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coNTRATo DE enesraçÃo DE

SERVIçOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO QUE, ENTRE SI,
FAZEM, DE UM LADO, MATA DE
SANTA GENEeRe rRAiIsT,IIssÃo
S.4., E, DE OUTRO, VEENT
EIUPREENDIMENTOS
EMPRESARIAIS LTDA.

Pelo presente instrumento, a MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.,
empresa concêssionária de sêrviço público de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF no
19.699.063/0001-06,comsedeàRuaVoluntáriosdaPátria,noí13-Pav.6-Botafogo,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22270-000 , neste ato representada por seus Sr. Luiz
Eduardo Da Veiga Sebastiani, brasileiro, casado, economista, portador da
cédula de identidade n.o 1.913.921-2, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF
sob no 353.542.759-20, na qualidade de Diretor-Presidente; Sr. Luiz Carlos De
Lima, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade
no 7901305-3, inscrito no CPF/MF sob no 028.853.898-69, na qualidade de
Diretor de Contratos; e Sr. Paulinho Dalmaz, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da cédula de identidade no 877637-7 - SSP-PR, inscrito no CPF
sob o no 243.798.1 69-1 5, na qualidade de Diretor de Administração e
Compliance, todos com poderes conferidos no art. 37 do Estatuto Social dâ
Sociedade, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, VEENT
EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o no 19.972.593i0001-86, com sede na Av. Embaixador Abelardo
Bueno, n.o 0í, bloco 01, sala 324-A, Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ, CÉP:22775-
022, neste ato representada pelos Srs. italo Henriques Coelho Nascimento,
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.o 841014230,
expedida pelo CREÀRJ, inscrito no CPF sob o no 425.523.387-04, residente e
domiciliado na Rua Assis Brasil, n.o 121, apto. 602, Copacabana - Rio de Janeiro/RJ,
CEP:22030-010, e Jorge Luis Melo de Barros, brasileiro, casado, portador da cédula
de identidade n.o í 0892299-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.o
073.846.807-00, residente e domiciliado na Av. Rene Laclette, n.o '100, bloco 03, apto.
'103, Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22790-303, doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, instruído pelo
Processo Administrativo MSG no 20í9.0í00í Pregão Presencial no 001/20í9, a ser
executado pelo regime de menor preço global, o qual reger-se-á pelas normas da Lei
n.o 13.303/20 16, legislaçóes pertinentes e pelas cláusulas seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

í.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a execução, pela CONTMTADA, de
serviços continuados de Apoio administrativo para a CONTMTANTE, compreendendo
serviços de recursos humanos, contratos, serviços administrativos e jurÍdicos, de acordo
com as condições e especificaçôes constantes na Cláusula Segunda deste CONTRATO,
que estão detalhadas no Termo de Referência, Anexo l, deste CONTRATO.
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2.1. Os serviços a serem executados deverão atender as exigências estabelecidas
no Termo de Referência - Anexo I e conforme a seguir:

2.'t.í. SERV|ÇOS DE RECURSOS HUMANOS:

Os serviços de recursos humanos da CONTRATANTE, serão executados no
escritório da CONTMTADA, incluindo, entre outras, as seguintes atividades:

a) Elaboraçâo mensal da folha de pagamento e seus recibos e benefícios
dos empregados, diretores, conselheiros e de pró-labore;

b) Elaboração das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos
afins;

c) Cálculos e emissôes dos recibos de rescisóes, férias, 13o salário e
autônomo;

d) Elaboração mensal do CAGED;

e) Elaboração anual da RAIS;

f) Elaboração de cálculos trabalhistas;

S) lnclusáo obrigatória de todos os autônomos na folha de pagamento (com
ou sem RPA), sempre que informado;

h) Elaboração e cálculo das guias de Contribuição Sindical;

i) Manutenção das obrigaçóes acessórias;

j) Elaboração e cálculo da guia de Contribuiçáo Sindical Patronal;

k) Elaboraçáo, orientação e controle da aplicação dos preceitos da
Consolidação das Leis do Trabalho, bem como daqueles atinentes à Previdência
Social e de outros aplicáveis às relaçôes de trabalho mantidas pela
CONTRATANTE;

l) Elaboração do e-Social quando obrigatório;

m) Recrutamento e Seleção de Funcionários e/ou estagiários;

n) Contrataçáo de Funcionários e/ou estagiários;

o) Treinamento.

2.í-2. A Folha de Pagamento mensal conesponde ao processamento de 34 vidas
envolvidas na prestação dos serviços.

Nota: Os demais serviços ora contratados serão executados na Sede da
CONTRATANTE, localizada na Rua Voluntários da Pátria no 113, Botafogo - Rio de
Janeiro/RJ, cuja entrada principal é feita pela Rua Professor Álvaro Rodrigues no 352,
Botafogo/RJ, de segunda a sexta-feira, em horário comercial das th00 às 18h00.

2.2. SERVTÇOS DE ADVOCACTA:

O serviço jurídico dará suporte nas áreas: cível, empresarial e administrativo-público,
em especial contencioso cível. As funções encontram-se definidas no ltem 4.2.1.b e c
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2.3. SERV|ÇOS DE CONTRATOS:

Serviços de análise documental para habilitaçâo de pagamentos, elaboração de
planilhas para acompanhamento de saldos contratuais, acompanhamento das ações de
comunicações, redigir e divulgar informaçóes de interesse da área, receber documentos
e arquivar contratos de licitação pública, atendimento as solicitações de auditoria,
elaborar planilhas gerenciais, serviços de análise e controle de documêntos para
fiscalização de contratos administrativos.

2.4. SERVTçOS ADMTNTSTRATIVOS:

Assistência na área administrativa da empresa, auxiliando o administrador em suas
atividades rotineiras e no controle da administração, organização de arquivos, gerência
de informaçôes, revisão de documentos entre outras atividades.

Responsável pelo controle dos rêcebimentos e remessas de correspondências e
documentos, coordenando as atividades administrativas ê de logística da empresa,
organizândo os arquivos e gerenciando informações.

Encaminhar documentos, tirar cópias, atender telefonemas, elaborar e apresentar
gerênciamento de viagens coordenando com a Diretoria de Administração e Compliance
e sempre manter organizados arquivos e cadastros da empresa.

2,5. SERVIÇOS DE ÍUIGRAçÂO / INTEGRAçÂO DE DADOS DO SISTEMA DE
RECURSOS HUMANOS

A CONTRATADA deverá realizar a migração e integraçâo de dados do sistema de
Recursos Humanos que será disponibilizado pela MSG.

A execução dos serviços relativos ao fornecimento e manutenção de sistemas e
aplicetivos referentes às atividades de recursos humanos da CONTRATANTE, engloba
os itens a seguir:

2.5.í. MIGRAçÃO oe oaoOS DA BASE LEGADA (Gestáo Empresarial /
EPR).

Migraçáo da base de dados de múltiplâs fontes onde a CONTMTADA enviará
os padrões de recebimento dos dados para serem integrados em seu sistema.

A CONTMTADA deverá garantir a extração das informações relevantes em
meio digital (arquivos, textos ou em outros formatos) em layout específico do
sistema/aplicativo de origem, para que o mesmo seja absorvido pelo novo
sistema/aplicativo destino, evitando os riscos de incompatibilidades
operacionais.

2.5.2. DETALHAiTENTO DA tUTGRAçÃO:

a) Será disponibilizado pela MSG a documentação detalhada do layout para
entrega das informaçôes legadas à Licitante vencedora;

b) A CONTRATADA é responsável pela integração das informações
legadas para os seus sistemas próprios;

c) O sistema existente hoje é o de Gestão Empresarial / EPR "Seniod' e
Sapiens", de propriedade da atual CONTMTADA. A Licitante vencedora deverá
fornecer de software necessária a migração do sistema de aplicativos existentes
e integração dos dados ao novo sistema.

d) Se necessário durante a implantação do novo sistema, poderá ser ,
utilizado um sistema paralelo de contingência para que os sêrviços essenciais J, I

pertinentes não sejam interrompidos; tl I
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e) A empresa a ser contratada terá a prerrogativa de decidir a melhor
maneira de integrar os dados desde que estejam alinhados com o sistema da
MSG e comprometidos com a viabilidade técnica e funcionalidade operacional da
mesma;

, É de responsabilidade da empresa contratada todos os custos referentês
às despesas operacionais assim como o processo de mão de obra especializada
para a integração/migraçáo.

GúUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS COMPLEII,IENTARES:

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

a) Edital do Pregáo Presencial MSG no 001/2019 e seus anexos, eventuais
suplementos e adendos;

b) Proposta da CONTMTADA datada de '1410212019, e

c) Toda a correspondência trocada entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, inclusive Atas de Reunião, com as quais a CONTMTANTE haja
expressamente concordado.

3.2. Ocorrendo divergências entre o estipulado nos documentos mencionados nesta
cláusula e este 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 eÍicácia quaisquer exceções aos documentos emanados da
CONTRATANTE, formuladas pela CONTRATADA, em relação às quais a
CONTRATANTE não haja, por escrito, se declarado de acordo.

CLÁUSULA QUARTA-DO PREÇO

4.Í. A CONTRATANTE pagará à CONTMTADA, pêlos serviços objeto deste
CONTRATO, o preço global de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais)
referente ao período de 08 (oito) meses, contados da data de sua assinatura, a ser pago
em 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas de acordo com os valores medidos em
consonância com as condições de pagamento previstas na Cláusula Sétima deste
CONTRATO.

4.1.1. O valor correspondentes a migraÉo/integração do sistêma, serão
faturados e pâgos separadamente, contra a conclusão dos serviços, sendo:

a) Migração e lntegraçáo do Sistema no valor total de R$ 3.557,82 (três mil,
quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

4.2. Os preços mencionados nos itens 4.1 e 4.1.1 , referem-se aos valores brutos
atribuídos aos serviços e incluem todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais
como: iof, tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, seguro, e
insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.
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5.1. A vigência do CONTMTO será de 08 (oito) meses, a contar da data da sua
assinatura, com eficácia após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado
do Paraná - DOE/PR, tendo início e vencimento em dia de expedientê, podendo ser
prorrogado sob as condições do art. 7"1 da Lei no í3.303/'í6.

5.í.í. O presente contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo
encerramento das obras do empreendimenlo, sendo a previsão atual de conclusão
311812O19i

5.r.2. No caso da sub-cláusula anterior, a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

5.2. A execução do CONTRATO é imediata, tendo como marco inicial a data de
assinatura do contrato, com eficácia após a publicação do extrato do CONTMTO no
Diário Oficial do Estado do Paraná - DOEiPR.

5.3. O CONTMTO poderá ser prorrogado nas hipótêses legalmente permitidas,
mediante emissão de Termo Aditivo, desde que ambas as partes concordem, por
escrito.

CLÁUSULA SEXTA - Dos AcRÉscIMos E DAS sUPREssoEs:

6.í. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressôes até o limite estabelecido de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial deste CONTMTO, que, a critério do CONTRATANTE, se façam
necessários, ou a supressão além desse limite, mediante acordo entre as partes,
conforme disposto nos parágrafos 1' e2" do artigo 81 da Lei n" 13.303/16.

CúUSULA SÉTlÍÚA-DAS coNDIçÔES DE PAGAi,ENTo:

7.í. A CONTRATADA emitirá conespondência com Boletim de Mediçâo (mênsal)
apontando os serviços efetivamente prestados e apresentará à CONTRATANTE no
endêreço de sua sede, situada na Rua Voluntários da Pátria, no 113, pavimento no 6 -
Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, para aprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar
do seu recebimento.

7.í.í. Aprovado o Boletim de Medição, a CONTMTANTE emitirá a Autorização
de Faturamento para CONTRATADA discriminando a aprovação dos serviços
executados com os respeclivos valores, autorizando desta forma, a emissão da
Nota Fiscal pela CONTRATADA.

7.2. As solicitaçóes de pagamento decorrentes deste CONTMTO serão pagas pela
CONTRATANTE em 30 (trinta) dias, contados da data do pÍotocolo fisico do
Requerimento de Paqamênto na sede da MSG, por meío de depósito na conta
corrente da CONTRATADA. Para tanto, fica obrigada a informar o banco, a agência, a
praça e a conta corrente para acatar tais créditos, sem o que a CONTMTANTE não
êfetuará os pagamentos.

7.3. O Reouerimento de Paqamento deverá ser assinado por representante
devidamentê habilitado e com poderes para exercer tal ato. 

, ]
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7.4. Para que a CONTRATANTE possa cumprir, dentro do prezo estabelecido, com a
sua obrigação relativa ao pagamento dos documentos de cobrança emitidos por conta
do CONTMTO ora firmado, a CONTMTADA deverá observar as seguintes
disposições:

7.4.í. A CONTRATADA emitirá 02 (duas) vias da Nota Fiscal até o 50 (quinto) dia
útil contado da data da Autorização de Faturamento, devêndo apresêntálas
paÍã pagamento impreterivelmente, até o dia 20 (vinte) do mês corrente, para
possibilitar a retenção e recolhimento dos respectivos impostos, encargos e
contribuições dentro do vencimento, se aplicável;

7.4.2. Caso não seja possível, a nota fiscal deverá ser emitida no mês
subsequente de maneira a atender exigência da cláusula 7.4.1 ;

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

i,IATA DE SANTA GENEBRA TRANSÍÚISSÃO S.A.

Rua Voluntários da Pátria n.o 1í3 - Botafogo, 6o Pavimênto

Rio de Janeiro/RJ - CEP 22270-000

CNPJ: 19.699.063/0001-06

lnscrição Estadual 86.634.1 55

lnsc. Municipal: 0.604.203-1

a) A nota fiscal deverá conter (i) o número e o objeto do CONTRATO; (ii)
número da Autorização de Faturamento/medição; (iii) mencionar o período
a que se refere a prestaçáo dos serviços, quando aplicável, e (iv) dados
bancários;

b) Os dados bancários acima referidos compreendem as seguintes
informações: banco, agência, praça e conta corrente na qual devem ser
depositados os créditos, sendo certo que sem tais informações a
CONTRATANTE não efetuará os pagamentos.

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

(c.'t) lmposto sobre Serviços - lSS, nos termos da Lei Complementar
no 1 16/03 e atendendo a legislação municipal de cada município,
bem como destacar o município onde foi executado o serviço, a base
de cálculo do ISS, alíquota e o valor a ser retido.

(c.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
â Renda (lR), da Conkibuiçáo Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
e da Contribuição para o PIS/PASEP.

(c.3) O valor da retenção do INSS, nos termos da lnstrução
Normativa RFB no 971/2009.

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

ti0052e í
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(c.5) Diferencial de Alíquota, destacado como Substituição
Tributária, por força de protocolos entre os Estados, nos termos das
legislações específicas.

7,4,4, Não seráo admitidos documentos fiscais que façam referência a diversos
instrumentos contratuais;

7.a.5, A(s) nota(s) Íiscal(is) deverá(áo) ser encaminhada(s), imediatamente epós
sua emissão, para: controlenf@msgtrans.com.br de forma que a CONTRATANTE
verifique o documento fiscal;

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

a) Prova de regularidade para com a Seguridade Social, por meio da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da Uniáo;

b) Prova de regularidade parâ 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 Certidão Negativa de Débitos - CNDT
ou de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos,
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho;

d) Cêrtidão Negativa de Débitos Íributários e de Dívida Ativa Estadual
Paraná.

7.5. Caberá à CONTRATANTE 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 acêsso ao referido Sistema, mediante consulta aos sites eletrônicos
oÍiciais, bem como a Consulta ao Cadastro de lmpedidos de Licitar - TCE/PR.

7.6. O pâgamento pelo efetivo cumprimento das obrigações deverá ser efetuado
mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura, de acordo com a natureza jurídica
da CONTRATADA, devidamente atestadas pela Administração, observando ainda os
seguintes procedimentos:

7.6.1. Alem dos documentos informâdos nos itens acima, a Nota Fiscal ou Fatura
será obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

a) Do pagamento da remuneração e das contribuiçôes sociais (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao
mês anterior a execução dos serviços, compatível com os empregados
vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;

b) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, conespondentes ao mês
anterior à execução dos serviços que tenha sido paga pela Administração,
conforme êstabelecido no instrumento contratual; e

c) A comprovação do pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente
ao mês anterior à data da prestaçâo do serviço. I t:-

\-
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7.7. O descumprimento das obrigaçôes trabalhistas, previdenciárias ê as relativas ao
FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções
cabíveis.

7,8. Quando da rescisão do contrato de trabalho pela prestadora de serviços, o
GESTOR deve verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou a
comprovaçáo de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação
de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

7.8.í. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no ltem 7.8. a
CONTRATANTE reterá a garantia prestada e/ou do valor da última parcela devida.

7.9. Para que a CONTRATANTE possa cumprir, dentro do prazo estabelecido, com a
sua obrigação relativa ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os
documentos nesta cláusula. O não cumprimento pela CONTRATADA, dos citados
documentos, no que for aplicável, facultará a CONTRATANTE devolver o Requerimento
de Pagamento e a contar novo prazo de vencimento, a partir da reapresentação.

7.í0. No caso de ser constatada inegularidade na documentação apresentada, a
CONTRATANTE devolverá a Nota Fiscal à CONTRATADA para devidas providências
de correção e/ou cancelamento, conforme o caso.

7.11. A CONTRATADA, mensalmente, deverá enviar à CONTMTANTE os
comprovantes do pâgamento e recOlhimento dos correspondentes encargos sociais
(GFIP - SEFIP, junto com as guias e compÍovantes dê recolhimento), bem como das
obrigações fiscais (obrigações de recolhimento do ISS), kabalhistas (ex: folha de
pagamento / comprovantes de pagamento de salário) e previdenciárias.

7.12. Na hipótese de oconência de erro ou de haver dúvida nos documentos que
compóem o Requerimento de Pagamento, a CONTMTANTE pagará apenas a parcela
não controversa no prazo contratual, ficando a parcela restante 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 CONTRATANTE.

7.í3. Eventuais encargos financeiros (multas, juros de mora, entre outros) imputados à
CONTRATANTE, decorrentes do atraso na apresentação dos documentos previstos no
tem 7 .4, poderão ser descontados dos faturamentos apresentados pela CONTMTADA.

7.14. Caso a CONTRATADA apresente os documêntos exigidos nos ltens 7.4 e 7.6,
após o prazo estabelecido no ltem 7.4.í, a cada dia de atraso, o prazo de pagamento
mencionado será pronogado na mesma proporção.

7.í5. Fica vedado o desconto ou o endosso de duplicatas extraídas com base no
CONTRATO, não se rêsponsabilizando a CONTMTANTE por seu pagamento se
verificado dito desconto ou endosso.

7.16.Em qualquer hipótese, a CONTRATANTE náo se responsabilizaÍá por acréscimos,
bancários ou náo, no valor das duplicatas, sejam e tÍtulo de juros, comissão, taxas de
permanência e outros.

7.17. 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.

7.18. 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 CONTMTANTE, respeitadas as demais
d sp's çôes 
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7.19. 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 sanções, calculadas com base no valor da Nota Fiscal/Fatura:

a) Multa de 2o/o (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 obrigação
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.

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

7.21.8m caso de atraso dê pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE,
o valor devido deverá ser acrescido de atualizaçáo Íinanceira, e sua apuraçáo 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 6% (seis por cento)
ao ano, mêdiante a aplicação das seguintes fórmulas:

| = (TX/ í00)/ 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.

7.2í. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTMTADA, 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
vigente e/ou exigirá a comprovação de tais recolhimentos.

7.22. A CONTRATANTE poderá deduzir débitos, indenizações ou multas em que o
CONTMTADO haja incorrido, de quaisquer créditos seus, decorrentes deste
instrumento contratual, podendo ainda utilizar-se dâ garantia de cumprlmento do
CONTRATO.

7.23. O pagamento efetuado pela MSG não isenta a CONTRATADA de suas obrigações
e responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA- DOS RECURSOS FINANCEIROS:

8.í. As despesas relativas a esta Contratação, serão classificadas na rubrica "Custos
da Administração", previstos no Plano de Negócios - Rev. 5, da Mata de Santa Genebra
Transmissão S.A.
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ctÁusula NoNA- neelcruaçÃo Do coNTRATo

9.1. Será admitida a repactuação dos serviços contratados, com prazo de vigência
igual ou superior a 12 (doze) meses, desde que seja observado o interregno mínimo de
um ano.

9.2. O interregno mínimo de 12 (doze) meses para a primeira repactuação do
contrato será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se rêferir, sendo
que se considera como data do orçamento aquela do acordo, convenção ou dissídio
coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta.

9.2.1. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com
datas-bases diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a
data-base da categoria profissional que represente a maior parcela do custo de
mão-de-obra da contratação pretendida.

9.3. A CONTMTADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à
repactuação, da data do registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional até a data da prorogaçâo contratual
subsequente, sendo que, se náo o fizer de forma tempestiva, e, por via de
consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva repactuação, oconerá a
preclusão de seu direito de repactuar. (Acórdão n.o 1.828/2008 - TCU/Plenário e lN
SLTI n.o 0212008.

9.3.1. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem
solicitadas durante a vigência do contrato, também serão objeto de preclusão com
o encenamento do contrato.

9.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir
da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

9.5. As repactuaçôes de contrato seráo precedidas por solicitaçáo da
CONTMTADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por
meio de apresentação da planilha de custos e formação de preço e do novo acordo,
convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação do CONTMTO,
conforme for a variação de custo objeto da repactuação.

9.5.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação do contrato, de benefícios
não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios porforça
de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva,
o que deverá ser comprovado com a cópia do documento legal que lhe deu ensejo;

9,5.2, Quando da solicitação da repactuação do contrato, esta somente será
concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se:

a) Os preços praticados no mercado e em outros contratos da
Administração;

b) As particularidades do contrato em vigência;

c) O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissíonai§;

d) A nova planilha com a variação dos custos apresentada;

e) lndicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e

f) A disponibilidade orçamentária do órsão * 
"::::.::.:^:"katanle. [ / y
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9.5.3. A decisáo sobre o pedido de repacluação do contrato deve ser feita no prazo
máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos
comprovantes de variação dos custos;

9.5.4. O prazo referido no parágrafo anterior ficará suspenso enquanto a
CONTMTADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos;

9.5.5. O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a
variação de custos alegada pela contratada;

9.6. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações teráo suas vigências
iniciadas observando-se o seguinte:

a) A partir da assinatura da apostila;

b) Em data futura, desde que acordada entre ãs partes, sem p§uízo da contagem
de periodicidade para concessão das repactuaçóes futuras; ou

c) Em data anterior à repactuação do CONTMTO, exclusivamente quando a
repactuaçáo envolver revisáo do custo de mão de obra e estiver vinculada a
instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data
de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para êfeito de compensaçáo
do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuaÇôes futuras.

9.6.'1. No caso previsto na alínea 'c', o pagamento retroativo deverá ser concedido
exclusivamente para os itens que motivaram a retroativídade, e apenas em
relação à diferença porventura existente.

9.7. A Administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da
contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉcIMA - Do REEQUILiBRIo EcoNÔMIco FINANCEIRo:

í0.í, O valor pactuado poderá ser revisto por acordo entre as partes, com vistas à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual,

í0.2. As eventuâis solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de
superveniência do fato imprevisÍvel ou previsível, porém de consequências
incalculáveis, bem como da demonstração analítica de seu impacto nos custos do
CONTMTO.

í0.3. A Renovaçáo e/ou Revisão de preços serão formalizadas por meio de
Aditamento ao CONTRATO.

1',t. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DoS DIREIToS DAS PARTES:

íí.í. Constituem direitos da CONTRATANTE: ,
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a) Receber o objêto contratual nas condições previstas neste CONTMTO e
Edital da licitação;

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

c) Rescindir, o presente CONTRATO, unileteralmente, na hipótese prevista no art.
82, § ío da Lei no 13.303/í6, bem como pelo descumprimento de obrigações
contratuais, especificações, projetos ou prazos;

d) Fiscalizar a execução do presente CONTRATO;

e) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

f) Cancelar ou alterar, ao seu exclusivo critério ê a qualquer têmpo, a prêstaÉo de
serviços nos locais que julgar conveniente, com antecedência mínima de 30
(hinta) dias;

íí.2. Constitui direito da CONTRATADA receber o valor pactuado na forma e prazo
estabelecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇOES DAS PARTES:

12.í. Sáo obrigaçôes da CONTMTADA para prestação dos serviços de apoio
administrativo, além das demais obrigações assumidas neste CONTMTO:

a) Executar os serviços conforme especifícações do Termo de Referência e de
ãcordo com sua proposta, sob a orientação/supervisáo e aprovação da
CONTRATANTE, quando for o caso;

b) Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
no 8.078, de 1990), ficando a CONTMTANTE autorizada a descontar da
garantia, caso êxigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA,
o valor correspondente aos danos sofridos;

d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e detêrminações em vigor;

e) Exigir que seus funcionários portem cartão de acesso fornecido pela
CONTRATANTE. Ao término do Contrato ou no desligamento do empregado da
CONTRATADA, os cartôes deverão ser devolvidos à CONTMTANTE;

f) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

g) Comprovar sua regularidade fiscal para fins de recebimento dos valores quando
da apresentação das notas fiscais, sob pena de configurar o caso como
descumprimento contratual e aplicaçáo das sanções previstas neste
CONTRATO;

h) Apresentar cópia autênticada do ato constitutivo, estatuto ou Contrato social,
sempre que houver alteração;

i) Responsabilizar-se e manter em dia as obrigações sociais, patronais,
patrimoniais, tributárias, trabalhistas, além de encargos securitários,
previdenciários ou de qualquer outra natureza, passados, presentes e futuros
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relativos aos empregados encarregados da êxecução do fornecimento objeto do
presente CONTRATO, cuja inadimplência não transfere responsabilidade a

CONTRATANTE;

j) Atender as solicitaçôes da CONTMTANTE quanto à substituiçáo dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigaçóes relativas à execução do
serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

k) lnstruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas
da Administração;

l) lnstruir seus empregados a respeito das atividades a serêm desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo
e contratada relatar à CONTRATANTE toda e qualquer oconência neste sentido,
a fim de evitar desvio de função;

m) Relatar à CONTMTANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestaçáo dos serviços;

n) Manter, durante toda a execução vigência do CONTRATO, em compatibilidade
com as obrigaçóes por ele assumidâs, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, inclusive apresentando, quando solicitado, o
organograma básico de seu quadro técnico e administrativo alocado na
execução dos serviços;

o) Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado do Paraná;

p) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do CONTMTO;

q) Manter contatos com a CONTMTANTE sempre por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais determinados pela urgência dos serviços que deveráo,
todavia, ser confirmados por escrito dêntro do prazo máximo de 03 (três) dias
úteis;

r) Garantir o eÍetivo cumprimento deste CONTMTO;

s) Dar integral cumprimento a todas as leis e regulamentos federais, estaduais e
municipais que digam respeito à execução dos serviços contratâdos,
responsabilizando-se por quaisquer sanções ou prejuízos a que der causa;

t) 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;

u) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários e outros incidentês sobre os serviços objeto deste
CONTRATO;

v) Transferir, para o domínio da CONTMTANTE, todas as informaçóes objeto
deste CONTMTO e todo arquivo de estudos e documentos produzidos, por
ocasião do término da vigência deste lnstrumento;

w) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
realizados em que se veríÍiquem vícios, dêfêitos ou incorreções de execuçáo;

x) Responder prontamente a todos os pedidos de iníormaçáo solicitados pelo
Gestor do Contrato, bem como participar, sempre que convocado pela
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CONTRATANTE, de rêunióes, previamente agendadas, para esclarecimentos
e/ou orientaçôes quanto a medidas a serem adotadas;

y) Designar e manter PREPOSTO como responsável e representante da
CONTRATADA durante o prazo de vigência deste CONTRATO, com o fim
especial de tratar de assuntos referentes ao cumprimento do mesmo e à
execução dos serviços contratados;

z) Na condução de seus trabalhos, atuar segundo as normas de urbanidade,
decoro e ética profissional, sempre zelando e preservando a imagem da
CONTRATANTE;

aa) Não se estabelece por força deste CONTMTO qualquer vínculo empregatício
ou responsabilidade nesse sentido, entre a CONTMTANTE e a CONTMTADA
e vice-versa;

bb)Na hipótese de interposição de ação trabalhista ou de qualquer outra natureza,
intentada contra a CONTRATADA e CONTMTANTE pelos funcionários da
CONTMTADA, pedindo a condenação desta de forma solidária ou subsidiária,
esta deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua
verdadeira condição de empregadora e substituÊla no processo até o final do
julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual
condenação. Esta responsabilidade náo cessa após o término ou rescisão deste
CONTRATO;

cc) Em caso de decisão judicial que impute responsabilidade de qualquer natureza,
seja a título solidário ou subsidiário à CONTMTANTE, originária do contrato dê
prestação de serviços mantido entre as partes, permite-se o desconto dos
valores correspondentes das faturas a serem pagas, mesmo que náo se refiram
aos serviços cobertos por este instrumento contratual;

dd)Zelar pelos móveis, instalações, equipamentos e utensílios que lhes forem
entregues para uso, substituindo-os por sua conta quando extraviados ou
danificados;

ee) Garantlr à CONTMTANTE

(ee.'1) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo
após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

(ee.2.) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiÍicaçóes
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e os demais produtos
gerados na execução do CONTMTO, inclusive aqueles produzidos por
terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilizaçâo sem que exista
autorização expressa da CONTMTANTE.

í2.2. Constituem obrigaç6es da CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

b) Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros com a
CONTRATADA;

c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

0

d) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 
! /
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provisoriamente, com as especificaçôes constantes do edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

e) Comunicar à CONTMTADA, por escrito, as imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas, fixando prazo pera a sua coneção;

0 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por meio
de comissáo ou servidor especialmente designado;

g) Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto ou execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no
edital e seus anexos;

h) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota Íiscal e fatura
fornecida pela contratada, no que couber;

j) Fiscalizar o cumprimento das obrigaçôes e dos encargos sociais e trabalhistas
pagos pela CONTMTADA, referentes aos pagamentos dos funcionários colocados à
disposiçâo do CONTRATANTE;

k) Reportar-se somente aos prepostos e responsáveis indicados pela
CONTRATADA, sendo-lhe vedado exercer poder de mando diretamente sobre os
funcionários colocados à sua disposiçáo pela CONTMTADA;

í2.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTMTADA com terceiros, ainda que vinculados à execução dos Termos de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

cLÁusuLA DÉctiíA TERCEIRA- DO GESTOR E OA F|SCALTZAçÃO

13.í. Caberá a gestão do CONTMTO à Diretoria de Administração e Compliance da
CONTRATANTE, a quem compete todas as açóes necessárias ao fiel cumprimento das
condiçôes estipuladas neste CONTMTO, e ainda:

I - Analisar a documentação que antecede o pagamento;

ll - Analisar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;

lll - Analisar eventuais alteraçóes contratuais, após ouvido o fiscal do contrâto;

lV - Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratâdo;

V - Acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais
documentos relativos ao objeto contratado;

Vl - Decidir provisoriamentê a suspensão da entrega de bens ou a realização de
serviços;

Vll - Outras atividades compatíveis com a funçáo, dentre outras as seguintes:

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

b) Manter controles adequados e efetivos do CONTMTO, do qual
constarão todas as ocorrências rêlacionadas com a execução, inclusive
mediçôes e o controle do saldo contratual, com base nas informaçôes e
relatórios apresentados pelo Fiscal do Contrato;
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à CONTRATADA, os eventuaisc)Comunicar formalmente
inadimplementos estabelecendo prazos para regularizaçáo dos mesmos.
Após vencido esse prazo, câso a inadimplência não tenha sido sanada,
comunicar a intenção de aplicar as sanções previstas no CONTRATO e na
legislaçáo;

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

e) Propor medidas que melhorem a execução do CONTRATO.

í3.2. A CONTRATANTE terá o direito de exercer ampla fiscalização sobre a prestação
dos serviços objeto do presente CONTMTO, por intermédio de seus representantes
(fiscais de contrato), devidamente credenciados, aos quais deverá a CONTRATADA
Íacilitar o pleno exercício de suas funçôes, não importando isso em supressão ou
mesmo atenuação das responsabilidades dessa, por quaisquer erros, falhas ou
omissões ocorridas.

13.2.1. O fiscal de CONTRATO é o profissional designado pela representante
para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços.

13.3. Cabe aos Fiscais do CONTRATO, conforme suas atribuiçôes deÍinidas em
procedimento interno, o acompanhamento da execução do objeto contratado,
informando ao Gestor do CONTRATO as oconências que possam prejudicar o bom
andamento ê ainda:

í3.3.1. Anotar em registro próprio (conespondência, diário de obras, entre
outros) todas as ocorrências relacionadas com a execução do CONTRATO e
determinar o que for necessário à apuração das faltas ou defeitos observados;

13.3.2. A função de fiscal de contrato deve ser atribuída a servidor 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 prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e
divergências surgidas na execução do objeto do CONTRATADO;

b) Expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e
fazer as determinações e comunicaçôes necessárias à perfeita execução
dos serviços;

c) Proceder as mediçóes 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 reâlização
de serviÇos;

e) Conferir e certificar as faturas relativas às aquisições e serviços;

f) Proceder as avaliaçôes dos serviços executados pela CONTRATADA;

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

h) Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta
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indiretamente à CONTRATADA, 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 reuniões periódicas ou especiais para a
resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços.

j) Dar parecer técnico nos pedidos de âlteraçôes contratuais;

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

l) Propor, quando for o caso, a apllcação de penalidades à CONTRATADA,
atendidas as formalidades legais;

m) Outras atividades compatíveis com a funçáo.

13.4. A fiscalização da execuçâo contratual deve ser realizada de forma adequada por
profissional com experiência na área.

í3.5. A fiscalização não exclui nem rcduz a rêsponsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibltórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

13.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrâto, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observâdos e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13.7. A execuçáo dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio dê
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos,
quando for o caso:

a) os resultados alcançados em relação à CONTMTADA, com a verificaçâo dos
prazos de execução e da qualidade demandada, se for aplicável;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação
profissional exigidas, 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.

13.9. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTMTADA, sobretudo quanto às obrigaçôes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejará a aplicaçáo de sançóes administrativas, previstas no instrumento convocatório
e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto
nos arts. 82, §1o e 83 da Lei no 13.303, de 2016.

í 3.í í. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTMTADA, pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes
de ação ou omissáo culposa ou dolosa de quaisquerde seus empregados ou prepostos.

í3.'t2. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalizaçáo da CONTMTANTE, não
elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das \
obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer 

U
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irregularidades resultantes de impeÍfeições técnicas, emprego de material inadêquado
ou de qualidade inferior, que não implicaráo corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou do funcionário designado para a fiscalização.

13.í3. A CONTRATADA não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços
considerados inadequados pelo Fiscal do CONTRATANTE.

13.20. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
condições de habilitação pelo CONTRATADO poderá dar ensejo à rescisão contratual,
sem prejuízo das demais sançôes.

$.21. É considerada como falta grave, compreendida como falha na exêcução do
CONTRATO, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuiçóes sociais
previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale{ransporte e do auxílio-
alimentaÇão, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação
de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA cEssÃo E TRANSFERÊNCIa oo corTReTo
E DIREITOS:

í4.í. Este CONTMTO obrigará e dlsciplinará os contÍatantes e seus sucessores, náo
podendo nenhum deles ceder ou transÍerir o CONTRATO ou quaisquer direitos dele
dêcorrentes.

14.1.1. É vedada a cessão de qualquer crédito decorrente do presente
CONTRATO e de todo e qualquer título de crédito, emitido em ruzâo do mesmo,
que conterá, necessariamente, a cláusula "Não à Ordem", retirando-lhe o caráter
de circularidade, eximindo-se a CONTRATANTE de todo e qualquer pagamento
ou obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou
outra modalldade de circulação ou garantia, inclusive quanto aos direitos
emergentes do presente CONTRATO e, em hipótese alguma, a CONTRATANTE
aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos, imediatamente, à pessoa jurídica
ou física que os houver apresentado.

cLÁusuLA DÉctMA eutNTA - DAs sANçÕEs ADMTNTsTRATTVAS:

15.{. O descumprimento das obrigações assumidas neste CONTRATO ensejará a
aplicação, das seguintes sançôes, previstas na Lei no 13.303/16:

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

b) Multa de 0,2o/o (zero vírgula dois por cento) por dia dê atraso na êxecução dos
serviços sobre o valor global estimado do CONTMTO.

c) Multa de 0,2% (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 apresentar as certidôes de
regularidade fiscal.

d) Multa de 0,2o/o (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso sobre o valor global
do contrato, lamitada ;5% (cinco por cenio) sobre o ràror giáu"r oo con"tàtà 
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caso a CONTMTADA 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 hinta e três por cento) por dia de atraso sobre o
valor global estimado do CONTMTO, limitada a 5% (cinco por cento) do valor
globâl do CONTRATO, pelo atraso na entrega do instrumento de garantia
solicitado na Cláusula GARANTIA DO CONTRATO.

0 Multa de 50/o (cinco por cento) sobre o valor global estimado do CONTRATO, em
dêcorrência do descumprimento de quaisquer das demais obrigaçóes
assumidas, sobre as quais já não se tenha estabelecido penalidade, ou ainda,
por reincidências na aplicaçâo de advertências.

g) Multa de 20o/o (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do presentê
CONTRATO pela inexecuçáo parcial do objeto, acrescida de 5olo (cinco por
cento), sobre o valor global estimado do CONTRATO, em decorrência de
rescisão do instrumento motivada pela Contratada.

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

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

j) Suspensão temporária de participação em licitaçáo e impedimento de contratar
com a Contratante por prazo de até 2 (dois) anos.

í5.2. A aplicaçáo de multas será objêto de notificação 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.

í 5.3. A 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.

í5.4. Os motivos de casos fortuitos ou de força maior deverão ser dêvidamente
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.

í 5.5. As 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.

15.6. A(s) multa(s) aplicada(s) será(ão) objeto de anotação no registro cadastral da
Contrâtante, vindo a influir em futuras classificaçóes de tipos por categorias junto ao
referido cadastro.

15.7. As multas estabelecidas nesta Cláusula serão aplicadas independentemente dâ
responsabilização da Contratada por eventuais danos diretos, indiretos e/ou prejuízos
excedentes, nos termos do artigo 416, parágrafo único, da Lei no 10.406102 (Código Civil
Brasileiro), cujo valor será apurado em ação própria e na fase processual adequada,
caso não haja consenso entre as partes.
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clÁusull oÉcrul sExrA - DA REGULARTDADE cou o lNss, FGrs E A
JUSTIçA DO TRABALHO:

í6.1. A CONTRATADA obriga-se a manter-se inteiramente quite com as contribuiçôes
previdenciárias devidas ao INSS e ao FGTS, e, ainda, com os débitos para com a Justiça
do Trabalho.

16.2. A CONTRATADA deverá apresentar junto ao protocolo do Requerimento de
Pagamento os seguintes documentos:

a) Relação dos funcionários alocados no CONTRATO assinado pelo
Reprêsentante da Empresa/Contrato;

b) No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTMTADA deverá apresentar
a seguinte documentação:

(b.í ) Relação dos empregados alocados neste CONTMTO, inclusive
àqueles pertencentes às subcontratadas, contendo nome completo, cargo
ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade
(RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação
dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

(b,2) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados
admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando
for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA, sendo que o mesmo
se aplica para as subcontratadas; e

(b.3) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTMTADA e
das subcontratadas que prestarão os serviços para a MSG.

c) Sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA e
subcontratada parâ este CONTRATO, os documentos elencados no ltem í6.2 'b'
acima deverâo ser apresentados.

d) Cópia da folha de pagamento analítica do mês imediatamente ânterior ao da
prestaçâo dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade
CONTRATANTE.

e) Cópia dos contracheques dos empregados relativos ao mês imediatamente
anterior ao da prestação dos serviços;

f) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção
ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao mês da prestação dos serviços e de
qualquer empregado;

g) Protocolarjunto a MSG a documentação abaixo relacionada, quando da rescisão
de contrato de trabalho de qualquer dos empregados prestadores de serviço:

(9.í.) Termo(s) de rescisáo do(s) contrato(s) de trabalho do(s)
empregado(s) prestado(es) de serviço, devidamente homologado(s),
quândo exigível pelo sindicato da categoria;

(9.2.) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS,
referentes à(s) rescisão(õês) contratual(is);

(9.3.) Extratos dos dêpósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do
FGTS de cada empregado dispensado; " l
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(S.4.) Exame(s) médico(s) demissionat(is) do(s) empregado(s)
dispensado(s).

h) Entrega da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão
do contrato, após o último mês de prestaçáo dos serviços, no prazo definido no
contrato:

(h.í ) Termo(s) de rescisáo do(s) contrato(s) de trabalho do(s) empregado(s)
prestador(es) de serviço, devidamente homologado(s), quando exigível pelo
sindicato da categoria;

(h.2) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS,
referentês à(s) rescisão(óes) contratual(is);

(h.3) E)ítratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do
FGTS de cada empregado dispensado; e

(h.4) Exame(s) medico(s) demissional(is) do(s) empregado(s)
dispensado(s).

í6.3. Para esse efeito a CONTRATADA, juntamente com qualquer faturamento dos
SERVIÇOS objeto do CONTRATO, apresentará à CONTRATANTE, acompanhados
das respectivas folhas de pagamento, referentes ao mês imediatâmente anterior à
execução dos SERVIÇOS que deram origêm à cobrança, para fins de verificação de
sua regularidade:

a) Recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e
de seus empregados, conforme dispóe o artigo 195, § 3o da Constituição Federal,
sob pena de rescisão contratual;

b) Recolhimento do FGTS;

c) Pagamento de salários no prazo previsto em Lei;

d) Fomecimentodevale-transporteeauxílio-alimentação;

e) Pagamento do í 30 salário;

f) Concessão de férias e conespondente pagamento do adicional de férias, na
forma da Lei;

g) Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o
caso;

h) Eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

i) Cumprimento das obrigações contidas em convençáo coletiva, acordo coletivo
ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e

j) Cumprimento das demais obrigaçóes dispostas na CLT em relação aos
empregados vinculados ao CONTRATO.

í6.4. Nos casos que assim a legislaçáo determinar, as contribuições devidas ao INSS
seráo retidas, em nome do CONTMTADO, pela CONTMTANTE, de conformidade
com a norma pertinente à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA sÉnMA. DA GARANTIA

17.'i.. A CONTRATADA fica obrigada a, dentro do prazo de dez (10) dias úteis, Iapós a assinatura deste CONTRATO, prorrogáveis, à critério da U I L
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CONTRATANTE, por igual período, efetuar junto ao CONTRATANTE o depósito
de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua
proposta, a título de cauçáo de execução, devendo esta vigorar até 30 (trinta)
dias após a entrega definitiva dos serviços.

17.2. ACONTRATADA optará por uma das modalidades elencadas no §1o do
artigo 70 da Lei n.o 13.303/'16, quais sejam:

a) Caução em dinheiro;

b) Fiança banúria.

c) Seguro-garantia.

17,3, Se a opção recair em Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a
expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e
seguintes da Lei Federal no 10.406102 (Código Civil Brasileiro).

17.3.1. O garantidor não é parte interessada para figurar em
processo administrativo pelo contratante com o objetivo de
apurar prejuízos e/ou aplicar sançôes à CONTRATADA.

17 .4. O seguro-garantia deverá ter como beneÍiciário direto, único e exclusivo a
Mata de Santa Genebra Transmissâo S.A. e devendo contemplar todas as
situações elencadas nesta Cláusula.

17.4.í . Juntamente com a referida apólice, deverá ser apresentado
documento comprobatório do ressegurador que declare a contrataçáo do
resseguro para a apólice entregue, assim como certidão de regularidade
fiscal junto à SUSEP.

'17,5. O garantidor não e parte interessada para figurar em processo
administrativo pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar
sançÕes à CONTRATADA.

17,6. O valor da garantia será atualizado nas mesmas condições de atualização
do CONTRATO, devendo o CONTRATADO providenciar, às suas custas, a
respectiva atualização, sob pena de rescisão do instrumento contratual.

í7.6.í. No caso de haver aditivos referentes a p@zo e/ou serviços, a
garantia complementar será de acordo com a modalidade adotada pela
CONTRATADA e majorada à mesma proporção do referido aditivo.

17.7, Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encerramento das
obrigações contratuais, o CONTRATADO deverá providenciar, às suas custas,
a respectiva renovação, sob pena de rescisão do instrumento contratual.

í7.8. A garantia será devolvida, quando cabível, após decorridos trinta (30) dias
do fim da vigência contratual ou em caso de rescisão amigável deste
CONTRATO, sem que caiba culpa à CONTRATADA.

17.9, Sem prejuízo de aplicação das sanções que lhe couberem, a
CONTRATANTE recorrerá à garantia constituída, a fim de ressarcir-se dos
prejuízos que a CONTRATADA lhe tenha acarretado, podendo ainda reter
créditos decorrentes do CONTMTO.

\ / \/ \_
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17.10. No caso de rescisão do CONTRATO por inadimplemento da
CONTRATADA, será imediatamente acionada a garantia para sanar possíveis
p§uízos acarretados ao CONTRATANTE, independente da aplicação de outras
sanções.

í7.1í.No caso de execuçáo da garantia, em decorrência do disposto no ltem
17.12.4., o CONTRATADO se obriga a complementá-la, às suas custas, no
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do aviso escrito da
CONTRATANTE.

17.12.4 garantia destina-se, qualquer que seja a modalidade escolhida, ao
pagamento de:

17 .12.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto deste
CONTRATO e do náo adimplemento das demais obrigações nele previstas;

17.12.2. Prejuízos causados à MSG, decorrentes de dolo durante a
execução deste CONTRATO;

17.12.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração
ao CONTRATADO;

17.12.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de
qualquer natureza, não honradas pelo CONTRATADO.

17.13. No caso de apresentação de seguro-garantia como garantia contratual,
este deve ter como beneficiário direto, único e exclusivo a Mata de Santa
Genebra Transmissão S.A. e deve contemplar todas as situações elencadas no
item anterior.

GLÁUSULA DÉCIMA oITAVA - DA VINCULAÇÃo LEGAL:

í8.í. O presente CONTRATO será regido pela Lei n.o 13.303/2016; pelo
Regulamento lnterno de Licitações e Conhatos da MSG vigente desde o dia
01.07.2018; pelo Código de Conduta da COPEL; pela Lei Complementar no 123
de 14.12.2006; Lei Federal n.o 8.í37 de27.12.1990; e pela Lei Federal no 8.429,
de 02.06.1992, bem como suas alterações e pelas disposiçÕes do processo da
Licitação Presencial MSG n.o 0O112019 e pela proposta da Contratada.

18.2. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do
presente contrato serão solucionadas por meio da aplicação do princípio
constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva (arl.422, do Código Civil)
e da função social dos contratos (aÍ1.421 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.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL:

19.1.A CONTMTADA compromete-se a:

a) Pacto Global: t,/
nuà voluntários dâ Pákia, ne 113, pavimento ns 5, Botafogo Rio de laneiro/tu - 8ràsrl - CEP: 2 2.2 7O-OOO ..)
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Cumprir os Princípios do Pacto Global, disponÍveis em
www.pactoglobal.org.br, garantindo que as atividades desenvolvidas por
seus colaboradores e colaboradores de eventuais SUBCONTMTADAS
estejam em conformidade com os princípios em questáo.

Responsabilidade Social:

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

(b.2) Náo empregar menores de 18 anos para trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer
trabalho, salvo na condiçáo de aprendiz, a partir de quatoze 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, raça, 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 geração
de renda local;
(b.6) Praticar a inclusão social através da contratação e capacitação
profissional de pessoas com deficiência, levando em consideraçáo a
atividade empresarial desenvolvida e observando a legislação especíÍica
vigente, incluindo o disposto no art. 93, da Lei 8.213191 (Planos de
Benefícios da Previdência Social), e nos arts. 34, 37 e 38, da Lei
'|.3.'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, transporte, alimentação e
acomodação dos empregados vinculados à prestação do serviço.
Responsabilidade Ambiental

(c.1) Proteger e preservar o meio ambiente e prevenir e erradicar
práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em
observáncia dos atos legais, normativos e administrativos relativos às
áreas de mêio ambiente, emanadas das esferas federal, êstaduais 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 produçáo e/ou aquisição de
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(c,3) Utilizar na prestação do serviço veículos que atendam aos
padrôes ambientais de emissões atmosféricas, conforme legislação
vigente;
(c.4) Prevenir a poluição por fontes fixas e móveis de emissões
atmosféricas, de acordo com a legislaçáo aplicável ao processo e/ou
localidade;
(c.5) Gestão de Resíduos:

i.Prover suas instalaçôes 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;

ii.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 Fedêral 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
gerenciamento (geraçáo, segregação, manuseio, armazenamento,
transporte e destinação) dos resíduos sólidos provenientes de suas
atividades;

iv.Náo queimar resíduos a céu aberto ou em recipientes, instalações e
equipamentos não licenciados para essa finalidade, conforme disposto
no arl. 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 2010;

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

cLÁusuLA vlcÉsrue - DAs coNDçôES Do REcEBlrriENTo

20.1. Executado o CONTRATO, seu objeto será recebido da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE: pela FISCALIZAÇÂO, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até í5 (quinze) dias da comunicação
escrita do CONTRATADO, com duração máxima de 90 (noventa) dias;

b) DEFINITIVAi,IENTE: pelo GESTOR DO CONTRATO mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias após o
Recebimento Provisório.

2O,2. O Recebimento Provisório ou definitivo não exclui a responsabilidadê civil,
principalmente quanto à solidez dos serviços, nem ético-profissional pela peÍfeita
execução do CONTMTO, dentro dos limites estabelecidos PELA Lei ou pelo
CONTRATO.

20.3. O Recebimento Provisório não implica em aceitaçâo definitiva dos serviços.

20.4. Entender-se-á, também, por firmado o Termo de Recebimento Definitivo
encaminhado pela CONTMTANTE, para assinatura da CONTRATADA, e não
dêvolvido pela mesma no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado do seu
recebimento, ou sem justificativa por escrito para a não assinatura, devidamente
baseada nos termos contratuais pactuados, no mesmo prazo.

t
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cúusull vroÉsrua prumelRA - DA REsclsÃo conrneruAl

2í.í. O Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

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

b) descumprimento de obrigaçôes contratuais, especiÍicações, projetos ou prâzos;

c) cometimento reiterado de faltas na execução contratual;

d) lentidão na execução do contrato, que evidencie a impossibilidade da conclusão
da obra, do serviço ou do fornecímento, nos prazos estipulados;

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

f) dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

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 prejudique a execução do contrato;

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

j) não liberaçáo, 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 poeto;

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

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

m) descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condiÉo de aprendiz, a partir de 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 decorrente mediante
prálica de atos ilícitos; obtênção de vantagem ou beneÍicio indevido, de modo
fraudulento, de modificaçôes ou prorrogaçôes de contratos celebrados 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 administração
pública; diÍicultar a atividâde de investigação ou fiscalização de órgãos,
entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito
das agências regulâdoras e dos órgãos de fiscalizaçáo.

p) encerramento das obras do empreendimento, conforme previsto na cláusula
5.',t.1.

21.2. As práticas passíveis de rescisáo podem ser definidas, dentre outras, como:
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a) Corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação do empregado da MSG no
processo licitatório ou na execução do contrato;

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

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

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

e) obstrutiva: dêstruir, falsificar, alterar ou ocultar provas ou fazer declarações
falsas, com objetivo de impedir materialmente a apuraçáo de práticas ilícitas.

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

22. CLÁusULA vrcÉSIMA SEGUNDA - DA coNFIDENCIALIDADE

22.í. A CONTRATADA concorda em manter a confidencialidade de toda a informação
fornecida pela CONTRATANTE na execução do objeto deste CONTRATO.

22.2. A produção intelectual constante das petições processuais, ainda que não
protocoladâs em juÍzo, ê as orientaçôes jurídicas promovidas ao longo da atuaçáo
profissional prevista neste CONTMTO serão de titularidade exclusiva e privativa da
CONTRATADA e dos advogados a ela vinculados, podendo a CONTRATANTE delas
valer-se de modo amplo e ilimitado na defesa de seus interesses, desde que respeitado
o direito de autoria.

223. É vedada a utilizaçáo por terceiros do conteúdo mesmo parcial das peças
jurídicas elaboradas pela CONTRATADA, sem a autorização deste.

22.4. É facultado à CONTRATADA e aos advogados a ele vinculados valerem-se da
produção intelectual contida nas referidas petições em livros, publicaçóes ê outras
atuaçóes profissionais, sempre com a ressalva de respeito ao sigilo das questões de
íato relacionadas a este CONTMTO.

22.5, A CONTRATADA utilizará, para proteger as informaçÕes obtidas em razáo da
execução deste CONTRATO, o mesmo grau de cuidado que usa com relação às suas
próprias informaçôes confidenciais, impedindo:

d) Qualquer uso não autorizado por meio deste CONTMTO; e

e) Sua publicação ou sua comunicação a terceiros não autorizada.

CLÁUSULA uGÉSIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

23.í. Uma vez firmado o presente CONTRATO terá ele seu extrato publicado no Diário i
Oficial do Estado do Paraná, pelo CONTRATANTE I
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clÁusuu vrcÉsrua QUARTA - Do FoRo

24.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para
dirimir quaisquer dúvidas ou questôes deconentes do presente CONTMTO.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e
rubricadas, para todos os fins de direito.

Rio de Janeiro,ÔJ de r"rro.uS de 2019.

LUIZ EDUARDO DA VEIGA
SEBASTIANI

Diretor-Presidente

LUIZ CARLOS DE LIMA

Diretor de Contratos

MATA DE SANTA GENEBRA TRANsMlssÃo s.a.
CONTRATANTE

Diretor de Admínistração
e Compliance

BARROSHENRIQUES COELHO
NASCIMENTO

TESTEMUNHAS

Ç,tvuo í'ànc a., Ç^',u: ?,s.,n,
CPF: 12./ í -a19 6<t-z<
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EDtÍaL DE I (SEGUr{DA)coivocaçÃo

São convocados os senhores acionislas a se Íeunircm em Assembleia
Geral OrdináÍia, a se realizar em segunda convocaÉo no dia 06 de
malo dê 2019, ás l6h30min ldezesseis horas e tÍiflta minutos), na
sede socral, siluada na Rodovia Cuitba - Ponta Grcssa, BR 277, n.'
125, baíro Mossunguê, em Curitiba (PR), â fim de discutiÍem e
delibeÍarcm so&e a seguinte ordem do dia:

1) erestaçao de contas dos administredorês,
discus$o e votaÉo do Bâlânço Patrimoniâl
deÍmnstraçôes fnanceirâs íelaüvas ao exercicio
encenado em 31/122018;

DestinaÉo do result€do do exeÍcicio tindoi

e das
social II

Eleiçáo dos membros da Direloria e fixação da respectivâ
remufleração, It

Curiliba, 26 de aúil de 2019.

DiretoÍia

37070201t

ltarÂ DE saxr^ cEriEBRA ÍR Ns EsÃo s.a.

EXTRÂTO OO COi{IRATO MSG t{" 008r20t9
pREGÃo pREsE cral rlsc ooír2oí9. E8ggEqstq n..2oie.or@1.
9glElg: SêMços dê apoio edminBlretivo. 9!]II&!I494: VEENT
ÉMPREENDIiTENTOS EUPRESARIAIS LTDA. C!Bl: 1e.972.59íl/oo0í-
86. !{Àl!QBJÊ!lE/l!: Rl 5,t{000,00 (qulnh6rio3 6 quâírnle e qu.lro
mll Í€!b). U§ÊIIçIA: 8 (oito) m6ses. EEq!JE§Q§: Rukics 'custos ds
ÂdminBlÍaçãd, previía no Plâno dê Nêgocios - Rêv, 5. da Mata dê Seíla
Gênebrâ TÉnsmissáo S.A. DÀIA_P4_I§§!!ÂIUB& 02D5/20í9.
Alrinôdo pcios dlretotls: Píesid.íie, de CoíÍráos e de Adminislrâçáo e
comdiancê.

3e!29/20i9

ATA DE SÂNÍA GENEBRA ÍRAtIsIIIssÃo s.A.

EXÍRATO DO CONÍRATO MSG N'OOS'20I9
pREGÁo pREsENctaL t{sc 00s,20t9. eEgiESs!2 n.. 2ors.oloos.

9B|EIQ: Sêrviços de apoio financeiro € contábil (sêral e regulatório).

SQIIEÂIAPA: oRESSLER CONTABILIDADE EMPRESÂRIAL S/S EPP.

ç!El: 74.E74.454/0001-28. y4QB-_§!gÍ14!: Rl 458./rc0,00
(quatocentos e cinqued. ê oilo mil e qurto.entoc reai!). !lt!!ÊIÍ:lÂ:
8 (oiro) mêsês. EE9!IB§89: Rubíca 'Cuíos da AdminislÍâção', p.evista
no Plano de Negocios - Rev. 5, dã Mala de Sante Genebrê TÍansmissáo
S.A. UI4-8AI§§!!!ÂISS. 02los/201s. Assinado pelos diretores:
Presadente, de Conlralos ê Financeiro.
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fUNDAÇÁo DÂ UNIvERSIDADE FEDER{LDO PARANÁ

avtso DE LICITAÇÁo- pREGÀo ELETRÔNtco N'454,2019
Á FUNPÁR irfomâ â r€âlizaçào do PÍcgáo Eleúüico Dq {542018. OB.IETO:
ÁoutstcÀo DE KITS DECALIBRACÁo pRoJETo:copEl MINIRREDES
- LIMITE ÂCOLHIMENTo PROPOSTAS: 1705/2019 até 09h00min - DATÁ
Do PREcÀo, I 7/05/20 I 9 à o9h3omin. o Editál e sêc ú.xos esrào disponiv.as
no sir. Pt!.liciiacoes-..çoD.bí. Dúvi.las .n!!í em contato pelo tel.lone (41)
13ó0-7.168 ou lia .-mail p@ su6a.$lza@tunpú.ufprbr - Sljaa SaleÍe de
Sôuu Pr.socará,/FUNPAR
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oficial do estado,
certificada digitalmente.
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