG n.o 008/2019 e pela proposta da Contratada.

í9.2. Eventuais dúvidas sobre a execuçâo e interpretação das Cláusulas do presente
contrato serão solucionadas por meio da aplicaçâo do princípio constitucional da
proporcionalidade, da boa-fé objetiva (aft. 422, do Código Civil) e da função social dos
contratos (arl. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil), bem como de conformidade
com os princípios gerais de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o
interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado.

- DA CONFIDENGIAL]DADE:

20.1. A CONTMTADA concorda em manter a confidencialidade de toda a informaçâo
fornecida pela CONTRATANTE na execução do objeto deste CONTRATO.
2O.2. A CONTRATADA será responsável por utilizar ferramentas que mantenham o sistema
totalmentê seguro, liberando o acêsso somente aos usuários previamente autorizados pela

MSG, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizar, reproduzir, divulgar, revelar ou dar
conhecimento de qualquer conteúdo da plataforma à terceiros.
20.3. A CONTRATADA utilizará, para proteger as informações obtidas em Íazáo da execução
deste CONTMTO, o mesmo grau de cuidado que usa com relação às suas próprias

informações confi denciais, impedindo:

a) Qualquer uso não autorizado por meio deste CONTRATO; e

b) Sua publicação ou sua comunicaçâo a terceiros não autorizada.
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ULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE:

2í.í.Uma vêz firmado o presente CONTRATO terá ele seu êxtrato publicado no Diário
Oficialdo Estado do Paraná, pela CONTMTANTE.

SEGUNDA * DO FORO:

22.1.Fica eleÍto o Foro da Cidade de Curitiba, Capital do Estado do
quaisquer dúvidas ou questÕes decorrentes do presente CONTRATO.

Assim ajustadas, Íirmam as paÉes o presente instrumento, em 02
rubricadas, para todos os fins de direito.

Rio de Janeiro, de

Paraná, para dirimir

(duas) vias iguais ê

de 2019.

CONTRATANTE CONTRATADA

PREGÁO PRESE tcIAL MSG N.'008/2019 - Conkatação de empresa sêguradora pera êmissão de
apólice de seguro, na modalidade SeguÍo de Responsabilidade Civil para Consêlheiros, Diretores e/ou
Administradores de Sociedade GomeÍcial (Directors and OífÍcers Liability lnsurance - D&Ol,

'i ,7üt2


