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ADITAMENTO N.º 005 AO CONTRATO MSG 

N.º 007/2019, CELEBRADO EM 30/04/2019, 

ENTRE A MATA DE SANTA GENEBRA 

TRANSMISSÃO S.A. E AEON SERVIÇOS E 

COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. EPP, 

NA FORMA ABAIXO.  

  

 

 

Pelo presente instrumento, a MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A., 

empresa concessionária de serviço público de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF 

nº 19.699.063/0001-06, com sede à com sede à Avenida Jundiaí, n° 1.184, 5° Andar, 

Anhangabaú, Jundiaí/SP, CEP 13208-053, neste ato representada por seus diretores 

Sr. José Jurhosa Júnior, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da 

cédula de identidade n.º 1.647.241 SSP-PR, inscrito no CPF sob o n.º 174.593.891-

53, na qualidade de Diretor-Presidente; Sr. Eduardo Henrique Garcia, brasileiro, 

solteiro, economista, portador da cédula de identidade n.º 5420771 SSP-MG, inscrito 

no CPF sob o n.º 815.247.496-72, na qualidade de Diretor de Contratos; Sra. 

Mariceli Schmidt dos Santos, brasileira, casada, administradora de empresas, 

portadora da carteira de identidade nº 7.708.193-3, SSP-PR, inscrita no CPF sob o n.º 

041.946.999-04, na qualidade de Diretora de Administração e Compliance, todos 

com poderes conferidos no art. 37 do Estatuto Social da Sociedade, doravante 

denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa, AEON SERVIÇOS E 

COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. EPP., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 01.510.311/0001-63, com sede Rua Princesa Isabel, n.º 218 

(parte), Fátima, Niterói - RJ, CEP: 24.070-035, neste ato representada pelo  Sr. 

Matheus de Lima Falcon, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de 

identidade nº 28.478.795-9, e inscrito no CPF/MF nº 185.164.767-82; doravante 

denominada CONTRATADA, resolvem aditar o referido CONTRATO, devidamente 

aprovado na 068/2020 Reunião da Diretoria Executiva, o que ora fazem mediante 

os seguintes termos e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1.  O presente termo aditivo tem por objeto: 

1.1.1. Alterar no Caput do Contrato, conforme já consta neste Aditamento, o endereço 

da sede da CONTRATANTE para Avenida Jundiaí, n° 1.184, 5° Andar, 

Anhangabaú, Jundiaí/SP, CEP 13208-053; 
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1.1.2. Prorrogar o prazo de vigência do referido contrato por adicionais 4 (quatro) 

meses, com a manutenção da cláusula de morte súbita, caso em que a 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias corridos; 

1.1.3. Alterar a Cláusula Quinta – Do Preço, para fazer constar o novo valor global do 

contrato;  

1.1.4. Alterar a Cláusula Sexta – Condições de Pagamento, a fim de atualizar os 

dados para faturamento, em virtude da transferência da sede da MSG para a 

cidade de Jundiaí/SP;  

1.1.5. Alterar a Cláusula Nona – Do Prazo de Vigência, para fazer constar o novo 

prazo de vigência contratual.  

1.1.6. Incluir as Cláusulas: (i) Do Código de Conduta Ética e Integridade, (ii) Da 

Proteção de Dados e (iii) Da Segurança da Informação.  

1.1.7. Renumerar das cláusulas Da Publicidade e do Foro. 

1.2.    O valor mensal do Contrato permanece em R$ 20.180,00 (vinte mil, cento e 

oitenta reais), sem a aplicação da cláusula sétima do referido 

contrato/incidência de reajuste, que, pelo período de prorrogação, corresponde 

ao valor total de R$ 80.720,00 (oitenta mil, setecentos e vinte reais), perfazendo 

o valor global de R$ 487.113,30 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e treze 

reais e trinta centavos).  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO  

2.1. A Cláusula QUINTA – DO PREÇO do CONTRATO ora aditado passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRADA, pelos serviços objeto deste 

CONTRATO, o valor global de R$ 487.113,30 (quatrocentos e oitenta e sete 

mil, cento e treze reais e trinta centavos). de acordo com as condições de 

pagamento previstas na Cláusula Sexta deste Instrumento”. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES 

DE PAGAMENTO 

3.1. A Cláusula SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO do CONTRATO ora 

aditado passa a vigorar com a seguinte redação: 

“CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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6.1. A CONTRATADA emitirá mensalmente Boletim de Medição, apontando 

os serviços efetivamente prestados e apresentará à CONTRATANTE por 

meio do envio para o endereço eletrônico do fiscal técnico do contrato, para 

aprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do seu recebimento. 

 (...) 

6.4.3. A nota fiscal deverá ser emitida com as seguintes referências: 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 

Av. Jundiaí, 1184 - 5º andar – Anhangabaú 

Jundiaí/SP – CEP 13208-053 

CNPJ: 19.699.063/0001-06 

Inscrição Estadual: 407.798.270.116 

Insc. Municipal:  141.722 - 3“ 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE 

VIGÊNCIA 

4.1. A Cláusula NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA do CONTRATO ora aditado 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

9.1. A vigência do CONTRATO será de 24 (vinte e quatro) meses, contada 

da data da publicação do extrato deste CONTRATO no Diário Oficial do 

Estado do Paraná – DOE/PR, tendo início e vencimento em dia de 

expediente, podendo ser prorrogado sob as condições do art. 71 da Lei nº 

13.303/16”. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA    

5.1. A Cláusula VÍGÉSIMA SEGUNDA – DO CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDADE 

do CONTRATO ora aditado passa a vigorar com a seguinte redação: 

“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO CÓDIGO DE ÉTICA E 

INTEGRIDADE 

22.1. As Partes deverão observar, durante a vigência do presente Contrato, 

as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 

elas, a Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/1992) e a Lei 12.846/(Lei 

Anticorrupção), bem como o Decreto nº 10.271/2014, do Estado do Paraná, 

que regulamentou a referida Lei, e se comprometem a cumpri-las por si, seus 

sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir seu cumprimento 

perante terceiros eventualmente contratados, a fim de combater à pratica de 

atos lesivos. 

22.2. Adicionalmente, a CONTRATADA, no desempenho de suas atividades 

e até o final da vigência deste contrato, se compromete a conhecer e observar 

os princípios éticos e compromissos definidos no Código de Conduta da 

COPEL, os quais foram incorporados na cultura organizacional da 

CONTRATANTE, encontrando-se disponível no sítio eletrônico 

(www.msgtrans.com.br). Dessa forma, não caberá à CONTRATADA 

quaisquer reclamações posteriores quanto às sanções aplicadas em virtude 
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de descumprimento do referido Código e disposições legais contidas na Lei 

12.846/2013.Contrato, visando Caso solicitado, a CONTRATADA deverá 

responder o Questionário de Integridade a ser disponibilizado pela 

CONTRATANTE e devolver no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

22.3. A CONTRATADA se compromete a denunciar, imediatamente, a prática 

de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de 

denúncia disponíveis na CONTRATANTE, dentre os quais: 

a) 0800 022-0955 - telefone do Canal de Denúncia; 

b) contato@msgtrans.com.br 

22.4. O comprovado descumprimento da legislação aplicável e seus 

regulamentos, bem como de qualquer obrigação prevista no Código de 

Conduta, poderá ensejar: (i) Instauração do Procedimento Administrativo de 

Apuração da Responsabilidade – PAAR, nos termos do Decreto nº 

8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das 

sanções administravas porventura cabíveis; e (ii) Ajuizamento de ação com 

vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 

da Lei nº 12.846/2013.” 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA  

6.1. A Cláusula VÍGÉSIMA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS do 

CONTRATO ora aditado passará a ter a seguinte redação: 

“CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS 

“23.1.Definições 

23.1.1. Leis Aplicáveis à Proteção de Dados” significa todas as leis, normas 

e regulamentos que regem o tratamento de dados pessoais, especificamente, 

a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018, “LGPD”), além 

das normas e dos regulamentos adotados pelas competentes autoridades de 

proteção de dados.  

23.1.2. Expressões utilizadas em contrato, tais como, ‘titular dos dados’, 

‘dados pessoais’, ‘tratamento’, ‘violação de dados pessoais’, dentre outras, 

serão interpretadas com base no significado atribuído a elas nas leis de 

proteção de dados.  

23.1.3. As Partes somente poderão tratar Dados Pessoais, a fim de cumprir 

suas obrigações com base no objeto do CONTRATO, jamais para qualquer 

outro propósito. 

23.1.4. As Partes observarão e aplicarão ao presente contrato, no que 

couber, os princípios previstos no artigo 6º da LGPD, com vistas à perfeita 

execução do mesmo e suas finalidades, estendendo-se até o final de sua 

vigência. 

23.1.5. No cumprimento de suas obrigações contratuais, as Partes agirão de 

acordo com a boa-fé, e darão ênfase à transparência na eventual atividade 

de tratamento de dados pessoais, primando pela necessidade e finalidade na 

coleta e/ou disponibilização de dados perante seus titulares, em observância 

aos artigos 6º da LGPD.  
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23.1.6. As Partes declaram que para cada finalidade de tratamento de dados 

será utilizada uma base legal respectiva, nos moldes do artigo 7º da LGPD, 

a fim de legitimar o processamento dos dados, bem como conferir segurança 

e transparência aos seus titulares. 

23.1.7. Para todos os fins da presente contratação, as Partes declaram que 

não realizam tratamento de dados pessoais de criança e/ou adolescente, 

restando afastadas as disposições do artigo 14 da LGPD. 

23.1.8. Na hipótese de tratamento de dados pessoais sensíveis, as Partes 

observarão as disposições contidas no artigo 11 da LGPD.  

23.1.9. As Partes, no exercício de suas atividades no bojo desta contratação, 

se comprometem, até a data final de vigência do contrato, a resguardar os 

direitos dos titulares de dados pessoais, assim entendidos, mas não se 

limitando: (i) confirmação da existência de tratamento de dados pessoais com 

a devida especificação; (ii) acesso aos dados tratados; (iii) possibilidade de 

correção quando estiverem incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) 

eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou de tratamento 

ilícito; (v)  informação sobre o compartilhamento de dados com entes públicos 

e privados, quando existir; (vi) revogação do consentimento; (vii) oposição 

nos casos em que discordar do tratamento feito sem seu consentimento e 

entenda que seja irregular. 

23.1.10. As Partes se certificarão que seus empregados, representantes, 

pessoas autorizadas e prepostos agirão de acordo com o CONTRATO, com 

as leis de proteção de dados e as instruções que lhes forem transmitidas. , 

ocasião em que deverão assumir um compromisso de confidencialidade com 

relação às informações que tiverem acesso em virtude deste contrato. Se o 

titular dos dados, autoridade de proteção de dados, ou terceiro solicitarem 

informações da CONTRATADA relativas ao tratamento de Dados Pessoais, 

a CONTRATADA submeterá esse pedido à apreciação da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA não poderá, sem instruções prévias da CONTRATANTE, 

transferir ou, de qualquer outra forma, compartilhar e/ou garantir acesso aos 

Dados Pessoais ou a quaisquer outras informações relativas ao tratamento 

de Dados Pessoais a qualquer terceiro. 

23.2. Assistência 

23.2.1. Ambas as Partes prontamente prestarão assistência mutuamente no 

sentido de assegurar o cumprimento da obrigação de responder às 

solicitações dos titulares de dados, incluindo pedidos de acesso, retificação, 

bloqueio, restrição, apagamento, portabilidade de dados, ou o exercício de 

quaisquer outros direitos dos titulares de dados com base nas Leis Aplicáveis 

à Proteção de Dados. Ainda, as Partes se comprometem a implementar 

medidas técnicas e organizacionais para que tais pedidos sejam efetivamente 

respondidos, bem como cumpridas as obrigações relativas a segurança do 

tratamento, violações de dados pessoais, avaliação de impacto de proteção 

de dados, e consulta prévia a autoridades de proteção de dados  

23.3. A Subcontratação e as transferências internacionais de dados 

23.3.1. As Partes não poderão transferir Dados Pessoais fora do Brasil, nem 

terceirizar, para uma subcontratada, o tratamento de Dados Pessoais sem a 

devida aprovação, por escrito, da parte contrária. Se for aprovada a 
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contratação de outras subcontratadas, a CONTRATADA assegurará que tais 

subcontratadas assumam contratualmente o cumprimento de obrigações 

correspondentes às obrigações contidas neste CONTRATO. Nos casos em 

que uma subcontratada deixar de cumprir sua obrigação de proteger os 

dados, a CONTRATADA será responsável perante a CONTRATANTE pelo 

cumprimento das obrigações da subcontratada. 

23.3.2. Se a CONTRATANTE aprovar a utilização de outras subcontratadas, 

a CONTRATADA, prontamente, informará a CONTRATANTE, por escrito, 

quaisquer mudanças pretendidas relativas à adição ou substituição dessas 

subcontratadas, dando a CONTRATANTE, dessa forma, a oportunidade de 

impugnar essas mudanças. Caso a CONTRATANTE venha a impugnar essas 

mudanças, a CONTRATADA não procederá com a utilização das 

subcontratadas. 

23.3.3. Se os Dados Pessoais vierem a ser transferidos para uma 

subcontratada aprovada localizada em um país fora do Brasil, a 

CONTRATADA assegurará que as devidas Cláusulas Contratuais-Padrão 

façam parte do contrato celebrado com a subcontratada ou assegurará que 

essa transferência seja, de outra forma, permitida pelas leis de proteção de 

dados, nos moldes do artigo 33 e seguintes da LGPD. 

23.4. Segurança23.4.1. As Partes implementarão as medidas técnicas e 

organizacionais apropriadas para proteger os Dados Pessoais eventualmente 

processados, bem como para mitigar e prevenir incidentes de segurança ou 

vazamento de dados, levando em conta as técnicas mais avançadas, o custo 

de aplicação e a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do 

tratamento, bem como os riscos apresentados pelo processamento, em 

particular, devidos à destruição, perda, alteração ou divulgação não-

autorizada dos Dados Pessoais, de forma acidental ou ilegal, ou ao acesso 

aos Dados Pessoais transmitidos, armazenados, ou de outra forma tratados, 

nos termos do artigo 46 da LGPD. 

23.4.2. A segurança das informações relativas aos dados pessoais que forem 

processados em virtude da presente contratação será garantida durante e 

após o término de vigência do contrato. 

23.4.5. Conforme disposto no artigo 50 da LGPD, as Partes, no âmbito de 

suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou 

por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de 

governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de 

funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de 

titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações 

específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, 

os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros 

aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Na hipótese de 

violação de Dados Pessoais, a Parte a quem competirá as decisões sobre o 

tratamento dados deverá comunicar, de forma imediata, o(s) titular(es) de 

dados a respeito do incidente ou vazamento corrido, utilizando-se dos meios 

de comunicação mais eficientes, informando, dentre outras: (i) descrição da 

natureza da violação dos Dados Pessoais, incluindo as categorias, bem como 

as categorias e o número aproximado de registros de dados implicados (ii) 

descrição das prováveis consequências ou das consequências já 

concretizadas da violação dos Dados Pessoais; e (iii) descrição das medidas 
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adotadas ou propostas para reparar a violação dos Dados Pessoais e mitigar 

os possíveis efeitos adversos. 

23.4.6. Além da comunicação feita aos titulares de dados, a ocorrência 

deverá ser reportada à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, 

em observância ao disposto no artigo 48 da LGPD. 

23.5. Fiscalizações 

23.5.1. Quando solicitada, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE 

todas as informações necessárias para comprovar a conformidade com as 

obrigações por ela assumidas neste Contrato. 

23.5.2. Uma vez Identificada a necessidade, ou havendo determinação da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o tratamento de dados pessoais 

poderá ser auditado, ocasião em que as Partes tomarão medidas técnicas e 

organizacionais cabíveis para melhor adequação no processamento de 

dados.  

23.5.3. As Partes se comprometem a fornecer todo o suporte necessário para 

a realização das auditorias, incluindo, mas não se limitando, permitir acesso 

a todas as instalações relevantes, assegurar a disponibilidade de todo o 

pessoal relevante, disponibilizar todas as documentações, especificações, 

registros, e outras informações relevantes ao tratamento dos Dados 

Pessoais. 

23.6. Responsabilidade e Indenização 

23.6.1. Nos termos do artigo 42 da LGPD, qualquer das Partes, em razão do 

exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem 

dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de 

proteção de dados pessoais, é obrigada a repará-lo. A Parte que reparar o 

eventual dano ao titular de dados pessoais tem direito de regresso contra a 

Parte contrária e demais responsáveis, na medida de sua participação no 

evento danoso, incluindo, conforme §4º do artigo 42 da LGPD”.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INCLUSÃO DA VIGÉSIMA QUARTA - SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO  

7.1. A Cláusula VÍGÉSIMA QUARTA – DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO do 

CONTRATO ora aditado terá a seguinte redação: 

“CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

24.1. As Diretrizes de Segurança da Informação da Contratante têm os 

seguintes objetivos principais:  

(i) Propriedade da Informação: a informação da MSG é de propriedade da 

Companhia e deve ser utilizada exclusivamente para o atendimento dos 

objetivos do negócio, sendo proibida a sua utilização para fins particulares ou 

que viole direitos da Companhia e/ou de terceiros;  

(ii) Confidencialidade: a informação deve ser conhecida somente por pessoas 

autorizadas, que precisem conhecê-la para o desenvolvimento de suas 

atividades profissionais, exclusivamente para o atendimento dos objetivos do 

negócio; 
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(iii) Integridade: a informação deve ser armazenada de forma a garantir a 

exatidão e completude de seu conteúdo.  

(iv) Disponibilidade: a informação deve estar disponível para o acesso de 

pessoas autorizadas, quando necessário 

24.2. A Política de Segurança da Informação da MSG é parte integrante deste 

Contrato, encontrando-se disponível no sítio eletrônico da CONTRATANTE 

(www.msgtrans.com.br).  

24.3. No momento de assinatura do presente Contrato, a CONTRATADA 

deve assinar o Termo de Confidencialidade constante no Anexo I, declarando 

estar ciente e de acordo com os termos e condições estabelecidos na referida 

Política de Segurança da Informação. O Termo de Confidencialidade 

assinado deverá ser armazenado por até 5 (cinco) anos após o término da 

contratação. 

24.4. Qualquer necessidade de ação em desacordo com as regras 

estabelecidas na Política de Segurança da Informação deve ser direcionada 

à CONTRATANTE para análise do risco, seu registro, e envio para a 

apreciação pelo departamento e Diretoria competentes. 

24.5. A Parte e/ou seu(s) colaborador(es) que fizer(em) uso indevido ou não 

autorizado dos das informações ou recursos da MSG, violar controle de 

segurança, ou de qualquer modo agir em desacordo com os termos dessa 

política, fica sujeito à aplicação de medidas disciplinares legalmente 

previstas, podendo haver responsabilização penal, civil e/ou administrativa, 

na forma da legislação em vigor. 

24.6. É responsabilidade da CONTRATANTE a análise e apuração das 

denúncias de violação à Política de Segurança da Informação, devendo 

recomendar o plano de ação de melhorias na aplicação de medidas 

disciplinares definidas pelo Comitê de Ética e Conduta”.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RENUMERAÇÃO DAS CLÁUSULAS DA PUBLICIDADE 

E DO FORO  

8.1. Ficam renumeradas as Cláusulas Publicidade e Foro, mantendo-se a redação  

original, mas que passarão a ser denominadas como:  

“CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE” 

 “CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO” 

 

CLÁUSULA  NONA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

9.1      Os recursos destinados a este contrato são próprios e serão classificados na 

rubrica “Administração da Sociedade”, previstos no Plano de Negócios – Rev. 6, da 

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

10.1. O presente termo aditivo encontra amparo legal no art. 71, caput e parágrafo 

único da Lei 13.303/2016.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

11.1.    Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato 

inicial, firmado entre as partes. 

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 

02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois 

de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 

CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Jundiaí,         de                       de 2020. 
 

 

 

 

JOSE JURHOSA JUNIOR EDUARDO HENRIQUE 
GARCIA 

MARICELI SCHMIDT DOS 
SANTOS 

Diretor-Presidente Diretor de Contratos Diretora de Administração 
e Compliance 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 
CONTRATANTE     

 

 

     

 

MATHEUS DE LIMA FALCON 

AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. EPP. 
CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

______________________________  __________________________ 

NOME:      NOME: 

CPF:                CPF: 
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ANEXO I 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
 

 

1. São consideradas informações confidenciais (“Informações Confidenciais”), para os fins deste Termo: 

a) Todo tipo de informação escrita, verbal ou apresentada de modo tangível ou intangível, podendo incluir: 
know-how, técnicas, cópias, diagramas, modelos, amostras, programas de computador, informações técnicas, 
financeiras ou relacionadas a estratégias de investimento ou comerciais, estruturas, planos de ação, relação 
de clientes, contrapartes comerciais, fornecedores e prestadores de serviços, bem como informações 
estratégicas, mercadológicas ou de qualquer natureza relativas às atividades da MSG e a seus sócios ou 
clientes, independente destas informações estarem contidas em qualquer tipo de mídia ou em documentos 
físicos. 

a) Informações acessadas em virtude do desempenho de suas atividades na MSG, bem como informações 
estratégicas ou mercadológicas e outras, de qualquer natureza, obtidas junto aos administradores da MSG, 
acionistas, funcionários, estagiários ou terceirizados, clientes, fornecedores e prestadores de serviços em 
geral.  

2. Estou ciente de que todos os documentos relacionados direta ou indiretamente com as Informações 
Confidenciais, inclusive minutas de contrato, cartas, apresentações, e-mail e todo tipo de correspondências 
eletrônicas, arquivos e sistemas computadorizados, planilhas, planos de ação, modelos de avaliação, análise, 
gestão e memorandos elaborados ou obtidos em decorrência do desempenho das minhas atividades na MSG 
são e permanecerão sendo propriedade exclusiva da MSG. 

3. Comprometo-me a utilizar as Informações e documentos a que vir a ter acesso estrita e exclusivamente para 
desempenho de minhas atividades na MSG, e a não divulgar tais Informações e documentos para quaisquer 
fins que não o desempenho de minhas atividades na MSG, devendo todos os documentos permanecer em 
poder e sob a custódia da MSG. 

4. Este Termo é parte integrante das regras que regem a relação entre as partes e, ao assiná-lo, aceito 
expressamente os termos e condições aqui estabelecidos. 

 

________________, ____ de _______________ de 20___. 

 

 

______________________________________ 
 
............................................................................ 
Nome e Assinatura 
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gestão e memorandos elaborados ou obtidos em decorrência do desempenho das minhas atividades na MSG 
são e permanecerão sendo propriedade exclusiva da MSG. 

3. Comprometo-me a utilizar as Informações e documentos a que vir a ter acesso estrita e exclusivamente para 
desempenho de minhas atividades na MSG, e a não divulgar tais Informações e documentos para quaisquer 
fins que não o desempenho de minhas atividades na MSG, devendo todos os documentos permanecer em 
poder e sob a custódia da MSG. 

4. Este Termo é parte integrante das regras que regem a relação entre as partes e, ao assiná-lo, aceito 
expressamente os termos e condições aqui estabelecidos. 

 

________________, ____ de _______________ de 20___. 
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Nome e Assinatura 
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
SIMPLIFICADA

A LINHA NOBRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA.,  torna público que irá requerer 
à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de - SEMMA/Pinhais, a Renovação da 
Licença Simplificada para n. 45/2018, pelo prazo de validade,  implantada atividade 
de empreendimento industrial, sito a Rua Cruzeiro do Sul, n. 1115, Emiliano Perneta, 
CEP 83324-423, Pinhais/PR.

 115494/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
FERDINANDI EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 
22.602.526/0001-84 torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Simplificada 
para CONDOMINIO FECHADO RESIDENCIAL GREEN VILLE a ser implantada 
RUA PELICANO, LOTE 135/135-1, VILA SAO JORGE,  MUNICIPIO E 
COMARCA DE ARAPONGAS/PR.

 115428/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
JULIO CESAR RIBEIRO 608.427.769-15 torna público que irá requerer à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de LONDRINA, a Licença Simplificada 
para ESTACIONAMENTO, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS 
AUTOMOTORES a ser implantada AV AYRTON SENNA DA SILVA, 605 
SUBSOLO EM LONDRINA PR.

 115610/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
NESTOR JOSE BRAUN torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
Simplificada para PISCICULTURA DE CORTE a ser implantada no LR 607-A E 
608, BAIRRO PROGRESSO, 2 PARTE, GL. RIO VERDE-2, CARAJÁ, Município 
de JESUÍTAS, Estado do Paraná.

 114971/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
O Produtor rural Wilson Rickli - CPF. 037.397.409-49, torna público que irá requerer 
ao IAT, a Licença Prévia para Ampliação da capacidade para beneficiamento e 
armazenamento de cereais a ser implantada no local denominado Cachoeira, no 
município de Ivaí, Estado do Paraná.

 115309/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
JULIANA GANDA DOS SANTOS ESTAMPARIA E SERIGRAFIA torna 
público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para INDUSTRIA TEXTIL, DE 
VESTUARIO, CALCADOS E ARTEFATOS DE TECIDOS a ser implantada NA 
RUA JOSE DE SOUZA FALCAO, N 758, JARDIM ELDORADO, APUCARANA, 
PARANA.

 115123/2020 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO

MARINEZ BORTULUZZI  torna público que recebeu do IAT, a Licença de 
Operação de Regularização para AVICULTURA DE CORTE instalada no LR 
113-B-8, GL. 11, COL. PINDORAMA, CENTRAL SANTA CRUZ, Município 
de CAFELÂNDIA, Estado do Paraná. Validade: 01.08.2024.

 115257/2020 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 
EXTRATO DE ADITAMENTO 

 
Termo aditivo n.º 005 ao Contrato MSG 007/2019. CONTRATADA:     
AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. EPP. CNPJ 
n.º 01.510.311/0001-63. Objeto: (a) Alterar no Caput do Contrato, 
conforme já consta neste Aditamento, o endereço da sede da 
CONTRATANTE para Avenida Jundiaí, n° 1.184, 5° Andar, Anhangabaú, 
Jundiaí/SP, CEP 13208-053; (b) Prorrogar o prazo de vigência do referido 
contrato por adicionais 4 (quatro) meses, com a manutenção da cláusula 
de morte súbita; (c) Alterar a Cláusula Quinta – Do Preço; (d) Alterar a 
Cláusula Sexta – Condições de Pagamento; (e) Alterar a Cláusula Nona 
– Do Prazo de Vigência; (f) Incluir as Cláusulas: (i) Do Código de Conduta 
Ética e Integridade, (ii) Da Proteção de Dados e (iii) Da Segurança da 
Informação. (g) Renumerar as cláusulas Da Publicidade e do Foro. Valor: 
R$ 80.720,00. Data de Assinatura: 11/12/2020. Fundamentação: O 
presente termo aditivo encontra amparo legal no art. 71, caput e parágrafo 
único da Lei 13.303/2016. Assinado pelos diretores: Diretor-Presidente, 
Diretor de Contratos e Diretora de Administração e Compliance. 

Jundiaí, 15 de dezembro de 2020. 
 116173/2020 

FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1777/2020

A FUNPAR informa a realização do Pregão Eletrônico nº 1777/2020. OBJETO 
Fornecimento de Material de manutenção de bens e imóveis (03 itens), 
PROJETO:  HT SUS 2018/2019 DATA LIMITE ACOLHIMENTO 
PROPOSTAS: 29/12/2020 – HORÁRIO: 14h00min - DATA DO PREGÃO: 
29/12/2020 - HORÁRIO: 14h30min – O Edital e seus anexos estão disponíveis 
no site www.licitacoes-e.com.br – Carina Ramos Bittencourt – Pregoeira/
FUNPAR

 116193/2020 

FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1787/2020

A FUNPAR informa a realização do Pregão Eletrônico nº 1787/2020. OBJETO 
Fornecimento de Material Elétrico e Eletrônico (05 itens), PROJETO:  HT 
SUS 2018/2019 DATA LIMITE ACOLHIMENTO PROPOSTAS: 29/12/2020 
– HORÁRIO: 09h00min - DATA DO PREGÃO: 29/12/2020 - HORÁRIO: 
09h30min – O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.licitacoes-e.
com.br – Carina Ramos Bittencourt – Pregoeira/FUNPAR

 116053/2020 

SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ: 01.371.416/0001-89
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

96ª (NONAGÉSIMA SEXTA) ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA 

Convocamos  os  Srs.  Acionistas  da  SERCOMTEL  S.A.  –
TELECOMUNICAÇÕES,  para  reunirem-se  em  Assembleia  Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2020, às 09
horas,  na sede da Companhia,  à  Rua Professor  João Cândido,  555,
Centro,  Londrina,  sendo  permitida  em  razão  da  pandemia  do
Coronavírus a participação de maneira virtual,  para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia:

1. Aumento do capital social.
2. Transferência das ações de titularidade da Sercomtel S.A. -

Telecomunicações detidas junto à Sercomtel Iluminação S.A.
e na Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., para
o Município de Londrina.

3. Extinção do Conselho de Administração.
4. Eleição dos novos membros da Diretoria.
5. Aprovação do novo Estatuto Social.
6. Aprovação do Regimento da Diretoria.

Para  se  fazerem  presentes  à  Assembleia  ora  convocada,  os
interessados  deverão  provar  sua  qualidade  de  acionistas,  em
conformidade com a Lei,  ou nela poderão se fazer  representar  pelas
pessoas enumeradas nos parágrafos 1º e 4º do artigo 126 da Lei das
Sociedades Anônimas, Lei nº 6.404/76.
Para  participação  na  modalidade  virtual,  é  necessário  o  envio  dos
documentos que comprovem a qualidade de Acionista até às 12h do dia
22/12/2020, para o e-mail acionistas@sercomtel.net.br.

Londrina, 15 de dezembro de 2020.
Oscar Alberto Bordin

Membro do Conselho de Administração

 116244/2020 

Em tempo

SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

CONTRATANTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.
PROTOCOLO: 15.726.825-2
DOCUMENTO: TERMO  DE  APOSTILAMENTO  AO  CONTRATO  Nº
0178/2016.
CONTRATADA: CONSTRUTORA GUETTER LTDA.
OBJETO: conforme a autorização para realização da despesa exarada
pelo Secretário de Estado da Saúde (fls. 94/94 A) e a autorização do
Diretor Geral da Paraná Edificações (fls. 107/107 A), procede o registro
da alteração mediante o reajuste contratual,  o valor de  R$ 15.195,92
(quinze mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos),
para  o  1º  período de  reajuste  do  6º  Termo  Aditivo  ao  contrato
(07/12/2015 a 06/12/2016), o valor de R$ 11.192,23 (onze mil, cento e
noventa e  dois  reais  e vinte  e três  centavos),  para o  2º período de
reajuste do 6º Termo aditivo ao Contrato (07/12/2016 a 07/12/2017), o
valor  de  R$  10.538,45 (  dez  mil,  quinhentos  e  trinta  e  oito  reais  e
quarenta e cinco centavos) para o 3º período de reajusto do 6º Termo
Aditivo ao Contrato ( 08/12/2017 a 08/12/2018) e o valor de R$ 3.782,58
( três mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
para  o  4º  período  de  reajusto  do  6º  termo  aditivo  ao  Contrato
( 09/12/2018 a 09/12/2019)  segundo o cálculo às fls. 43 / 44, bem
como o Empenho nº 20030209, Dotação Orçamentária 4760 6163 10
122 03 44905101 00 0000000100 1, Projeto Atividade 6163, Fonte 100 –
SESA/FUNDAÚDE,  datado  de  06/11/2020,  do  protocolo  integrado  nº
15.726.825-2,  portanto,  o  valor  total  do  contrato  passa  a  ser  de  R$
17.682.140,22(dezessete milhões,  seiscentos e oitenta e  dois mil,
cento  e  quarenta  reais  e  vinte  e  dois  centavos), permanecendo,
inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 178/2016
GMS.
DATA: 04 de dezembro de 2020.
__________________________________________________________
CONTRATANTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.
PROTOCOLO: 15.726.825-2
DOCUMENTO: TERMO  DE  APOSTILAMENTO  AO  CONTRATO  Nº
0178/2016 – GMS.
CONTRATADA: CONSTRUTORA GUETTER LTDA.
OBJETO:  conforme a autorização para realização da despesa exarada
pelo Secretário de Estado da Saúde (fls. 94/94 A) e a autorização do
Diretor Geral da Paraná Edificações (fls. 107/107 A), procede o registro
da alteração mediante o reajuste contratual,  o valor de R$ 36.596,42
(trinta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e dois
centavos),  para  o  3º  período  de  reajuste  do  contrato  (08/12/2017  a
08/12/2018) e o valor de R$ 33.991,82 (trinta e três mil, novecentos e
noventa e um reais e oitenta e dois centavos), para o 4º período de
reajusto do Contrato (09/12/2018 a 09/12/2019), segundo o cálculo às
fls. 41 / 44, bem como o Empenho nº 20030209, Dotação Orçamentária
4760 6163 10 122 03 44905101 00 0000000100 1, Projeto  Atividade
6163,  Fonte  100  –  SESA/FUNSAÚDE,  datado  de  06/11/2020,  do
protocolo  integrado  nº  15.726.825-2,  permanecendo,  inalteradas  as
demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 178/2016 GMS
DATA: 04 de dezembro de 2020.

LUCAS GRUBBA PIGATTO
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES
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