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1. P BULO:

A MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.4., empresa concessionária dê serviço
público de energia êlétrica (adiante MSG), com sede na Rua Voluntários da Pátria n.o 'l í3 -
Pavimento 6, cuja entrada prineipal é pela Rua Professor Álvaro Rodrigues n.o 352, 8o andar,
Botafogo, Rio de JaneiolRJ, CEP 22.280-040, inscrita no CNPJ n.o 19.699.063/0001-06, por
intermédio de seus Diretores Presidente, Financeiro e de Administração e Compliance,
ambos com poderes conferidos pelo Estatuto Sociâl dâ Sociedade, toÍna pública a
Íeatizaçáo de PREGÃO PRESENCIAL N.' 005/2019, do tipo MENOR PREÇO, para a
contratação de empresa ContrataÇão de empresa para execução de serviços mntinuados de
apoio financeiro e contábil (Geral e Regulatório), compreendendo serviços de natureza
flnanceira, assessoria e consultoria contábil para a Mata de Santa Genebra Transmissão
S.A., de acordo com o Têrmo de Referência constantê no Anexo ldo presente EDITAL,
devidamente formalizado no Processo Administrativo n.o 2019.0í005.

Local, dia e hora para entrega dos Envêlopes 1 e 2 e pa.a realização da sessão de abeÍtura
do certame, conforme tabela abaixo:

DATA DA ABERTURA DO
CERTÂME

24104/2019 - as í0h00

LOCAL Rua Professor Álvaro Rodrigues n.ô 352, 8o andar, Botafogo, Rio
de Janeiro/RJ - CEP 22.280-040

DATA DE RECEBIMENTO
DOS ENVELOPES 'l e 2

ATÉ Às íoh0o oo orA 24104/2019, No ENDEREÇo ACiMA.

CREDENCIAMENTO Às rohoo, Aro coNTiNUo tNrcrAR sE-Á A sESSÃo.

1.1. O EDITAL e seus Anexos podem sêr obtidos na Rua Professor Ákaro Rodrigues n.o

352, 8o andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, das th00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, nos
dias úteis, e no site da MSG - www.msgtrans.com.br no link Licitações + Licitaçóes em
andamênto.

í,2. Os esclarecimentos sobre o conteúdo do EDITAL e seus Anexos, somente serão
prêstados e considerados quando solicitados por escrito, em até 05 (cinco) dias úteis antes
da data fixada para a abertura da licitaçâo, endereçados âo e-mâil:
licitacoes@msgtrans.com.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou
esclarecimentos) seráo disponibilizadas no site da MSG - !\,/ww.msgtrans.com.br, no link -
LicitaçÕes - Licitaçóes em andamento - parâ ciência de todos os interessad

O PRESENCIAL MSG N.ó 005/2019 - CantratâÇáo de empresâ para execuçao de sêrviços
íinanceiro ê contábil (Geral e Regulatório), compreendendo sêrviços de natureza financeira, âssêssoria e
paía a I\,1âiâ dê Santa Genebra Transmissáo S.A.
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1.2.1. Para conlagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, computar-se-áo
somênte os diâs úteis, sêndo â contagêm iniciada no 1'dia útil subsequente ao da
publicaçáo ou da disponibilizagão, observando ainda que será excluído do dia da
publicaçáo ou da disponibilização e incluído o dia do vencimento, salvo quando foí
explicitamente disposto em contrário.

1.3. As informaçÕes pertinentes à presente licitaçáo, tais como, aviso de licitação,
classificação/desclassificação de proposta, atos de habilitaçáo/inabilitação, evêntuâl
anulação ou revogação do procêsso, serão publicadas no Diário Oficial do Estado do Paraná
- DIOE e disponibilizadas na lntêrnet no site www.msqtrans.com.br no link - Licitaçôes -
Licitações em andamento, sêndo de responsabilidade das proponentes acêssá-las para
obtê-las.

í.4. As comunicaçÕes dirigidas por meio elêtrônico ao representante da licitante suprem,
parâ todos os efeitos, o dever de comunicâçáo poÍ parte da MSG.

2. DO OBJETO:

2.í. Constitui objeto da presente licitação â contrataÉo de empresa para execução de
serviços continuados de apoio Ílnanceiro ê contábil (Geral e Regulatório), compreêndendo
serviços dê natureza financeira, assêssoria ê consultoria contábil para a Mata de Santâ
Genebra Transmissáo S.4., de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I

deste EDITAL.

2.2. A presente licitação não é exclusiva para a participaçáo dê microempresas - MEs e
empresas de pequeno porte - EPPS, nos têrmos do art. 49, incisos l, ll e lll da Lei
Complemêntar no 123106.

3, PRAZO DE VIGÊNCIA E DE DO CONTRATO:

3.'1. O prazo de vigência e execução será de I (oito)
estabelecida no Contraio, podendo ser prorogado, limitado a
termos da legislação vigente

4. SUPORTE LEGAL:

4.í. Esta Licitação será regida pêlo presente Edital com todos os seus anexos e
documentos nele mencionados; pela Lei n.o 13.303 de 30.06.2016; pelo Regulamento
lnterno de Licitaçóes e Contratos da MSG vigênte desde o dia 0'1.07.2014: pelo Código de
Conduta da COPEL; pela Lei Complementar n.o 123 de 14.12.2006; Lei Federal n.o 8.137 de
27 .12.1990, e pela Lei Federal n.o 8.429, dê 02.06.1992, bem como suas alterações.

5. DO PREçO MO:

5.1. O preço máximo
(quinhentos e vinte e

global estimado para
um mil e quinhentos

este certame, está fixado
reais), conforme dispÕe o

meses, contados da data
60 (sessenta) meses, nos

em R$ 52í.500,00
art. 27 inc. XXI da

-n-
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Constituiçáo do Estado do Paraná, restando desclassificadas sumariamente as propostas
que apresenlarem valores superiores a este.

5.2. A competiÉo se dará por menor preço, sendo que a licitante deverá formular sua
proposta respeitando o vâlor máximo definido subitêm 5.1 deste EDITAL, sem possibilidade

de ultrapassá-los, sob pena de desclassificação.

5.3. A indicaÉo do preço máximo refere-se ao valor bruto atribuÍdo à contratação, com a
incidência de impostos e demais despesas.

5.4. O preço mencionado no subitem 5.1 refêre-se ao valor bruto atribuído âos serviços e
inclui todâs as despesas ê custos, diretos e indiretos (tais como: lOF, tributos, encârgos
sociâis e trabalhistas, contribuiçÕes, transporte, seguro, mobilização, desmobilização e
insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto contíatado.

6. ORIGEM DOS RECURSOS:

6.í. O recurso relativo a êsta
da Administração", prêvista no
Transmissão S.A.

7. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

7.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessáo pública,
qualqueÍ cidadão ou pretenso licitante poderá impugnar este Ato Convocatório, de acordo
com o art. 87, § 1'da Lei n.' 13.303/20'í6 e demais instruções contidas neste item.

7.í-í. As solicitâçôes de esclarecimentos, providências, bem como a impugnação,
deveráo ser apresentadas por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo
do responsável, indicação da modalidade e no do certame, a razão social da empresa,
número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato, devendo ser
protocolada na Sêcretaria da MSG, no endereço indicado no preâmbulo, ou
encaminhada através de e-mail no endêrêço eletrônico: licitacoes@msqtrans.com.br,
em ambos os casos, no horário das 09h00 às 17h00.

7.'l.2. Decaiá do direito dê impugnar este EDITAL o pretenso licitante que não o fizer
até o 5" (quinto) dia útil que anteceder à data fixada neste Ato Convocâtório, aponlando
as falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicaçáo não terá
efeito de recurso.

7.1.3. A impugnação fêita tempestivamente será julgada em até 3 (três) dias útêis, a
contar da data do seu recêbimento e a resposta será divulgâda no site
www.msgtrans.com.br no link "Licitações - LicitaçÕes êm andamento".

7.1.4. No caso da impugnação sêrjulgada procêdente, a MSG deverá:

l. Na hipótese de ilegalidade insanável, anular a licitação total ou parcialmente,

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

contratação é próprio e será
Plano de Negócio - Revisão

classificado na
5, dâ Mata de

rubrica "Custos
Santa Genebra

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

b) comunicar a decisão da impugnaÉo diretamente ao impugnante.

7.í.5. No caso de â impugnaçáo ser julgada improcedenle, a MSG deverá comunicar
a decisão diretamente ao impugnante, dando seguimento à licitação.

7.2. As retificaçÕes deste EDITAL, por iniciativa oficiãl ou provocada por eventuais
impugnaçÕes, obrigaráo a todos os licitantes, devêndo ser publicadas em todos os veÍculos
em que se deu a publicação originária, rêabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionâvelmente, a modificação náo altêrar a íormulaçáo das propostas.

7.3. Os atos e decisÕes da prêsente licitação serão publicados no sítio eletrônico da MSG
no seguinte endereço eletrônico: www.msgtrans.com.br no link - Licitações + LicitaÉes em
andamento - pâra ciênciâ de todos os interessâdos.

7.4. As comunicaçÕes dirigidas por meio eletrônico ao representante da licitante suprem,
para todos os efeitos, o dever dê comunicaÉo por parte da MSG.

S. DAS CONDIÇÔES DE PARTICIPAÇÃO:

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

8.2. Não poderá participar da presente licitação empresas:

a) Que se ênquadrem em um ou mais dispositivos do artigo 38 da Lei n.'13.303/2016;

b) Das pêssoas fÍsicas e jurídicas arroladas no art. 44 da Lei n.o 13.303/2016;

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

d) Com registro no Cadastro Nacional de Condênações Cíveis por Ato de lmprobidade
Administrativa;

e) Suspensas na MSG ou êm algumas de suas Acionistas;

f) Que estejam constituídas sob a forma de consórcio;

g) Que se enquadrêm em um ou mais dispositivos dos itens 7.'1.'15 à 7.1.23 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

8.3. Não será permitida a participaçáo na licitaçáo de mais de uma empresa sob o controle
de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.

8.4. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou êmpresas que fazem parte de um grupo

+
MSG N." OO5/2019 Contralação de empresa pará execuçáo

nnâncêiÍo e coniábil (GeÍal e Regutató o), compÍeendendo serviços dê natuÍeza Ínancêi e consultoria contábil

r'ibe i

para a [,'lâta de Sânlâ Genebra T.ansmissâo S.A.
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êconômico ou Íinanceiro, somentê poderá apresêntar uma única proposta de preços. Caso
um licitante participe em mais dê uma proposta de preços, estas propostas não seráo
levadas em consideraçáo e seráo rejeitadas.

8.5. Para tais efeitos êntendem-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou
Íinanceiro, as empresas que tenhâm diretorês, acionistas (com pârticipação êm mais dê 5%),
ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica ou
financeiramentê a outra empresa.

8.6. No presente feito licitatório somente poderá se manifêstar, em nome do Licitantê, a
Pessoa por ela credenciada.

8.7. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuraçáo, poderá represenlar mais de uma
licitante junto à MSG, nesta licitaçáo, sob pena de exclusáo sumária das licitantes
representadas.

8^8. A participagáo na presente licitaçáo implica a aceiiação plena e irrevogável de todos
os termos, cláusulas e condiçóes constantes deste EDITAL e seus Anexos, bem como a
observância dos preceitos lêgais e rêgulamentares êm vigor e a responsabilidade pela
Íidelidade e legitimidade das informaçÕes e dos documentos apresentados em qualquêr fasê
do processo.

8,9. Caso a licitante se enquadre no que esiabelece a Lei Complementar n.o 12312oQ6,
quê institui o Estâtuto Nacional dâ Microêmprêsa e Êmpresâ dê Pêqueno Porte, onde
couber, lhe serão aplicados os dispositivos prêvistos na Lei Complementar no presente
processo licitatório.

9.1. O enquadramento como microêmprêsa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas
condiçÕes do Estatuto Nacional dâ Microemprêsa e Empresa de Pequeno Portê, instituido
pela Lei Complementar no 123106, em especial quanto ao seu artigo 30, observando-sê a
inocorrência de quaisqueÍ dos impedimentos do parágrafo 40 do mesmo artigo.

9.2. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no aúigo 30 da Lei
Complemenlar no 123106, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do Parágrafo 4o do
artigo citado, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pêqueno porte,
estando aptos a usuíruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
referida Lei Complementar.

9.3. A declaração acima exigida deverá ser apresentada no momento do credenciamento,
conforme modelo constante no ANEXO lV deste EDITAL, como condição de participação
nesta licitaçáo na qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte, a fim de
viâbilizar a preÍerência e os demais beneÍícios previstos na Lei Complementat no 123106.

O PRESENCIAL MSG N." OO5/2019 - Co taÍaçáo de êmprcsa pa.a dê serviÇos cô.unuâdôs de apoo
assessôriâ ê cônsuliôriâ côniábi

9. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE:

<-
Ínancêiro e coniábil(Gerale RêgulatóÍio), compÍeendendo serviços de natureza Ína
para â [/âtâ de Sânta Genebrâ Transmissão S.A.

;
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9.4. A sociedade que deixar de apresentar a declaraçáo náo podêrá fazê-lo
posteriormente. Nesse caso, a náo aprêsentaçáo da dêclaração importará na renúncia, pelo

interessado, do tratamento consagrado na Lei Complementar no 123/06.

9.5. Nos termos do artigo 3o, parágrafo 40, da Lei Complementar no 123/06, náo poderá se
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado concedido às micro e pequenas empresas,
paÍa nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

a) De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

b) Que seja Ílial, sucursal, agência ou reprêsentaçáo, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;

c) De cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresário ou seja
sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lêi
Complementar no 123106, dêsde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso ll do caput do artigo 3'da referida lei;

d) Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresâ não beneficiada pela Lei Complementar no 123106, desde que a receiia bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 3o do referido
diploma legislativo;

e) Cujo sócio ou titular seja, administrador ou êquiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, dêsde que a receita bruta global ultrapasse o limite de quê trata o inciso
ll do caput do artigo 3' da refêrida lei;

0 Constituída sob a forma de cooperativas, sâlvo as de consumo;

g) Que participe do capital de outra pessoa jurídica;

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

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

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

k) Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamênte, com o contratante do sêÍviço,
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

í0. DO CREDENCIAMENTO:

í0.í. O licitante ou seu representante deverá, no local, data e horário indicados no
prêâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade ou de outros

dê seÍviços conlinuados
, assessoda e consultoria

ntos4-
ntábilÍnanceiro e contábil (Geral e Regulalório), compreendêndo sêrvaços de natureza fi

pârâ a l\Iata de Santa Genebrâ Transmissão S-4.

O PRESENCIAL MSG N-" oo5/2019 - Cartratação de empresa para
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equivalentes e do documento que lhe dê poderês parâ manifêstar-se durante a sessáo
pública em nome do licitante,

10.1.1 O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou náo comprovar seus
poderes eslará impedido de apresentar lances, formular intenção de recursos ou
manifestâr-se de qualquer forma, durante â sessão

'10.2. Considêra-sê como representante do licitântê qualquer pessoa habilitada, nos termos
do estatuto ou contrato social e do instrumento público de procuração ou padicular com
firma reconhecida.

í0,2.í Pârâ o credenciâmênto deverão ser apresentâdos, sêparâdos da proposta e dos
documenlos de habilitação, os seguintes documentos:

a) O representante do licitante, deverá apresentar Carta de Credenciamento,
assinada pelo reprêsentante legal da empresa, conforme modelo constante do
Anexo lll; ou

b) Quando a Íepresentação deconer de procuÍaçáo pública ou particular com
firma reconhecida, o instrumento deverá conter poderes especiais necessários à
prática dos alos inerenles à licitação, como Íormular lances, negociar preços,
inlerpor recursos e desistir de sua interposição, acordar, transigir, desistir, receber
avisos e intimaçóes, assinar declarações e demais atos inerentes ao certame;

c) Em qualquer dos casos descritos nas alíneas "a" e "b", deverá ser apresentado
concomitantementê, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tralado de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, âcompanhado de documentos de eleiçáo de seus
administradorês, ou instrumento de registro comercial (cêrtidâo simplificâdo),
registrado no órgáo competente, devidamentê atualizado, ou seja, com data não
superior a 90 dias, a fim de comprovar a sua competência parâ representãr o
licilante perante terceiros ou para comprovar a legitimidade do outorgante.

í0.3, Os documentos necessários eo credenciamento Dodêrão sêr eoresêntedos em
oriqinel. Dor qualouer proceaso de cópia autenticada por cartório competente ou pêlo
Preqoeiro ê Equipê dê Aooio. mêdiante confêrêncie da cóoia com o oriqinal. ou ainda.
por publicacão em óroão de imprênsa oficial ou imprêsso dê sítios oficiais do órqão
emissor"

í0,4. Os licitantês que, por ocasião do credenciamento, apresentarem a documentação
relativa à habilitação jurídica, ficam dispensados de reapresentá-los no momento de aferição
dâ habilitâção.

10.5. Será admitido apenas 1 (um) represêntante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciad

PRESENCTAL MSG N.o 005/2019 - ConltaÍaçáo de empresa para de seruiços continuac,os de apoio
ínancerío e contábil (Gêrâl e Regulalório), compreendendo seruiÇos de naiurêza íinance ra assessoria ê consu loria conláb
paÍa a Llala de Santa Genebra Transmissáo S.A
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e contábil. (Gerel e Rêgrrlatório), compreendêndo sêNiços de naturêza
financeira assessoria e consultoria contábil para a Mêta de Santa Genebra
TÍansmissão S A.

'10.6. A não apresentaçáo, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante náo importará na dêsclassificaçáo da proposta no presente

cêrtame. Contudo, a licitante náo poderá apresentar lances verbais ou qualquer
manifestaÉo em seu nome na sessão da Iicitaçáo, inclusive intêrpor recursos.

10,6,1, Nesse caso, a Licitante ficará excluída dos lances verbais, mantido o preço
apresentado na sua proposta escrita pâra efeito de ordenação e apuração da proposta
de maior vantajosidade.

í0.6.2. As propostas enviadas por correio deveráo ser protocoladas até o dia ânterior à
data de abertura, caso contrário a MSG não se responsabilizará pelo seu recêbimento.

10.7, O licitante cujo representante credenciado se ausentar no decorrer da sessáo pública
não terá direito à manifestação quanto aos atos praticados na sua ausência, não será
intimado dos atos praticados e perderá o direito ao recurso se a oportunidade para Íazê-lo
ocorrer durântê suâ ausência.

10,8, Concluída a fase de credenciamento, as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a
"Declanção de Atendimento às Condições de contratação com a Administração Pública",
conforme modelo do Anexo V do pÍesente ÉDITAL.

10.8.1, No caso da sua não apresentação, tal declaraÉo deverá ser Íirmada no início
da sessáo pelo credenciado, adotando-se o môdelo constante do Anexo V;

10.8.2. Na hipótese de a licitante náo enviar
incluir a Declaração de Atendimento às
Administração Pública, dento do envelope da
conhecimento da sua proposta.

10.9. Caso a proponente queira usufruir dos benefÍcios para MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, previstos na Lei Complementar n.o í23106, deve
apresentar a documentação comprobatória dessa condigão, juntamente com os documentos
exigidos no Subitem 10.2.í deste EDITAL, por mêio dê um dos seguintes documentos:

e) Certidáo simplificada emitida e registrada pela Íespectiva junta cômercial, ou
documento êquivalente, dêvidamente alualizada, com data não superior a 90 dias; ou

b) Declaração da empresa, emitida por seu representantê legâ|, de que é
microempresa ou empresa de pequeno portê, constituída na forma da Lei
Complementar n' 12312006, conforme modelo constante do Anexo lV do presente
EDITAL.

10.10,A licitante, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que se enquadrar em
qualquer das vedaçÕes do ârtigo 3', § 4", da Lei Complementar n." 123n006, náo poderá
usufíuir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá
apresentar a respectiva declarâção.

L MSG N-" OO5/2019 Co de empresa para execuçáo de serviÇos continuados de apoio

representante para a sessáo, deverá
Condições de Contratação com a
Proposta de Preço, sob pena de não

..4.

financeiÍo ê contabil (Gêral e Regulaióio), compreêndendo seÍviços dê nalureza financeira, assessoÍia e consulto.ia contábil
para a Àlaia de Santa Genebra TÍansmissão S.A.
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e contábil (Geral ê Rêgulatório),. compreendendo serviços de natureza

financeira, assessoria e consultoria contábil para a Mata de Santa Genebra
Trensmissão S A

'10.'l'1.4 declaração falsâ relativa ao enquadramento na condiçáo de microempÍêsa ou
empresa de pêqueno porte caracteriza o crime previsto no art. 299 do Código Penal e
sujeitará a licitante, nos termos do art. 83, inc. lll e art. 84 da Lei n.o 13.303/2016, à sanção
de suspensão temporária de participaçáo em licitação e impedimento de contratar com a
MSG, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste EDITAL e no
Contrato, bem como das demais cominaçÕes legais.

10.11.1. Na hipôtese de a licitante não enviar representante para a sessáo, dêverá
incluir a documentaçáo comprobatória dâ condição dê Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, no envelope da Proposta de Preço.

10.í2.A falta de data ou assinâtura nas declaraçóes elaboradas pela própria Licitante
poderá ser suprida pelo Representante Legal presente à sessão dê abertura dos
Documentos de Habilitação se comprovadamente possuir poderes para esse fim.

í0.í3. O Pregoeiro veriÍicará a existência de registíos impeditivos da contrataçáo no Sistemâ
dê Cadastro de Fornecedores do Governo Federal - SICAF, no Câdastro Nacional de
Empresas lnidôneas e Suspensas (cElS), da Controladoria Geral da Uniáo (CGU),
disponível Portâl Transparência
(htto://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=as); no
Cadastro Nacional de Condenâções Civis por Ato de lmprobidade Administrativa (CNCIA),
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de consultâ a ser realizada no sítio
www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php; e no Cadastro dos lmpedidos de
Licitar e Contratar com o Estâdo do Paraná, disponibilizado no sitê do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná - TCE/PR disponível pata consulta no sitio
http://servicos.tce.pr.qov.brltcepr/municioal/ail/Consultarlmpedidosweb.aspx. Caso haja
algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame.

,11. DOS ENVELOPES DA PROPOSTA DE PREçOS E DOCUMENTOS DE
HABTLTTAÇÃo:

11.1. Os envelopes No 1 - PROPOSTA DE PREÇO e No 2 - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃo, devidamente fechados, deveráo ser apresentados na sessão pública no dia
e horário previsto no preâmbulo deste EDITAL, devêndo constar na parte externa e frontal o
seguinte:

ENVELOPE 1

A MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
PREGÃo PRESENcIAL MSG N.. OO5/2019
PROPOSTA DE PREçOS
NOME DA EMPRESA LICITANTE (indicar se é Microêmpresa ou EPP) e CNPJ:

&<-
PRESENCIAL MSG N.' 005/2019 - Contrataçáo de empÍesa para execuÉo de

fnâncêiro e contábjl (Gêral e Regulatório), compÍeendendo serviços dê natuÍeza fnanceira,
pará â À,4âtã de Sanla GenêbÉ Transmissão S,A.

da

conllnuâdos dê ãpoio
e consuÍtoria contábil
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ENVELOPE 2
À MATA DE SANTA GENEBRA TRANSM|SSÃo s.A.
PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO5/20,I9
DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
NOME DA EMPRESA LICITANTE (indicaÍ se é Microempresa ou EPP) e CNPJ:

11.2. Antes da abertura dos Envelopes no 01 (Proposta dê Prêço) ê 02 (Documentos dê
Habilitação), os invólucros deveráo ser vistados e rubÍicados pelo Pregoeiro ê Equipe de
Apoio e, &9g!Et!yg!!g!]!9, pelos representantes das empresas participantes.

í1.3, O Pregoeiro podêrá solicitar aos respectivos representantês que complementem a
identificação dos envelopes antes do horário previsto para o início da sessáo, caso
apresentem alguma desconformidade.

í1.4. Depois da hoÍa marcada para o início da reuniáo, não serão permitidos âdendos,
acréscimos, substituiçÕes ou esclarecimentos sobre as propostas rêgularmênê
protocoladas, a não ser aqueles expressamente solicÍtados pelo Pregoeiro, sobretudo
quanto à regularizaçáo de falhas meramente formais da documentação.

12. DA PROPOSTA DE PREÇO

12.1. O Envelope no 1 - PROPOSTA DE PREÇO deverá conter a proposta impressa, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em folhas preferêncialmentê rubricadas,
numeradas, sendo a última datada e assinada pelo representante lêgâl da empresâ,
claramente identificado, na qual deverá constar obrigâtoriâmente sob pena de
desclassificação, as informações solicitadas no Modêlo de Proposta de Preço, Anexo ll
deste EDITAL.

12.2. Após a fase de credenciamento dos licitantes, na forma do disposto no ltem 10, o
Pregoeiro procederá à abertura das propostas de preços, verificando, prêliminârmentê, a
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste EDITAL e seus anexos,
com a consequente divulgaçáo dos preços apresentados pelos licitantes.

12.2.í. As propostas desconformes serão imediatamente desclassÍficadas.

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

12.2.3. Os preços seráo âpresentados em algarismos e por extenso, prevalecendo, em
caso dê discrêpância, a indicação por extenso constante da Proposta de Preços.

í2.3, A Proposta de Preços das licitantes deveÉ ser apresentada em envelope lacrado,
obedecendo as discriminações do Modelo de Proposta de Preços contida no Anexo ll, ll-4,
ll-B e ll-C deste Edital, respeitando as etapas de cada evento.

12.4. Os proponentes
fatores a seguir:

deverão lêvar em conta para êlaboração de suas propostas os

N." 00 2019

0+
exêcuÉô de seruiÇos conti,luâdos de apoio
Íinâncêira assessoíiâ e consulloÍlâ conlábilÍnancêiro ê contábil (Gêrale Regulalório), compreendendo seÍviços de nêtu

para a Malâ dê Santa Gênêbra Transmissâo S.A.
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e) A legislação aplicávele todas as condições previstas neste EDITAL e seus anexos.

b) O conhecimento dos serviços, bem como de todas as peculiaridades a eles relativos,
principalmêntê pêriodicidade, horários, quantidades e locais. Não seráo levados em
conla, durante a execução dos serviços, quaisquer reclamaÇÕes que se baseiem no
desconhecimento desias condiçÕes.

c) Todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente sobre o objeto
desta licitaçáo, tâis como: mão de obra, encârgos sociais, tributos, uniformês,
alimentação, êquipamêntos, transporte, convênios, seguro de vida/saúde,
tíêinamênto, mêdicina ê segurança do trabelho, infraêstruture, lucros e quaisquer
despesas extras e necessárias, não especiÍicadas neste EDITAL, mas julgadas
essenciais ao cumprimento do objeto desta licitaçáo. Nenhuma reivindicação para
pagamento adicional será considerada.

d) Se for o caso, a alíquota para o lmposto sobre Serviços - ISS exigida, nos termos da
Lei Complêmentar no 1í6, de 31 dê julho de 2003, ê, sê for o caso, a alíquota para o
lmposto sobre Circulaçâo de Mêrcadorias e Serviços - ICMS, conforme estabelecido
na Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.

e) Demais condiçôês que possam influir de algum modo na execuçáo dos serviços, não
sendo, portanto, aceitas reclamações posteriores.

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

'12.5.1. As planilhas dê preços das Licitantes deverão reproduzir, fiel e
obrigatoriamente, o modelo proposto neste EDITAL, respeitando â ordenâção e a
descrição dos itens, bem como seus respectivos quantitativos e unidâdes.

12.6. No preço proposto, que deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com
apenas duãs casas decimais (0,00), deverão estar inclusas todas as despesas, bem como
os encargos trabalhistas e sociais, fretes ou outros valores de natureza direta ou indireta,
necessários à plena execuçáo/entrega do objelo da licitação, não sendo admitidos
acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas.

12.7. A apresentaçâo da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponenle,
das condições estabelecidas neste EDITAL e seus anexos.

13. DA HABILIT,

í 3.í. O envelope N'2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter:

Dêclaraçáo de Responsabilidade Socioambiental,
firmada por representante legal da empresa, nos

Edital

O PRESEÍVCíÁL /USG lV.' 00 2019 - ConlÍalaçáo de empresa para

't3.1.1.
e sêr

apresentadâ
lermos do

em via oÍiginal
Anexo Vl deste

4o
de seruiços mntinuados de apoio

Ínanceiro e contabil (Geíâle Regulatório) compreendendo serviços de natureza frnanceiÍa, assessoria e consulloria contábil
parâ a lúata de Sanla Gênebra Transmissão S.A-
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financerro ê conlábil (Gêrâ e Regulatório) compreendendo serviços dê natureza
financêira, assêssoria e consultoria contábil para a Mata de Santa Genebrâ
Transmissáo S.A.

Ínanceiro e contábii (Gerale Regulatório), compreendendo servlços dê naturcza Í
pâra a Mala de Santa Genebra Transm:ssão S.A.

13.í.2. Para fins de HABILITAÇÃo JURíDlcA:

a) Cópia da cédulâ de idêntidadê ê CPF, no caso de pessoa físicâ;

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

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

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

e) No caso de sociedades por açôes ou anônima: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e suas alterações, devidamente registrados na Junta Comercial da
rêspectivâ sede, ãcompanhâdo da ata da assembleia que elêgeu seus atuais
administradores;

0 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do locâlde sua sêdê, âcompanhada de prova da indicâçáo
dos seus administradores;

g) No ceso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pêssoas Jurídicas,
conforme o caso, que comprove a condiçáo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do artigo 8' da lnstrução Normativa n' 103, de
3010412007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, em
original ou em cópia autenticada por cartório, quando for micro ou pequena
empresa;

h) No caso de MEl, o Certificado da Condição de Microempreendedor lndividual
(CCMEI), na forma da Resoluçáo CGSIM no 16, de 2009, cuja aceitaçáo ficará
condicionada à verificação da autenticidade no site
www.portaldoempreendedor.gov.br, bem como o Cadastro Nac,onal de Pessoa
Física - CPF e Cartêira de ldêntidade - R.G;

i) Prove de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal
relativo ao domicílio ou âêde da licitentê e pertinente ao ramo dê etividade
econômica desenvolvida pela peasoa física ou jurídica;

j) No caso ds emprcse ou sociêdede êstÍangêira êm funcionemento no País:
decreto de autorização e ato de registro ou autorizaçáo para funcionamento
expedido pelo órgâo mmpetente, quando a atividade assim o exigir;

k) Os documentos listados neste item deveráo estar acompanhados de todas as
alteraçôês vigentes ou da consolidaçâo rêspectiva.

MSG N.o 005/2019 Contmtação de empresa para dê sêrviços continuados de apoio
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Transmissão S.A.

13,1.3, Para fins dê comprovaçâo da REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

â) Prova de inscriçâo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) mediante
a apresentaÉo do comprovante de inscriçâo e dê situaçáo, cadastral emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

b) Prova de regularidade com o INSS, mediantê apresentação da Certidão
Negativa de Débitos (CND), relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da
Uniâo ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos (CPEND),
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Secretaria da Receita Federal, nos têrmos do § 20 do art. 50 da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n' 1751, de 02 de outubro dê 20'14;

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

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Pâraná, mediante
aprêsentação de Certidáo Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa
Estadual ou Certidáo Positiva de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com efeitos de Negativa, nos termos da Norma de Procedimento Fiscâl - NPF no

104120'14 e NPF no 086/2015, da Coordenaçáo da Rêcêitâ do Estado da
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná;

ê) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perantê a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação dê Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
ou de Certidão Positiva dê Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, emitida
pelo Superior do Trabalho, nos têrmos do artigo 642-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pêlo Decrêto-Lei 5.452, de 1o de maio de 1943.

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

í3,3. Caso a Licitante detentora do menor preço seja microempresa ou empresa
pequeno porte, deverá apresentar toda a documentaçáo exigida pare êfêito
comprovação de regularidadê Íiscal, mesmo que eata apÍesente alguma rêstrição
êstêja vencida, sob pêna de inabilitaçâo.

dê
de
ou

Atenção: Toda à documenlaçào
mesma ordem acima descrita, com
dos respectivos prazos de validade.

deverá estar devidamente atualizada, apresentada na
todas as folhas numeradas, sequencialmente, e dentro

PRESENCIAL MSG N.' OO5/2019 - Conlêtaçãto de empÍesa paÍa exêcuÉo de seÍvlços continuâdos de apoio
fnanceiro e conlábil (Geral e RegulâtóÍio), compreendendo serviços de natureza ínanceiÍa, assêssoria ê consultoÍa coniábii
pa.a a IVatâ de Sania Genebra Transmissão §.4.
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í3.3.í. Para fins de QUAL|F|CAçÃO ECONÔM|CO-FtNANCE|RA:

a) Certidáo negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou
de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da
Licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria
certidáo, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados
da data da sua apresentação;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituiçáo por balancêtes ou balanços
provisórios, podêndo ser atualizados por Indices oÍciais quando encerrado há
mais de 03 (três) meses da daia de apresentação da proposta;

(b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresêntaÉo de balanço patrimonial e dêmonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;

(b.2) Comprovação do balanço pâtrimonial seíá feita da seguintê forma:

l.No caso de sociedadês anônimas, ópia autenticada do balanço
patrimonial ê demonstrações contábeis, publicados no Diário oficial do
Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do município da sede da
empresa;

ll.No caso de êmpresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada
das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço
Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encêrramênto, com
o respectivo registro na Junta Comercial.

c) O licitantê dêverá contar com os seguintes índices contábeis, eÍraídos do
último balanço palrimonial ou do balanço patrimonial reÍerente ao período de
existência da sociedade, atêstando a boa situaçâo Íinancêira:

LG= Liquidez Geral - superioÍ a 1

LC= Liquidêz CoÍrênte - supêrior e í
Sendo:
LG= (AC+ ARLP) / (PC+PNC)
LC= AC , PC
Ondê:
AC= Ativo Circulante
ARLP= Ativo Rêaliávêl a Longo Prezo (ou Ativo Não Circulantê)
PC= Passivo Ci.culante
PNC= Passivo Não Circulantê

PRESENCIAL MSG N.'OO5/2019 - CanlÉtâção dê enrprêsa parâ execuçâo de seNiços continuados de apoio

{

financêiro e contábil (Gêral e RegulatóÍio), compreendendo seÍviços de natureza Íinanceira, assessoria e consultoÍia conábil
para a lvaia de Santa GenebÍa TÍansnrlssão S A.
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(c,í) Comprovação dê Patrimônio Líquido Mínimo não infêÍior a'l0o/o (dez pot
cento) do valor estimado da contratâçáo, quando qualquer dos índices Liquidez
Geral e Liquidez Conente, for igual ou inferior â í;
(c.2.) A justificativa para os índices contábeis acima, em atençáo ao llem 7.1.47

§2.o inc. lll letra'c'do Regulamento lntêrno de LicitaçÕes e Contratos da MSG,
vincula-se ao fato de que se referem ao patamar mínimo para constatação da boâ
situaçáo financeira da licitante, c:rso ocorra a descontinuidade dos serviços
provocada por dificuldade Íinanceira da futura contratada, razáo pela qual não
apresenta restritividade indevida;

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

13.3.2. Para fins de comprovâção da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

â) Prova de inscriÉo ou registro da PROPONENTE no Conselho Regional de
Contabilidade da localidade da sede da licitante, com validade na data da
aprêsentaçáo da documentaçáo, na qual deverá constar no mínimo:

(a.1) Denominação comercial/razão social;
(a.2) Númêro e dâta do rêgistro no Conselho correspondente;
(a.3) Comprovação do exêrcício na atividade relacionada com o objeto desta
licitaçáo

b) Comprovação da emprêsa Licitantê, por meio de Atestado de Capacidadê Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução
pela PROPONENTE de serviços de mesma natureza do obieto da presente licitaçáo.

(b.1) o Pregoeiro poderá solicitar à PROPONENTE que disponibilize todas as
informaçôes necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, êndêreço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços, sendo que estas e outras informações complementares
podêráo ser rêquêridâs em diligência.

13.3.2.1, Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica de servigos êm
execuçáo.

í3.4. Os documêntos dê habilitaçáo poderão ser apresentados em original, por qualquer
procêsso de cópia autenticada por cartório compelente ou pêlo Prêgoêiro ou Êquipe de
Apoio, mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicaÉo em órgão de
imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do óI.gão emissor.

í3.5. As certidões ê/ou certificados obtidos,
originais ou fotocópias simples sujeitas
correspondente.

via lnternet, poderão ser apresentados
à verificação da autenticidade no

O PRESE/VCrÂL MSG N.a OO5/2019 - Cantratação de em para execuçao de seÍviÇos conlinuados de
íinancêiro ê contabil (Gêral e RegulalóÍio), compreendêndo seÍviços
pâra â Mala dê Santa GenêbÍa Trarsmissáo S.A.

em
iítio

fnanceira, assessoÍia e consultoriâ conlábil
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í3.6. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da Íadução para a língua portuguêsa, êfêtuâdâ pôr tradutor juramentado.
Caso os documentos sêjãm de procedência estrangeira, deveráo ser devidamente
consularizados.

í3.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa ou empresâ de
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e Íabâlhista, a mesmâ sêrá convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério dâ âdministração pública, quando requerida pelo
licitante, mediantê apresentação de justificativa.

13.7.'1. A não-regularização flscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitaçáo do licitante, sêm prejuízo das sançÕes previstas neste Editâ|, com a
reabertura da sessâo pública.

13.8. O Pregoeiro, a seu exclusivo crilério, poderá a qualquer momênto promover diligência
destinada a esctarecêr ou complementar a instrução do processo licitatório, inclusive
solicitãndo a exibiçáo dos respectivos originais para conferência com as cópias autenticadas
entregues, sendo vedada a inclusáo posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da Proposta. O náo atendimento ao aqui estâbelecido implicârá na
inabilitação da Licitante.

13,9. Toda a documentaçáo âpresentada deverá estar êm pleno vigor. Documentos
expedidos por órgáos oficiais, omissos quanto âo prazo de validade, serão aceitos por 03
(três) meses contados a partir da sua expediÉo, à exceÉo de disposiçáo em contrário
estabelecida neste EDITAL.

13.10.4 regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista exigida por ocasião da licitaçáo
deverá ser mantida durante a vigência do Conlrato.

14. DOS PROCEDIMENTOS DA LICIT

í4.í. No dia, hora e local designados neste EOITAL, na presença das licitantes e demais
pessoas presentês ao ato públim, o Pregoeiro declarará abêrta a Sêssâo e anunciârá o
nome das licitantes que apresentâram envelopes, bem como não câberá desistênciâ da
proposta.

í4.2. O Pregoêiro passará ao credenciamento dos licitantes ou de seus representantes
legais e rêcolhimento das declaraÇÕes e documentos mencionados nos itens 10.2, 10.7 e
10.8 do presente EDITAL.

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

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

O PRESENCIAL MSG N-" OO5/2019 - Cantíâlãçáo de êm execução de serviços contnuados dê apoio
Ínancêiro e contábii (Gerale Resulaiório) compreendendo servrços de
pãra a f.lata d€ Santa Genebra Tmnsmissão S.A.

Ínánceirâ, assessoria e consullora coniábil
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14.5. O critério de julgamênto das Píopostas dê P reço será o MENOR PREçO
GLOBAL, sendo consideÍada vencedora a licitante que apresentar a proposta mais
vantajosa para a Administração, dentrê as quê fielmente obedecerem às condições do
presênte EDITAL.

14.6. Em caso de divergência entre o preço unitário apresentado e aquele auíerido pela
multiplicação das quantidades pelo preço unitário, prevalecêrá este último.

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

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

b)Aqueles definidos nos incisos de lâ lV, do art. 55 da Lei n.o í3.303/2016.

í4.8. Em sendo aplicável, o critério de desêmpate de preferência à contratação de
microempresas e empresas de pequeno porte:

a) Entendem-se por empate aquelas situações em quê as propostas aprêsentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores à proposta mais bem classiÍicada.

í4.9. Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo empatê, procêder-se-á da sêguinte
forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte ma,s bem classificada poderá
apresentar lance de preço inferior àquela da melhor ofêrta.

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão
convocadas as remanescêntes que porventura se enquadrem nos critérios
estabelecidos pela Lei Complemenlar n.o 12312006, na ordem classificatória, para
exercício do mesmo direito.

c) Na situaçáo de empate na forma antes prevista, existindo equivalência nos valores
apresentados por mais de uma microempresa ou emprêsa de pequêno porte, proceder-
sê-á ao sorteio entre estas com vistas a se identificaÍ àquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.

í4.í0.4 verificação dê efetividade dos lânces ou propostâs será rêalizada em relação ao
lance e proposta melhor classificada.

'14,íí,As propostias classificadas serão colocadas em ordem crescente, mm
observância dos seguintes critérios:

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

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição dêfinida na
antêrior, serão sêlecionadas âs propostâs que apresentarem os menores p

alÍneã

O PRESENCIAL MSG N.' 005/2019 - Contrataçáo de êmp.esa
Ínanceiro e contábil (Geral e Regulalúio), compaêendendo seÍviços dê
para a Íúata de Sântâ GenebÉ TÉnsmissáo S.A.
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até o máximo de 03 (três).

14.12-0 Pregoeiro convidará individualmente os autores das proposlas classificadas a
formular lances dê forma sêquencial, a partir do autor da proposta de mâior preço e os
demais em ordem decrescente de valor.

'14.'12.'1. Os lances deveráo ser formulados em valores distintos e decrescentes,
infêriores ao lance de menor preço, sendo yg!b§!ê a formulaÉo de lances
intermediários.

14.13. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de prêço, ou em caso da
necêssidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do ltem 7.1.43. § 2.' do Regulamento lnterno dê LicitaçÕês ê Contratos da MSG e art.
56, § 4.o da Lei n.o 13.303/2016 para eíeito de compÍovação de aua êxequibilidade.

14.14.4 MSG poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes quê ela seja demonstrada, podendo adotar, dentre outras, as seguintes
medidas:

a) lntimaçâo do licitânte para a apresentãção de sua planilha dê custos aberta,
justificativas e comprovagões em relaçáo aos custos com indícios de inexequibilidade;

b) Verificaçâo de acordos coletivos, convençôes coletivas ou sentenças normativas em
dissÍdios coletivos de trabalho;

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

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

ê) Pesquisas em órgáos públicos ou êmprêsâs privadâs;

0 Verificação dê outros contratos quê o licitante mantenha com a MSG, com entidades
públicas ou privadas;

g) Pesquisa de preÇo com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas,
lojas de suprímentos, supêrmercados ê fabÍicantes;

h) Verificação de notas Íiscais dos produtos adquiridos pêlo licitante;

i) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por ôrgãos de
pesquisa;

j) Estudos setoriais;

k) Consultas às Secretarias de Fazenda Fêderal, Distrital, Estadualou Municipal;

l) Análise dê soluçôes técnicas escolhidas e/ou condiçÕês excepcionalmente
favoráveis que o licitantê disponha para a prestaçáo dos serviços.

PREGAO PRESENCIAL MSG N-" 005/2019 ConlÍalaçáo de empresa paia execuçao de sêrviços continLrados de apoio
ínanceiÍo e conlábil(Geral e RegulatóÍio), coÍrpÍêêndendo seruiços de nalureza financeira, assessoria e consLrlloÍiâ contábil
pa a a Í\,,ldrc de Sanla Gereb á l'ansmissao S.ê
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14.15.4 desistência do licitante em apresentar lance quando convocado implicará sua
exclusão da etapa de lancês e a manutênção do último prêço por êlê apresêntiado parâ
eÍeito de ordenação das propostas, exceto no caso de ser o detentor da melhor proposta,
hipótese em que poderá apresentar novos lances sempre que esta for coberta.

14.16.A etapâ de lâncês será considerada encerrada quando todos os licitantes
participantes dessa fase declinarem da formulaçáo de lances.

'l4.17,Caso não se realizem lances veÍbais pelas licitantes selêcionadas ê a proposta de
menor preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a
etapa competitiva de lances entre as licitantes, obedecendo aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

14.18.0 Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
reduçáo do preço.

14.19.Após a nêgociação, sê houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade dâ
proposta de menor prego, decidindo motivadamente a respeito.

'14.20. Havendo apenas uma proposta ê desdê que atenda a todas as condições do Edital
ê êstando o seu prêço compatível com o praticado no mercado, esta poderá ser aceita,
podêndo o Pregoeiro negociar visando obtenção de preço melhor.

14.21.Enceffada a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a classificação final, indicando as
licitantes enquadradas como microêmprêsa ou êmpresâ de pêqueno porte.

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

í4.22.í. Ocorrendo o empate ficto a microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificâda poderá apresentar novo lance, em valor inferior ao da melhor
classificada, êm até 05 (cinco) minutos.

í4.23.Na hipótese de o melhor classificado ser microempresa ou empresa de pequêno
porte, fica inviabilizada a regra do llem 14.21.

14.24.Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada decline
do direito de ofertar lance, serão convocrdas as demais proponentes enquadrâdas na
mesma situação cujos preços estejam no limite do empate Ícto, respeitada a ordem de
classificação.

í4.25. Na hipótese dê haver preços idênticos ofeÍados por microempresas ou empresas
de pequeno porte, será procedido 9gIElg para definiçáo da ordem final de classificação.

í4.26.Na sequência, o PregoeiÍo dará início à fase de habilitação com a abertura do
Envelope No 2 contendo a documentaÉo da licitante de melhor oferta, confirmando as
suas condições de habilitação.

O PRESENCIÀL filSG N." OO5/2019 - Cantalaçào de
ínanceiro e contábil (Gê.al ê Rêgulãtório), compreendendo seÍviços de
paÍa a Mala de Santa Genebra Transmissáo S.A.
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14.27.5e a licitante de melhor oferta desatender às exigências para a habilitação, mas foram
realizados lances verbais, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço,
negociará com o seu autor, decidirá sobrê a sua âceitabilidadê e, êm caso positivo,
veÍificaÍá as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apu.ação de uma
oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação.

14.27.1. Caso nâo se realizêm lances verbais pelos licitântes selecionados e a
proposta de menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro
restabelecerá a etapa competitiva de lances êntre os licitantes.

í4.28. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal dâ hâbilitaçáo apresentada
por licitante microêmpresa ou empresa de pequeno porte, será dêclarada vencedora pelo
Pregoeiro, sob a condição de regularizâção da documentâção, pagamento ou
parcelamento do débito, emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas com efeitos
de negativas, desde que observado o contido no ltem 10 deste EDITAL.

14.29.0 prazo para a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar a
documentaçáo de regularidade íscal sem defêitos sêrá dê 05 ícincos) dias úteis,
prorrogável por igual perÍodo mediantê prévia justificativa da proponênte, devidamente
aceita pelo Pregoeiro, contados da data de término do prâzo dê rêcursos ou da
comunicaçáo da decisão da MSG acerca de evêntuâis recursos interpostos.

14.29.1. A permanência do(s) defeito(s) na documentação após o prazo máximo
estabelecido, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejulzo das
sançÕes previstas nestê EDITAL e na Le! n.o 13.303/2016.

14.30. Constatado o atendimento dos requisitos dê hâbilitâçáo previstos neste EDITAL, a
licitante será habilitada e declarada vencêdora do certame.

í4.31.Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifêstar, de forma imediata e
motivada, a intenção de recorrer, através do registro da síntesê de suas razôes em ata,
sendo que a íalta de manifestação imediata e motivâdâ implicará na decadência do
direito do recurso, e, consequentemente, a adjudicação do objeto da licitâçáo ao licitante
vêncedor pelo Pregoeiro.

'14.32. No prazo de 01 (um) dia útil contâdo do encerramento da sessáo, a licitante
declarada vencedoÍa, deverá apresenlâr sua pÍoposta com os valores devidamente
ajustados.

14.32.'1. Fica dispensada deste prazo o licitante vencedor que dispor de proposta de
preço em meio eletrônico (pen dive), a qual podeÉ ser adequada ao final da sessão
do Pregão.

14.33.Na recomposição final, os preços
máximos que estão fixados neste EDITAL,
valor(es) consignado(s) na proposta inicial.

unitários não podêrão ultrapassar os valorês
bem como, náo poderá(ão) ser majorado(s) o(s)
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14.34,O descumprimento do contido no item antêrior podeÉ sujeitar a licitante declarada
vêncêdora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado parâ apresêntâção de
planilha o segundo colocado.

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

í4.36. Havendo suspensáo dos trabâlhos, o Pregoeiro informará, com um minimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hom e local em que serão reiniciados os
trabâlhos, Íicando cientes, desde logo, as licitantês presêntes e fazendo a comunicação
direta, por meio eletrônico de comunicaçáo à distância aos que indicaram representantes
e aos que se ausentaram após abertura da sessáo.

14.37.A licitante que tiver sua proposta desclassiflcada, ê não manifestar a intençáo de
recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo ênvelopê que contiver sua
habilitação.

í4.38. Da sessão será lavrada ata circunstanciada que, ao Íinal, deverá ser âssinada pêlo
Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e licitantes presentes.

15. DA NEGOCTAÇÃO

í5.1. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação nâ
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posiçáo em decorrência da
dêsclassiflcaçáo de outra que tenha obtido colocação superior, o Pregoêiro deverá nêgociâr
condições mais vantajosas com quem a apresentou.

í5.2. A negociâção deverá ser feita com os demais licitantes presentes, segundo a ordem
inicialmêntê estabelecida, quando o prêço do primeiro colocado, mesmo após a negociaçâo,
permanecer acima do orçamento estimado. Caso a proponênte não tenha representante
presente na sessão de abertura, esta decairá do direito de negociar.

í5.3. Se depois de adotada a providência referida no ltem í5.2, não Íor obtido valor igual ou
inferior ao orçamenlo estimado para a contrataçáo, será revogada a licitação.

'15.4, Ao encerramento da sessão será lavrada ATA circunstanciada, com as observações
formais das empresas presentes sobre a documentação apresentâda, sendo consignada êm
ATA apenâs as obsêrvaçÕes formais, não sendo admitidos apartes.

'15.5. A negociaçáo da proposta seguirá as regras contidas no art. 57 da Lei n.o
13.303t2016.

í5,5.í. A negociação com o licitantê da melhor propostâ deve observar âs condiçôes
mais vantajosas para MSG, limitando-se ao preço, prazos de pagamento e dê êntrega.

'15.5.2. É vedado, a pretexto da negociação, relativizar ou atenuar as exigênciaq e
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condiçôes estabelecidas neste EDITAL e seus anexos.

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

í6.1. Ao final da sessáo, qualquer licitante poderá manifestar, de forma imediata e
motivada, â intenção de recorrer, alravés do registro da síntese de suas râzóes em ata,
sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará na decadência do
direito do recurso, ê, consequentemente, â adjudicaçáo do objeto da licitação ao licitante
vencedor pelo Pregoeiro.

16.2. Manifestada a intenção, será concedido o prazo dê 05 (cinco) dias útêis para a
aprêsenteção das razões dê rêcurso, Íicando os demais licitantês, desde logo, intimados
para, querêndo, apresentarem as contrarrazõês em igual prazo, que começârá a contar do
término do prazo do reconente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à dêfesa dos seus interesses.

í 6.3. Os recursos e contrarrazôês deverão ser encaminhados através de protocolo físico na
Secretaria da MSG no enderêço indicado no preâmbulo deste EDITAL ou encaminhados
através de e-mail no endereço eletrônico: licitacoes@msqtrans.com.br, sendo em qualquêr
dos casos, realizado no horário das 09h00 às 17h00.

16.4. Transcorrido o prazo para contrarrazÕes ao recurso pelos demais licitantes, com ou
sêm manifestação dos mesmos, o recurso será encaminhâdo à Área Técnica Demandante
para que possa analisá-lo, emitindo a respectiva manifestação por escrito ou assinando,
juntâmente com o Pregoeiro, a respectivâ dêcisão.

í6.5. Os recursos e contrarrazôes seráo dirigidos, para decisâo final da Autoridade
Competente, por intêrmédio do Pregoeiro que reconsiderará ou manteÍá, motivadamente, a
sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis.

í6.6. O rêcurso contra decisáo do Pregoeiro não teÍá efeito suspensivo, excêto os rêcursos
que versarem sobre habilitaçáo ou clâssiÍicação das propostas.

16.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

í6.8. O resultado do iulgamento dos recursos será disponibilizado no link Licitações -
Licitaçóes em andamento, no site oficial da MSG www.msqtrans.com.br,

17. DA ADJUDIC E HOMOLOGAçÃO:

í7.í. Não sendo interposto Íecurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante
vêncedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente. Havendo
interposição dê recurso, após o julgamento, â autoridade competente adjudicará e
homologaíá o procedimento.

17.2. Uma vez homologado o resultado da Licitação pela autoridâde competente será a
empresa vencedora convocada, por escrito, para assinatura do contrato, cuja min
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constitui o Anexo Vll.

í8. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:

18.1. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da convocaçâo pela
CONTRATANTE, para a assinatura do Contrato, podendo ser o prazo prorrogado uma vez,
por igual período desde que justificado e aceito pela MSG.

í8.1.1. A recusa injustiflcada do adjudicatário em assinâr o Contrato, caÊcleÍizaÍá o
descumprimento total da obrigaqão assumida, e determinará a aplicaÇão do disposto
no art. 83 dâ Lêi n.o í3.303/2016.

í8.2. Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo Íixado, poderá o Pregoeiro,
sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao íaltoso, examinar as ofertas
subsequentês e a qualificaçáo dos lic,tantes, nâ ordêm dê classificaçâo e assim
sucessivamente, observado o direito de preferência para as micíoempresas e empresas de
pequeno porte, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarâdo vêncedor.

í8.3. Por ocasião da celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá demonstrar a
regularidade fiscal, prcvidenciária ê trabalhista, como condição pâra celêbrâção do ajustê,
dêvendo manter as mesmas condições de habilitação quando da execução do Contrato.

'18.4. Nos termos do aÍt. 62 da Lei n.o 13.303/2016, a MSG poderá revogar a licitaçáo por
razões de interesse público decorentes de fato supervêniente que constitua óbice manifesto
e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo
quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.

18.4.í. Havendo revogação ou anulação da licitação dêverá ser observado o item
7.1.51, inc. lll, § 10 ao 40 do Regulamento de LicitaçÕes da MSG.

18.5. Os critérios de reajuste, a possibilidade de subcontratação, as sançóes aplicáveis, as
condiçóes para o pagamento, as formalidades para o aceite provisório e deÍinitivo,
encontram-se previstos no Anexo Vll destê EDITAL (minuta contratual).

í8,6, O Contrâtado se submeterá a todas as medidas, processos e procedimentos de
fiscalizaçáo adotados pela MSG. Os atos da fiscalização, inclusive inspeçõês e testes
executados ou ateslados pela MSG e/ou por seus prepostos, não eximem o contrâtado de
suas obrigações no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificaçôes, nem
de qualquêr de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à
qualidade dos materiais utilizados, que deveráo obedecer a todas as normas técnicas
pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas.

19. GARANTIA DE CUMPRIMENTO OO CONTRATO

í9.í. A Íutura CONTRATADA ficará obrigada a, dentro do prazo dedez (10) dias úteis,
após a assinatura do CONTRATO, prorrogáveis, à critério dâ C NTRATANTE, por

PRESENCTAL MSG N." 005/2019 ContrâlaÇão de empresa pam sêíviços contrnuados de
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período, efeluar junto à CONTRATANTE o depósito de garantia correspondente a 5o/o (cinco
por cento) do valor global de sua proposta, a título de caução de execução, devendo esta
vigorar até 30 (trinta) dias âpós a entrega deÍnitiva dos serviços.

19,2. A futura CONTMTADA poderá optar por uma das modalidades elencadas no §1o do
artigo 70 da Lei n.' 13.303/16, quais sejam:

a) Caução êm dinheiro;

b) Fiança bâncária, emitida por instituiçáo bancária aceita pela CONTRATANTE,
consoante modelo por esta última estipulado, devendo constar do instrumento a
expressa renúncia pelo Íiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes da
Lei Federal n.o 10.406/02 (Código Civil Brasileiro).

c) Seguro-garantia, feito junto a empresa de seguros e/ou resseguros autorizada a
operar no mercado nacional pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP,
aceita pela CONTMTANTE, de acordo com o modelo de apólice estabelecido pêla
Circular SUSEP 232, de 3 de junho de 2003.

19.3. Se â opção recair em Fiança Bancária, deverá constar do instrumênto a expressa
renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 ê seguintes dâ Lei Federâl n.o
10.406/02 (Codigo Civil Brasileiro).

'19.4, O seguro{arantia deverá têr como beneficiário direto, único e exclusivo a Mata de
Santa Genebra Transmissáo S.A. e devêndo contemplâr todas as situaçÕes êlencadas nêste
Item í9.

19.4,í, Juntamente com a referidâ apólice, deverá ser apresentado documento
comprobatório do ressegurador que declarê a contratação do resseguro para a apólice
entregue, assim como certidão de regularidade fiscaljunto à SUSEP.

í9.5. O garantidor náo é parte interessada para figurar em processo administrativo pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

í9.6. O valor da garantia será atualizado nas mesmas condiçóes de atualização do
CONTRATO, devendo o CONTMTADO providenciar, às suas custas, a rêspectiva
atualização, sob pêna de rescisão do instrumento contratual.

'19.6.1. No caso de haver aditivos referentes a prazo e/ou serviços, a garantia
complementar seÍá de âcordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e
majorada à mesma proporção do referido aditivo.

19.7. Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encêrramênto das obrigaçóês
contrâtuais, o CONTMTADO deverá providenciar, às suas custas, a respectiva renovação,
sob pena de rescisão do instrumênto contrâtuâI.

19.8. A garântia será devolvida, quando cabível, após decorridos trinta (30) dias do fim da
vigência contratual ou em caso dê rescisão amigável deste CONTRATO, sem que caiba
culpa à CONTRATADA.
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19.9, Sem pre.juízo de aplicação das sanções que lhê couberem, a CONTRATANTÊ
recorrerá à garantia constituída, a fim de ressarcir-sê dos p.ejuízos que a CONTRATADA lhe
tenha acarretado, podendo ainda reter créditos demrrentês do CONTRATO.

19.í0.No câso de rescisão do CONTRATO por inadimplemento da CONTRATADA, será
imediatamêntê acionada a garantia para sanar possíveis prejuízos acarretados ao
CONTRATANTE, independente da aplicação de outras sanções.

'19.11.4 garantia dêstina-se, qualquer que seja a modalidade escolhida, ao pagamento de:

19.'11.1. Prejuízo advindo do náo cumprimento do objeto dêste CONTRATO e do não
adimplemênto das demais obrigaçÕes nele previstas;

19.'11,2. Prejuízos causados à MSG, dêcorrentes dê dolo durantê a êxêcuçáo deste
CONTRATO;

í9,íí.3. Multas moratórias e punitivas aplicâdas pela Administração ao
CONTRATADO;

í9.11.4. ObrigaçÕes trabalhistas, Íiscais e previdenciárias de qualquer natureza, náo
honradas pelo CONTRATADO.

19.í2.No caso de execução da garantia, em decorrênciã do disposto no ltem 19.12, o
CONTRATADO se obriga a complementá-la, às suas custas, no prazo dê 10 (dêz) dias
úteis, contados a partir do aviso escrito da CONTMTANTE.

20. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO:

20.í. A CONTRATADA emitirá correspondência com Boletim de Mêdição (mensal)
apontando os serviços efêtivamente prestados e apresentará à CONTRATANTÊ no
endereço de sua sede, situada na Rua Voluntários da Pátria, no 113, pavimento no 6 -
Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, pâra aprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
seu recebimenlo.

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

20.2. As solicitações de pagamento decorrentes deste CONTMTO serão pagas pela
CONTRATANTE em 30 (trintâ) dias, contados da datâ do protocolo fisico do
Requerimênto de Peqemento na sede da MSG, por meio de depósito na conta corrente da
CONTMTADA. Para tanto, Íca obrigada a informar o banco, a agênciâ, â praça e a conta
correntê para acâtar tâis crédilos, sem o que a CONTRATANTE não efetuará os
pagamentos.

20.3. O Requerimento de Paqamento deverá
habilitado e com poderes para exercer tal ato.

sêr assinado por reprêsentantê devidamente
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20.4. Para que a CONTRATANTE possâ cumprir, dentro do prazo estabelecido, com a sua
obrigação relativa ao pagâmento dos documentos de cobrança emitidos por conta do
CONTRATO ora firmado, a CONTRATADA deverá observar as seguintes disposiçôes:

20.4.í. A CONTRATADA emitiÉ 02 (duas) vias da Nota Fiscal âté o 50 (quinto) dia útil
de cada mês, devêndo apresentá-les para pagamento impretêrivêlmêntê, até o die
20 (vinte) do mês corrente, para possibilitar a retençâo e recolhimento dos
respêctivos impostos, encargos e contribuições dentro do vencimento, se aplicável;

20.4.2. Caso não seja possível, a nota fiscal deverá ser emitida no mês subsequente
de maneira a atender exigência da cláusula 20.4.1;

20,4.3. A nota fiscâl deverá ser emitida com as seguintes referências:

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
Rua Voluntários da Pátria n.o 113 - Botafogo, 6o Pavimento
Rio de Janeiro/RJ - CEP 22270-000
CNPJ: 19.699.063/0001-06
lnscriçâo Estadual 86.634.1 55
lnsc. Municipal: 0.404.203-1

a) A nota fiscal deverá conter (i) o número e o objeto do CONTRATO; (ii) número da
mediçáo; (iii) mencionar o pêríodo a que se reíerê a prestação dos serviços, quando
aplicável, e (iv) dados bancários;

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

c) A CONTRATADA dêverá discriminâr, quando aplicável, a incidência dos sêguintês
tributos:

(c.í) lmposto sobrê Serviços - ISS, nos termos da Lêi Complementar no í 16/03 e
atendendo a legislaçáo municipal de cada município, bem como dêstacar o
município onde foi executado o serviço, a base de cálculo do lSS, alíquota e o
valor a ser retido.

(c.2) O valor correspondênte à retenção sobre os pagamentos eÍetuados por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, conforme artigo 29
e 30, da Lei no 'í0.833/03: lmposto sobre a Rênda (lR), da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuiçáo para o Financiamento da
Seguridade Social (CoÍins) e da Contribuição para o PIS/PASEP.

(c.3) O valor da
971t2009.

retenção do INSS, nos termos da lnstrução Normativa RFB no

r
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(c.4) lmposto sobre Circulaçáo de MeÍcadorias e Serviços - ICMS, conforme
estabelecido na Lei Complemêntar no 87/96 ê atendendo a legislação do Estado
do Paraná nos teÍmos do Regulamento do ICIVS-PR * Decreto n" í.980/07;

(c.5) DiÍerencial de Aliquotâ, destacado como Substituição Tributária, por força de
prolocolos entre os Estados, nos termos dâs legislações específicas

20.4.4. Não seráo admitidos documentos fiscais que façam rêferência a diversos
instrumentos contratuais;

20.4.5. A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser encaminhada(s), imediatamente apôs sua
emissão, para: controlenf@msgtrâns.com.br de forma que a CONÍRATANTE verifique
o documênto fiscâl;

20.4.6. A CONTRATADA obriga-se a apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, as
certidôes negativas, que devem ser protocoladas na secretaria da MSG, sob pena de
aplicação das sançôes previstas neste CONTRATO, em original, cópia autenticada em
cartório ou emitida poÍ sistema eletrônico - rede de comunicâção lntêrnêt, quais sejâm:

a) Prova de regularidade para com a Seguridade Social, por meio da Ceúidáo de
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da Uniáoi

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

c) Provã de inexistênciâ dê dêbitos inadimplidos perante a Justiçâ do Trabalho,
mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débitos - CNDT ou de Certidão
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho;

d) Certidão Negativa de Débitos Íributários e de DÍvida Ativa Estadual Paraná.

20.5. Caberá à CONÍMTANTE 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 dê acesso
ao referido Sislema, mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais, bem como a consulta
ao Cadastro de lmpedidos de Licitar - TCE/PR.

20.6, Além dos documentos informados nos itens acima, a Nota Fiscal ou Fatura será
obrigatoÍiamente acompanhada das seguintes comprovações:

a) Do pagamento da remuneraÇão e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês anterior a

execuçáo dos serviços, compatível com os empregados vinculados à execuçâo
contratual, nominalmente jdentiÍicados;

execução dos serviços que tenha sido pela Administração,

9 - Contratâçáo dê empÍesâ de seÍviços conlinuados dê
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iinânceiro e conlábil (GeÍal e Regulatório), compÍeendêndo seruiÇos de
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estabelecido no instrumento contratual; e

c) A comprovaçáo do pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao
mês anterior à data da prestação do serviço.

20.7. O descumprimento das obrigaçÕes trabalhistas, previdenciárias e as rêlativas ao
FGTS ensejaÍá o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuízo dâs sanções
cabíveis.

20.8. Quando dâ rescisáo do contrato de trabalho pelâ prestadorâ de serviços, o GESTOR
do CONTRATO deve veriÍicar o pagamento pela CONTMTADA das verbas rescisórias ou a
comprovaçáo de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestaçáo de
serviços, sem que ocorra a interrupçâo do contrâto de trabalho.

20.8.1. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no ltem 20.8. a CONTRATANTE
reterá a garantia prestada e/ou do valoÍ da última parcela devida.

20.9. Para que a CONTRATANTE possa cumprir, dentro do prazo estabelecido, com a sua
obrigação relativa âo pagamento, a CONTRATADA deverá apresêntãr os documentos nesta
cláusula. O náo cumprimento pelâ CONTRATADA, dos citados documentos, no quê for
aplicável, facultará a CONTRATANTE devolver o Requerimento de Pagâmento e a contar
novo prazo de vencimênto, a partir da rêapresentação.

20.10,No caso de ser constatada irregularidade na documentâçáo âprêsentada, a
CONTRATANTE devolverá a Nota Fiscal à CONTRATADA para devidas providências de
correçáo e/ou cancelamento, conforme o caso.

20.1í.4 CONTRATADA, mensalmente, dêverá enviar à CONTRATANTE os comprovantes
do pagamento e recolhimento dos correspondentes encargos sociais (cFlP - SEFIP, junto
com as guias e comprovantes de recolhimento), bem como das obrigações fiscais
(obrigações de recolhimento do ISS), trabalhistas (ex: folha de pagâmento / comprovantes
de pagamênto de salário) e previdenciárias.

20.í2. Na hipótese de ocorrência de erro ou de haver dúvida nos documêntos que compóem
o Requerimenlo de Pagamento, a CONTRATANTE pagará apenas a parcelâ não
controvêrsa no prâzo contratual, ficando a parcela restante para ser paga após a solução
Íinal da controvérsia, no prazo de até 06 (sêis) dias útêis, a contar da data em que as
dúvidas forem solucionadas e a Íatura for aprovada pela CONTRATANTE.

20.13. Eventuâis êncargos Íinanceiros (multâs, juros de mora, entre outros) imputiados à
CONTRATANTE, decorrentes do atrâso na apresentação dos documentos nos itens 6.4. e
6.6, poderão ser descontados dos faturamenlos apresenlados pela CONÍRATADA.

20.14. Caso a CONTRATADA âpresente os documentos exigidos nos ltêns 20.4 e 20.6,
após o prazo estabelecido no ltem 20.4.í, a cada dia de alraso, o prazo dê pagamenlo
mencionado será prorrogado na mesma proporção.

il+
O PRESENCIAL MSG N." 00512019 - Contratação de empresa

fnancêiro e mntábil (Geral e Regulâtório), comprêendendo serviços de
para a Mala de Sânta Genebra Transmissão S.A.

execuçâo dê sêrvlços conlinuâdos de apoio
Ínance ra. assêssora e consullôra coniábi
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20.15.Fica vedado o desconto ou o endosso de duplicatas extraidas com base no
CONTRATO, náo se responsabilizando a CONTRATANTE por seu pagamento se verificado
dito desconto ou endosso.

20,í 6. Em qualquer hipótêse,
bancários ou náo, no valor
permanência e outros.

20.17. Desde já fica aceÍtado
constituirá em documento
CONTRATO.

20.18.0 valor contratado será pago êm moeda coríente e legal do País, segundo o
faturamento elaborado pela êmpresa CONTRATADA, após verificação, medição e aceitaçáo
por partê da fiscalizaçáo da CONTRATANTE, respêitadas as demais disposições do
presente Contrato e de seus anêxos.

20.í9. Na hipótese de êvêntual 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 2% (dois por cento);

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

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

20.20. Os valores estabelecidos neste item somente serão pagos mediante apresentação,
pela CONTRATADA, do respêctivo documento de mbrança.

20.21.Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTMTANTE, o
valor devido deverá ser acrescido de atualizaçâo Íinanceira, e suâ apuração se fará desdê 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,
mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX/ 100)/36s 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 parâ pâgamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela êm atrâso.

20.22, Os pagamentos a serem efetuados em favor da
estarão sujeitos à retênção, na Íonte, dos tributos cujos

CONTRATADA, quando couberem,

a CONTRATANTE náo se responsabilizaá por acréscimos,
das duplicatas, sejam a título de juros, comissáo, taxas de

entre as partes que o comprovanle de depósito bancário se
probatório de quitação das obrigaçÕes decorrentes do

recolhimentos são exiqidos em lei. A
t\L, I+

PRESENCIAL MSG N.o 00í2019 - Conlrataçao de empresa
fnancejro e conlábil (Geral ê Regulatório), compÍeendendo sêrviços de
pârâ â lvata de Sanla Genebrâ Trânsmissâo S.A.
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CONTRATANTE fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a
comprovação de tais recolhimêntos.

20.23.4 CONTMIANTE podêrá dêduzir débitos, indênizaçÕes ou multas em que o
CONTRATADO haia incorrido, de quaisquer créditos seus, decorrentes deste instrumento
contratual, podendo ainda utilizar-se da garantia de cumprimento do CoNTRATO.

20.24.O pagamento efetuado pela MSG não isenta a CONTMTADA de suas obrigações e
responsabilidades.

21. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS:

2í.í. O descumprimênto das obrigaçÕes assumidâs na licitaçáo ensejará na aplicaÉo,
garantido o contraditório e a ampla defesa ao licitante, das sêguintes sançÕes:

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

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

c) Multa de aÍe 1Oo/o (dez por cênto), sobre o valor total estimado para a licitação, nas
sêguintes hipóteses, dentre outras:

(c.í) Náo assinatura do Contrato;

(c,2) Não entrega de documentaÉo exigida para o certame ou assinatura do
Contrato;

(c.3) Apresentação de documentiação falsa êxigidâ para o certame ou assinatura
do Contrato;

(c.4) Não manutenção da proposta;

(c.5) Comportamento inidôneo;

(c.6) Cometimento de fíaude fiscal.

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e
contratar com a MSG pelo p"azo de aE 2 (dois) anos, nas hipótesês refêridas no inciso
anterior, dentre outras, dê acordo com a gravidadê veriÍicada.

21.2. O licitante quê, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, náo assinar
o CONTRATO, apresentar documentação falsa, deixar de entregar os documentos êxigidos
no ceítame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a propostâ,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou comêter fraude Íiscal, garantido o
direito à ampla dêfêsa, Íicará impedido dê licitar e de contratar com a MSG, sem prejuízo
das multas previstas em EDITAL e no Contrato e nas demais cominações legais.

PRESEMÍÁL MSG N.' 005/2019 - CanÍatação de êmpresa para de seÍviços conlinuados
Ínanceiro ê contábil (Gêrale RêgulatóÍio), compÍeendêndo seÍviços dê naturêza
para ã Mâta de Santa Genebra Transmis§ão S.A.
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2í.3. Se decorrerem 5 (cinco) dias úteis da convocação do órgão sem que o licitante
vencedor tenha assinado e devolvido o Contrato, caracteÍizar-se-á formal recusa à
contrataçáo, podendo a AdministraÉo, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes
remanescentes, na ordêm de classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo e
nâs condiçÕes propostas pêlo licitante vencêdor, ou, êntáo, revogar a licitação.

21,4, Caberâ multa compensatória de até 20% (vinte por cento), a ser calculada sobre o
valor total da proposia, no caso de ocorrer recusa à contratâÉo pelo licitante, sem prejuízo
das demâis sançôes administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos
decorrentes da recusa.

2í.5. As sançÕes administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo
aulônomo, asseguÍandc-se o contraditório e a ampla dêfêsa.

2í.6. As multas poderão ser aplicadas juntamente com â sanção dê suspensão ou
declaÍaÉo de inidoneidade.

2í.7. As sançóes por atos praticados no decorrer da contratação estáo previstas no
Contrato.

22. DAS DISPOSIÇOES GERAIS:

22.í. Os proponentes âssumêm todos os custos de preparaçâo e apresentaçáo de seus
documentos de habilitação, e a MSG náo será, em nenhum caso, responsável por essês
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.2. Os proponentes são responsáveis pela Íidelidade e legitimidade das informa@es e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.3. Não havendo expediênte ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
ÍealizaçÁo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente.

22.4. O Pregoeiro não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópiâs deste
EDITAL obtidas por meio de terceiros.

22.5. Os casos omissos serão resolvidos pêlo Pregoeiro que decidirá com base na
legislação vigente.

22.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Prêgoeiro poderá relevar omissóes
puramentê formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente,
sendo possível a promoÉo de diligência dêstinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.

22.7. Na hipótese de divergência entre este EDITAL e quaisquer condiçóes apresentadas
pelos licitantes, prevaleceráo sempre, para todos os efeitos, os termos deste Ato
Convocatório e dos documentos que o integram.

O PRESEÍVCrÁL MSG N.' 005/2019 - Contratação de êmpresa pa€ de sev!ços conirnuados de apolo
Ínanceim e contábil (Gerâle Regulâtório), comprcendêndo seÍviços de natu.eza
para a Mata de Santa Genebra Trânsmissão S.A.
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Assunto: ContÍatação de emprêsa parâ êxecução de serviços coniinuados de ápoio

financeiro e contábil (Geral ê Regulatório), compreendendo serviços de natureza

Íinanceira, assessoria ê consultoria contábil para a Mata de Santa Genebra
Transmissâo S.A.

22.8. lntegram o presente EDITAL, os seguinles anexos:

Anexo I Termo de Referênciai
Anêxo ll Modelo de Proposta de Preços;
Anexo ll - A Modelo Tabela de Cálculo de Mão-de-ObÍa;
Anexo ll - B Modelo de Tabela de Encargos Sociais lncidentes no Custo da

PÍoposta;
Anexo ll - C Tabela de Composiçáo do BDI;
Anexo lll Modelo de Carta de Credenciamento:
Anexo lV N4odelo de DeclaÍação de Microempresa, Empresa de Pêqueno PoÍte ou

lvlicroempÍeendedor Individual;
Anexo V Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Contratação com

a Administraçáo Pública;
Anexo VI Modelo de DeclaÍaçáo de Responsabilidade Social e Ambiental;

Anexo Vll Minuta do Contrato

Fica êlêito o Foro da Cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para solucionar
eventuais litÍgios, afastado qualquer outro, por mais pÍivilegiado que sejâ.

Rio de Janeiro, a deebÍilde2019.

LUIZ EDUAROO DÂ VEIGA SEBASTIANI
Dirêtor-PÍesidente

e Compliance

PREGÀO PRESENCIAL MSG t." 0Oí20r9 - Contralâçáo de empíesâ para oxecuçao Oe serviços continnaOos de apoio
financeiro e conlábil (Gelâl e Regulalóío), comprêêndêndo seÍviços de naluÍeza fnanceira, €ssêssoriâ ê consulloíia conlábil
pãra a rúata de Sântâ Gênebla T€nsdssão S.A
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assunto: Contratação de emprêsa para execução de serviços continuados de apoio

i"*a,s"ãe*"t ' financêiro ê contábrl (Geral e Rêgulatório), comprêendêndo serviços de natureza

'o lfinancetra, assessoria e Çonsultoria contábil para a lllata de Sania Genebra

Transmissáo S.A.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contrataçâo de empresa para execuçáo, sob o regime de empÍeitada por prego global, de
serviços continuados dê apoio financeiro e contábil (Geral e Regulatório) para a MSG,
compreendendo serviços de nâtureza financêira, assessoria e consultoria contábil, de
acordo com as especificaçôes constantes neste Têrmo de Referência.

2. ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO

A execução dos serviços prestados à MSG pela CONTRATAOA abrangem, sem prejuizo de
outros necessários ao rêgular funcionamenlo do Escritório da CONTMTANTE, os serviÇos
definidos nos subitens a seguir.

Os sêrviços ora licitados seráo executados pela CONTRATADA, devendo ser alocado no
mínimo 1 (um) funcionário para executar, no mínimo, as atribuições descritas no item 2.5
abaixo, na Sede da MSG, localizãdâ na Rua Voluntários da Pátria no 113, Botafogo - Rio de
Janeiro/RJ, cuja entrada principal é Íeita pela Rua Professor Álvaro Rodrigues no 352,
Botafogo/RJ, de segunda a sêxta-feira, em horário comercial das th00 às 18h00.

Caberá a CONTRATADA, a exclusiva responsabilidade pela perfeita execuçáo dos serviços
de acordo com as obrigaçóes legâis, regulamentares e contratuais, bem como aquelas que
náo foram explicitamente mencionadas, mâs que se Íaçam necessárias à sua perfeita
execuÇáo.

2.1.SERV|çOS DE ApOrO CONTÁBrL (GERAL/FTSCAL/TRtBUTÁR|A):

Os sêrviços de âpoio de contabilidade Geral/Fiscal/Tributária e Regulatório da MSG, serâo
executados no escritório da CONTRATADA, incluindo, entre outras, as seguintês âtividades:

a) Registro, processamênto e revisão amplâ das classificações de lançamentos
efetuados pela Contabilidade;

b) Classificação, contabilização e conciliação contábil da movimentaçáo operacjonal
dê acordo com o Manual de Controle Patrimonial da ANEEL do Setor Elétrico
lilCPSE);

c) Classificaçáo complementar das transações náo contempladas
integração de acordo com os principios de contabilidade vigentes,

pela jnterface de
para a produÇão

de demonstrações financeiras em moeda local;

PRESEÍVCíÁL rttsc ÍV.' 005/2019 - Contâleçáo de emp.esa pârâ êxêcu€o de coniinuados de apoio
e consultoria conlábilÍinanceiro e conlábil(Geral e Regulatóíio), compreendendo seÍviços de naiurêzâ Ínanceira, a

pdra d [,4ala de San,a Cenebra "Íansm ssáo S A
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n)

o)

ÍnanceÍo e conlábil(Gerál e Regulalóíio), compreendendo sêrviços de natuÍeza financeiÍa,
parâ a [,lata de Santa Genebra Transmissão S.A

d) Apuração das dêmonstraçoes financeiras periódicas e demais relatórios exigidos
por órgãos regulâdores ou autoridades tributárias;

ê) Elaboraçáo mensal de Balancetes Societário e Regulatório e Demonstrativo do
Resultado do Exercicio, além de Bâlanço Patrimonial anual;

0 ApuraÉo e validação dos impostos e contribuições de todos os niveis (federal,
estadual e municipal) e elaboração das respeclivas guias para pagamenlo,

g) Manutenção de controles individualizados sobre lodos os itens constantes do ativo
imobilizado da empresa, de qualquer natureza e com base nas necessidades de
detalhes dos gestores da empresa;

h) Produçáo e impressão dos livros fiscais e contábeis de entrada e saídas, registros
e arquivos requeridos pela legislaçáo em vigor, bem como o cumprimento de
qualquer outra obrigação acessória que seia aplicável;

i) Prestaçáo de assistência e informações aos auditores exteÍnos, acionistas,
gestores, agentes fiscalizadores e demais fontes que venham a ser necessárias
quando relacionados às atividades contábeis;

j) Orientação e controle de aplicaçáo dos dispositivos legais vigentes sejam federais,
estaduais ou municipais;

k) Elaboração da declaraÉo anual de rendimentos (DIPJ) e documentos correlatos;

l) Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de
eventuais procedimentos de fiscalizaçâo desde que relacionados com as atividades
contábeis;

m) Elaboração de informaçÕes e acompanhamento do Regime Especial de lncentivos
pãra o Desenvolvimento da lnfraestrutura - REIDI;

RegularizaÇão dos alvarás mediantê necessidade;

Atualizaçáo das certidÕes digitais;(Cartoriais, Municipais, Estaduais, Federâis,
Trabalhistas, IBAMA); Elaboração e entrega das obrigações acessóriâs estaduais
(Matriz e Filiais), inclusive, mâs náo se limitando a elaboração de GIA e DECLAN,
nos prazos previstos na Legislação aplicável,

p) Conferência de todas as Notas Fiscais de entrada e emissão das guias de
retenções de PlS, COFINS, lSS, INSS, Cornribuição Social e IRRF;

q) Elaboraçâo e entrega trimestral do RIT;

r) Elaboraçâo e entrega mensal do BMP;

s) Elaboração e entÍega da Sintegra Mensâl;

t) ElaboraÉo e entrega da DCTF Mensal;

PRESEwCIÂL /vSG IV." 005/2019 - Contataçào de empresâ para execuçáo de ruiços continuados de apoio
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u) Elaboração e entrega da DIRF Anual;

v) Elaboração ê entrega anual do PAC;

w) Confecção e entrega tempestivâ dâ EFD - Contribuição;

x) EscrituÍação através do SPED contábil e fiscal;

y) Elaboração do LALUR e DUB;

z) Elaboraçáo das Notas Explicativas;

aa) Demonstração do Valor Adicionado - DVA;

bb) Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC;

cc) Demonstração das MutaçÕes do Patrimônio Líquido - DMPL;

dd) Demonstração do Resultado do Exercício - DRE;

êo) DemonstEção do Resultado Abrangente - DRA;

f0 Balanço Patrimonial;

gg) Elaboração mensal dos Balancêtes Sociêtário e Regulatório e obrigaçÕes de
acordo @m a necessidade dos acionistas;

hh) Análise de Balanço, Fluxo de Caixa e DVA;

ii) Envio de informaçÕes quâdrimestrais para o TCE-PR através do SEI-CED (Sistemâ
Estadual de lnformaçóes - CaptaÉo Eletrônica de Dados);

jj) Acompanhamento, cobrança dos AVC'S (Avisos de Créditos), disponibilizaçâo de
NF's e boletos no site da empresa para os Cliêntes, informaçÕes junto aos órgáos
competentês (ONS, ANEEL) e seus devidos registros contábeis;

2.2. SERVIçOS DE APOIO DA CONTABILIDADE REGULATÓRÁ - ANEEL:

Estâbelecemos o seguinte escopo para atêndêr aos procedimentos contábeis e relatórios
regulatórios.

a) Manutenção dos registros contábeis de acordo com o Manual de Contabilidade e do
Manual de Controle Paúimonial da ANEEL e do Setor Elétrico (MCPSE);

b) Elaboraçáo do BMP - Balancête Mensal Padronizado;

c) Elaboraçáo do RlÍ - Relatório de lnformâçõês Trimestrais no modelo estabelecido
pelo Órgão Rêgulador;

d) Elaboração do Relatório de Controle Patrimonial - RCP;

ê) Fornecer tempestivamente dados para a elaboraçáo e transmissão da Prestaçáo de
Anual de Contas - PAC a ser preparado pela CONTRATA

O PRESEÍVCIÁL rlÍSG lV-" 005/2019 Conl'aéçAo de empresa paía execução de
fnanceiro e contábjl (Gêrâle Regulatóío), compreendendo serviÇos de natureza fnanceira,
pâía a IVâta de Sanla Genebra Transmissão S.A.

37t80



a tlçaX I t*EGAo PRESENCIAL MSG N.o 005/2019

f ,'fJiúÍ Ass,.rnto, Co.tã(ãJiãããlGía paro e./ecJÇão de serv'cos conrinuàdos dê apoio
i/i,i.í,n..1.,r-r€::?.)! financeiro e contábil (Geral e Regulalório). compreendendo serviÇos de naturezat " financerra, assessoTa e consuttofla contáb I para a Mata de Santa Genebra

Transmissâo S.A

D Elaboração da Demonstração Contábil Regulatória Anual;

g) Elaboraçâo e transmissão do CAC;

h) Atendimento à requisitos e ofícios espêcíficos do órgão regulador - ANEEL,
reíerente a informações, que não se constituam em íormulários e geração de
arquivos náo comtemplados nos ilens anteriores;

2.3. MIGRAÇÃOflNTEGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA FINANCEIRO/CONTÁBIL:

A CONTMÍADA deverá realizar a migração e integração de dados do sistema
financeiro/contábil, que serão disponibilizados pela MSG.

A execuÉo dos serviços relativos ao fornecimento e manutençáo de sistemas e aplicativos
referêntes às atividades do sistema financeiro/contábil da CONTRATANTE, engloba os itens
a seguir:

2.3,í. MIGRAçÃO DE DADOS DA BASE LEGADA (Gestão Empresariat/ERp):

Migrâção da base de dados de múltiplas fontes onde a CONTMTADA enviará os padrÕes
dê rêcebimento dos dados para serem integrados em seu sistema.

A CONTRATADA deverá garantir a extração das informaçÕes relevantês em meio digital
(arquivos, textos ou em outros formatos) em layout específico do sistema,/aplicâtivo de
origem, para que o mêsmo seja absorvido pelo novo sistema/aplicativo destino, evitando os
riscos de inmmpatibilidade operacionais.

2.3.2. DETALHAMENTO DA MIGFIAçÃO:

e) Será disponibilizado pela MSG a documentação detalhada do layout parâ entrega
das informaçÕes legadas a Licitante vencedora;

b) A CONTMTADA é responsávêl pela integraçáo das informaçÕes legadas para os
seus sistemas próprios;

c) O sistema existente hoje é Sênior - ERP - Gestão Empresarial, de propriedade da
atual CONTRATADA;

d) Se necessário duranle a implantação do novo sistema, poderá ser utilizado um
sistema paralelo de contingência para que os serviços essenciais pertinentes náo
sejam interrompidos;

ê) A empresa a ser contratada terá a prerrogativa de decidir a melhor manêira de
integrar os dados desde que êstejam alinhados com o sistema da MSG e
comprometidos com a viabilidade técnica e funcionalidade operacional da mesma;

O PRESE'JC/ÁI rYSô Ív-" 005/2019 - ContÂraçáo de emTesa de serviÇos conlinuados de apoio
financeiÍo e contábil (Geral e Regulatório), compreendendo serviços de
parâ a lúata de Sânta Gênêbra TEnsmissão S.A.
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g É de responsabilidade da empresa contratada todos os custos refêrentes as
despesas opêíâcionais assim como o processo de máo de obra especializada para
a inlegragáo/migração;

2.4. SISTEMAS E/OU SOFTWARES:

Os sislemas e/ou softwares necessários para a execução dos serviços ora licitados deverão
ser de propriedade da CONTRATADA.

2.5.SERV|çOS DE APOTO FTNANCETRO:

Os serviços de apoio financeiro da MSG, seÉo executados no escritório da
CONTMTANTE, incluindo, entre outras, as seguintes atividades:

a) Movimentação financeira, lançamento de comprovantes e provisóes do "caixa
pequeno";

b) Obtenção de extratos bancários visando a conciliação bancária;

c) Lançamento de todâ movimentação de contas a pagar ê receber;

d) Preenchimento de formulários de pagamentos, conferência e retenção de impostos
e emissáo de cheques;

e) Preparação de toda a movimentaçâo Íinancêira para arquivo em meio fisico e
digital;

f) Conferênciâ de folha de pagamento da CONTRATANTE;

g) Programação e controle do fluxo de pagamentos;

h) Emissão de Relatórios dos impostos de lSS, INSS, IRRF, CSLL e CSRF;

i) Gerenciamento dos Titulos a pagar;

j) Lançamento e baixa de Notas Fiscais e Títulos de Pagamêntos por fomecedor no
sistema operacional;

k) lnterface com a contabilidade através de controle e envio da movimentação
financeira;

l) Confirmação dos tributos obtidos pelâ Contabilidade com a Planílha gerada pelo
sistema,

m) lnteúace com as equipes operacionais dos Bancos mantenedorês dê conias
correntes de titularidade da CONTRATANTE;

PREGÃO PRESENCIAL MSG N.o 005/2019 - Conlataçao ae emprry
fnanceÍo e coniábil (Gerâl e Regulatório), compreendendo serviços de naluÍeza fnancejra, âssessoria e consullofa contábil
para a Mâta de Sanla Genebra Transmissáo S.A.
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3. tNFoRMAçôEs PARA ELABoRAÇÃo DA pRoposrA

A proposla deverá considerar as informações a seguir:

3.l.Considerar as informações contidas nas cláusulas do edilal e seus anexos.

3.2.Os profissionais que seráo alocados no escritório da MSG deverão atender, no mínimo,
aos rêquisitos estabelecidos no item 2.5.

3.2.'1. Os profissionais constantes no quadro abaixo, a critério da CONTRATADA,
executaráo suas atividades na sede da MSG, de segunda a sêxta-feirâ, de acoÍdo com o
horário de expediente da MSG, das 9:00 até às 18:00, com intêrvalo de I hora para o
almoço, sendo alocado no mínimo 01 (um ) funcionário.

O contÍole de ponto deverá ser realizado de íorma manual.

Item Cargos / Funçôes Quantidade
mínima

a Analista Econômico Financeiro Pleno I

Total de mão de obra terceirizada 1

3.2.2. Descrição das atividades / Qualificação Profissional / Experiência dos profissionais
relacionados para executar as atividades/serviços constantes no item 2 e subitens.

a) No mínimo 01(um) proÍissional - Analista Econômico Financeiro Pleno -
Alocado na sêdê da MSG

Dêscrição de Atividades: As atividadês estáo relacionadas no item 2 e subitens deste
Termo de Reíerência.

Qualificaçôes: Profissional de Nível Superior em administraçáo, contabilidade ou economia,
com no mínimo 6 (seis) anos no exercÍcio das atividades inerentes a funçáo, com registro no

Conselho Profissional competenle, conhecimento em Pacote OÍÍce intermediário/avançado
em Excel, Word e Power Point.

3.2.3. O requisito de expêriência poderá ser comprovado por Carteira de trabalho,
Declarâçáo de prestação de serviços e/ou outros documentos hábeis a comprovar a prática,

com dêtalhamento em Curriculum assinado pelo profissional e validado pela

CONTRATANTE, que câso não aprove o profissional, poderá solicitar alteraçáo deste para a
CONTRATADA,

3.2.4. Os Íuncionários deverão sêr registrados nos sindicatos das suas respectivas
categorias, com seus respectivos beneficios; vale transporte, vale refeição, assistência
medica integral para o funcionário, seguro dê vida e demais exigências sindicais.

PREGÀo PRESENâIAL MsG N.'oo5/2019 - contratação de empresa pará execuÉo de
Ínancêiro e contábil (Geíale Regulatório) compreendendo serviços de natureza ínanceira a
para a Mala de Santa GenebÍa TÍansmissão S.A.
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3.?,4.1. O valor do auxilio alimentação, para todos os proíissionais, deverá ser de, no
mlnimo, R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por dia, devendo, no entanto, ser observada eventual
Convenção Coletiva de categoria, devidamente registÍada no MTE - Ministério de Trabalho
e Emprego, se houver previsão de vâlor maior.

3.2.4.2. A CONTRATADA Íica obrigada a fornecer sem ônus aos empregados
designados à exêcução dos sêrviços objêto dêste Contrato plano de assistência médico -
hospitalar - odontológica, fornecêndo plano ou seguro-referência de assistência à saúde
coletivo-empresarial, conforme artigo '10 e 16, Vll, c, da Lei no 9.656/98 e regulamentaçáo da
ANS, cobrindo internação hospitalar, ambulatorial, consultas e exames clínicos, devendo
ainda cobrir os procedimentos Íelacionados a acidentes de trabalho ê suas consequências,
doenças profissionais e demais procedimentos vinculados à saúde ocupacional.

3.2.4.3. Com referência ao vale transporte, deverá ser considerado o deslocamento
residência-trabalho e trabalho-residência, independente de número de passagêns
necessáÍias ao deslocamento do profissional.

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

4.í.Os serviços demandados destinam-se à realizaçáo de atividadês de apoio financeiro e
contábil, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de
competência legal da MSG. A Contralação visa ainda assegurar a continuidade dos serviços
de apoio Íinanceiro e contábil atualmentê prêstados nas dependências da MSG, poÍ
empresa terceirizada.

4.2.Faz-se necessária a contratâçáo de pessoas com capacidade técnica para prestação de
serviços de apoio financeiro ê contábil, de natureza contínua, uma vez que a MSG não
dispóes de pessoas suficientes no Quadro de Pessoal para êxêcuçáo dessas atividades.

5. PESQUISA DE PREçOS

5.í.Após pesquisa de mercado, foi apurado para a presentê licitação o valor global máximo
(preço máximo) a quantia de R$ 521.500,00 (quinhentos e vinte e um mil e quinhentos
reais).

5,2, No valor ofertado na licitação devem êstar previstos todos os custos diretos e indiretos
relativos ao objeto, tais como, tributos, dêspesas administrativas, opêracionais e financeiras,
não sendo devida qualquer cobrança âdicional a MSG para o intêgral cumprimento do objeto
nos termos previstos neste TERMO DE REFERÊNCIA e no CONTMTO.

5.3. As licitantes deverão ofertar
contratação.

seus lances considerandô o valor global máximo para a

PRÉAÁO PRESENâIAL MsG N.'oo5/2019 - Contaiação de empÍesa parâ êxecuÇâo dê seMços continuados dê apoio
financeiÍo e conlábÍl (Geml e RegulâtóÍio), compreendendo sêrviços dê nâiurêzâ fnânceira, âssessoria e consultoria contabil
para a l\,4ata de Santâ Genebrâ Trânsmissão S.A.
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e contábil (Geral e Regulatório), compreendêndo serviços de natureza

illnanceira assessoria e consultoria contábit para a Mata de santa GenebÍa
Transmissão S_A.

6. sALÁRtos-BAsE E Dos DEMATS BENEFícros Dos pRoFtsstoNAts:

a) Considerando o entendimento assente no âmbito do Tribunal de Contas da Uniáo -
TCU (Acórdãos/plenário no 25612005: 290/2006; 1.32712006: A14l2OOBi
1.12512009: 33212010; 1.58412010; 3.006/2010 e 1892011), as licitantes, quando
da elaboração de suas proposias, deverão observar as seguinles regras, sob pena
de desclassificação:

6.í.Os benefícios e as vantagens de todas as categorias nâo poderão ser inferiores aos
estabêlecidos nas convenções coletivas de trabalho dos sindicatos aos quais empresas e os
profissionâis estejam vinculados, quê se encontram discriminadas a seguir. Devido às
especificaçÕes das atribuições, em relação à definição dos salários-base desses
proÍissionais, as licitantes deverão observar os vâlores minimos discriminados nâ tabela
abaixo. Tais valores foram estabelecidos tomando-se por base a médiâ de salários-base
resultantes de pesquisa reâlizada junto ao sistema nacional de emprego (SINE), órgáo
Fedêraldo Brasil, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

PROFISSIONAIS
DEMANDADOS PELA

CONTRATANTE

CARGOS CONSULTADOS
NO SINE

*empresas de grande porte

VALoR PARA DEFINIÇÃo
Dos sAúRtos BASE

ANALISTA ECONOI/lICO
FINANCEIRO PLENO

ANALISTA FINACEIRO
PLENO

R$4.741,62

Fonte: https://www.trabalhabrasil. com.br/media-salarial; 19 I 031201 9.

6.2. Pesquisa de mercado junto a outras empresas:

a) Quando da realização da pesquisa de mercado junto as empresas, com a
Íinalidade de veriÍicar os valores dos saláíos praticados em contralos similares, as
categorias de Analista Econômico Financeiro Plêno foram compâradas e
identificadas com preço abaixo de mercado.

7. REcuRSos oRçAMENTÁRros

O recurso Íelativo a esta contrataÉo é prôprio e será classiÍicado na rubrica'Custos da
Administração", prevista no Plano de Negócio - Revisão 5, da Mata de Santa Genebra
Transmissão S.A

B. Do pRAzo DE vtGÊNctA Do coNTRATo.

O prazo de vigência do Contrato será de 8 meses, a contar dâ data da emissão da ordem de
serviço, podendo ser pronogado sob as condiçôes do art. 7l da Lei 13.303201ô.

O PRESENCIAL MSG N.'005/2019 - Contral€çáo de empresa parâ êxecução de serviços conlin
ínanceirc e conlábil (Gerâl ê Rêgulalório), compreendendo serviços de natureza ínanceirâ âssessoía e cons
pâÍa á l\,lata de Santa Genebra Trânsmissáo S.A.
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fll r.,t Assunto: Contreteçào de êmpresa para execução de serviços continuados de apoio

,t,,,,,. ,. ;, ...,". Ínancerro ê contab I (Geral e ReguatóÍio) compreêndendo seryiÇos de natureza
' Í nun"e,ru assessoTla e consuLtor a contábll paÍa a l\,4ata de Sania Genebra

Transmissão S.A.

9. CONTRATAÇÃO DOS SERV|çOS LTCTTADOS EM LOTE ÚNtCO - JUST|FtCAT|VA

Analisados os aspectos da compêtitividade e economicidade da contratação, bêm como a
viabilidade têcnica de paícelamento do objêto a ser licitado, constatou-se que:

a) Tratam-se de serviÇos comuns, inseridos dentro dos padrões de desempenho e
qualidade conhecidos no mercado que são diretamente interligados;

b) Eventual parcelamento do objeto poderá resultar êm prejuízo para viabilidade de
sua execução, desvirtuândo o propósito da contratação e inviabilizando a apuração
da responsâbilidade contratual e a própria coordenaçáo das atividades, pois

somente se pode admitir coordênaçáo quando se há uma êspéciê de vÍnculo entre
aqueles que coordena e os coordenados.

c) Foram cotados os preços com 04 empresas no mercado, especializadas em
serviços de apoio Íinanceiro e contábil (Geral e Regulâtório), mmpreendendo
serviços de naturêza financeira, assessoria e consultoria contábil, que
manifestâram interesse em prestar os serviços objeto da presente contratação,
quando da realização da pesquisa de mercado; e

d) O parcelamento do objeto deve ser adotado apenas na contratação de serviços de
maior especializaçáo técnica, vêz que, como regra, ele náo propicia âmpliaçáo de
competitividade na contratação de serviços de menor especializaçâo, ou seja,
seryiços comuns como os ora licitados.

Considerando que para atender as necessidades da Mâta dê Santa Genebra Transmissão
S/A., os itens ob.ieto da licitação fazem parte de um conjunto único de ações/serviços,
intrinsecamente relacionados e parte dê um mesmo processo produtivo, a serem prestadas
por empresas atuantes no mercado de serviços de natureza Ínanceira, assêssoria e
consultoria contábil.

Considerando a inviabilidade técnica do desmembramento do objeto a ser contratado, que
pode inclusive prejudicar o regular funcionamento da MSG, deverá a presente contratiação
ser realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo mênor preço,
nos termos dâ Lei no 13.303/16 e Lei n' 10.520/02.

e"n"1Í'

";ã?snÉ:ããi.nto'

Mdeempresaparaexe€uÉodeseÍViçosconlinuâdosdeapoio
finânceiro e mntábil (Gerale Regulató o), compreendendo serviços de naturêza fnancêiÉ, âssessoÍia e consultoria conlábil
para â lvlata de Santâ Genebra T.ansmissáo S.A.
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yfy,*i.i:ie.!*,f. financeiro e contábiL. (Geral e Regulâtó.io),, comprêendendo serviços de naturezâ

financeira, assessorie e consulto.ia contábil para a lúata de Santa Genebra
Transmissáo S.A.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA OE PREçOS

À
MATA DE saNTA GENEBRA TRANsMtssÃo s.a.
PREGÃo PRESENGIAL MsG N'oo5/20í9 - serviaos de Apoio Financeiro e contábil

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

OBJETO:
Nosso prêço global pâra

confome abaixo:

lnscrição estadual ou municipa :

Emal:

a presente licitação, proposto é de R$... .. ... (xxx) distrbuidos conforme âbaixo

ITEM DEscRtçÃo Dos sERVtços Unid. Quant.
Valor Unit.
Mensal R$

Valor Total
R$

'I

Serviço de Migraçáo do sistema Financeirc ê
Contábil, incluindo a licença de soítwarê
necessáriâ a migração do sistêma dê
âplicativos existêntes e integração dos dados
âo novo sistema.

Un 1

2

Serviços continuados para ápoio financêiro
executados no escritório da Conkatante,
incluindo â mão de obra de no minimo 01
profissional conformê Íelãcionados no Anexo
V-A do Termo de Referência - ANEXO L

mês I

3

Serviços continuados para Apoio Contábil
(Geral e Regulatório) que sêráo êxecutados
nas dependências da CONTRATADA.

8

lúobilização VB 1

5 Desmobilização VB 1

TOTAL GLOBAL R$

DeclaÍã, outrossim, que o valor pÍoposto é o valor bruto ê inelui todas ês despesas ê custos, diretos e indirêtos
(tais como: lOF, tributos, encârgos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, seguro de vida / saúde,

treinamento e insumos), nêcessários ao cumprimento integraldo objeto

O PRESENCIAL 9 - Conlraiação de empresa para seruiÇos contin!ados
ínancêiÍô e conlábil (GeÍal e Regulaióio), compreendendo serviços de nalureza Íin
para a [,4ata de Sanla GenebÍá Transmissão S A

44!80

âssessoÍiâ e consultoÍia ntábil
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§ jdrr€ PREGÃO PRESENCTAL MSG N'o 005/2019

.i" Sop q§ Assunto: conraraLào de errp,"sd pd'a e^eLuçáo de seryrÇos , onnn'rddos oe dooo

r, Írnêncerro e conlâbl (GeÍal e Regulatóno), compreendendo sêrvlços de naturêza
' fnancera assessoria e consutoria contábil para a Nlata de Sântê Genebrâ

Transmissão S.A.

O LICITANTE deverá nfoTmaT em sua proposta os percentuâis dos mposios incidentes, conforme a leg s ação
êm vigor

Obseryacõês:
i) No cêso de adjudrcação do obleto contrâtuel, o(s) representanle(s)
assinará(ão) o contrato será(áo) o(s) Sr.(a.Xs)
( D i reto r/G e te nte / S óc io /P ro p ietá i o/P ro c u rad o t)
ii) Casa o ata canstitLttiva da empresa exia a assinatura de mais de

iií) lnformaçõescomplementares
It4atnz ( ) Flllal( )
Razão Soc al
CNPJ:
Endereço: . .. ........
CLP do em ssoÍ da Notê fiscal.
Unrdade da FederâÇáo do emrssor da Nota Fiscê:
E n êi e te e[one da e'rpÍesa
Simp es Naciona: Náo( ) Sim ( )

ív) Os dados bancários onde os pagamentos seráo crêditados:
Conta CoÍrêntel

lega (is) da nossa
qualiíicaçáa

um rcpresentante, informar as dado6

Banco: Aoência:
v) A empresa sê enquadra no conceito dê Microempresa ou Empresâ dê Pêqueno Porte, nos termos dê

Lei Complementar '123106 para efeito de preferência nos processos de licitaÉo pública?

Náo ( )
Caso afiÍmativo, informar se l\IE ou ÊPP:

Sim ( )

EPP ()

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, dê de 2019

Nomo da Emprcsa Poponente Assinatura ê carimbo da Proponeítê

Assinatura e nome do tepíêsentante legal da empresa

Obs Esta cafta deverá ser impressa em papelttmbrado da empresa em uma única via, e sêr devtdamente

assinada par seu(s) representante(s) legal(is), canstituÍda para tal fim e cam os devidas poderes, sendo

necessária ê juntada do respecüva instrumenta.

O PRÉSENCIAL MSG N-'005/2019 - conlêtaçâo de empÍesa paÍa execuç€o de seNiços continuados dê apoio

MEO

.,-ii)
r r"ü. i ll,_ /

financeiÍo e contabil (Gêral e Regulatório), compreêndendo seÍviços de nalureza inanceira, assêssoÍia e consulloÍia contábil
para a IVâia de Sanla Genebra Transmissáo S A

45/80
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PRESENCIÀL MsG N.o oos/2ole

f,fl},ll.'
r.ri.ii r: iúrr.r ,:r, ,, r rr. fnancero e contábil (Geral e Regulatório). compreendendo serviÇos de natureza

financeira assessor a e consultoria contábrl para a Íúata de Santa Genêbra
Transmissâo S.A.

ANEXO II - A
TABELA DE CÁLCULO DE MÂO-DE-OBRA

Rio de Janeiro, _ de de 20'19.

Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is) da enpÍesa licttante (apantada no contrato

sacêlou pracurâçôa com poderes especÍÍicas).

Ínancêiro e contabil (Geral e Regulaiório), compreendendo
paÍa a Mâra dê Santa GênebÍa TÍansmissáo S.A.

Obs. EsÍa Tabela cleveÉ sq preenchida, imprcssa em papol timbrado da êmprêsa, em uma única via, e set
devidamente assinada por seu(s) íepÍesentante(s) legal(is), @nstituÍdo paÍa tal fifi e com os devidos poderes,

sendo necê;sáia a juntada do respectivo instrumenb.

O PRESEÍVCIAL M.SG IV-d 005120í9 - Conlraiação de pâra exêcuçáo de serviços continuados

Item Cârgos /Função Qt
Unil

I

R§ RS

Custo
Total

R$

8Dt

R$

Va or
Final
RS

1

sERVtÇO DE MTGRAÇÃO DO STSTEMA FTNANCETRO E CONTÁB|UFISCAL, |NCLU|NDO A
LICENçA DE SOFTWARE NECESSÁRIA A MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE APLICATIVOS
EXTSTENTES E TNTEGRAçÃO DOS DADOS AO NOVO StSTEMA.

1.1
Servlço de IVigração

1

2
SERVIÇOS CONTINUADOS . APOIO FINANCEIRO EXECUTADOS NO ESCRITóRIO DA
CONTRATANTE, INCLUINDO MÁO DE OBRA DE NO MiNIMO O1 PROFISSIONAL.

2.1
No mínimo 01
AnâLsia Êconômico
Frnanceiro

I

ValoíTotal 2 (R$)

3
SERVIçOS CONTINUADOS DE CONTABILIDADE (GERAUFISGAL/REGULATÓRIO} QUE SERÃO
EXECUTAOOS NAS DEPÉNDÊNCIAS DA CONTRATADA.

3.1
Sêrviços dê
Contabilidadê Geral
/ Fiscal / Tributária

8

Serviços de
Contabilidade
Regulatório

I

Nlobilização VB

3.4 Dêsmobilização VB

Valor Tolal da
Propostâ (R$)

46t80

de naiureza Íinanceira, assêssoÍia e consultoÍia contábil



a'tÇF PREGAO PRESENCIAL MSG N.o 005/2019

fl,'frJllfl êdos de apoio
\1., r\.,1i..1:t,,, jfnancerro e contabrl (Geral e Regulatório), compreendendo serviÇos de natureza

' ínance'ra assessoTia e consultoria contáb I para a l\,4aia cle Sania Genebra
Transmissão S A

ANEXO II - B
MODELO DE TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES NO CUSTO DA PROPOSTA

ITEI\4 lncidência %
Grupo A

AÍ1.22, lnciso ldâ Lei8212191
4,2 FGTS Ad. 15 Lei 8036/90 e art.7 CF 1988
A3 Salárlo Educaçâo AÍt. 3Ô Decrelo 87043/82

SES} E SESC Ad. 30 Lei 8036/90 e a(1 Lei 8.154/90
A5 SENAI E SENAC Dêôrêto I êÍ 2 31 8/86

A6 SEBRAE Lei 8.0S0/90,alterada pela Lêi 8.154/90
INCRA Art. 1'. do DecÍeto 1ei1.146/70

A8 Seguro parâ Acidenles de Trabalho Art. 22 inciso l, alineas 'b", e 'C'dâ Lêi

8_22191

A9 SECONCI Só onde foi adotado Conv. Colelivâ
Total do Grupo A

Gmpo B

BT Art. 181ei8.112191 e art.476 CLT
82 Licença Palemidade Art 70 inclso XIX da CF

B3 Licença IVâteÍnidade Art. 7' , incisoXlll da CF
B4 'l30 saláflo Arl 70 inciso V! I dâ CF , Le 4090/62 e

Lei 7787189

B5 Acidêntê de Trabalho Lei 636716 e art. 473 da CLT
B6 FéÍlas e unr Têrco Constitucionsl .ciso XVll do âÍi 70 CF ê arl 142 CLT

87 Art- 473 e 83 dâ CLT
B8 Aviso Prévio lndenizado Arl 70. inciso XX da CF e ãrt 487 da CLT

e Lei 12-5A612011

B9 Aviso Prévio Trabalhado Art.7". inciso XX CF e arl. 487 da CLT e
Lei 1250612411

Total do Grupo B

Grupo C

C1 Depósito por despedida injuslâ Arl 70, ncso l, dâ CF, aÍl 487 CLT. art 1"

Lei Compementar 110/2001

c2 lndenizaçao Adicional Arl 1a 6 I " dâ I êi n" 8036/C0

Totâl do Grupo C

Grupo D

D.1 lncldênca dos encaÍgos do gÍupo A
sobÍe itens do Grupo B

GrupoA+ GÍupo B+ Grupo C+ Grupo D

OBS.: 1) O Proponente deveÉ conliÍn e /ou infonnar 06 dados preenchidos na coluna " fundamentação"
acima Íoforida, que deveráo estar de acordo com a legblaçáo em vigência na data da proposta-

2) Esta Tabêla doverá sar praenchida, impressa em papel timbrado da êmptesa, efi uma única via, e ser
devidahente as§nada poí seu(s) têprcsentante(s) legal(is), constituÍdo para talfim a com os devidos podercs,

sendo necessáia a juntada do respectivo instrumento-

{+
O PRESENCIAL MSG N." OO 2019 empresa para execução de serviços continuados de apoio

ínanceiÍo e conlábil (GeÍal e Regulatóno). comprêendendo servços de nalureza Íinanceira assessora e consulloria conlábll
pê,d à VaÉ de Sd_ld Celebrd T'drsrissão S A

47t80 .i.
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5,trJll'
," ll,,l i,,l l . h,tr Írnancelo e contábil (Gere e Regulatório), compreendendo sêrviços de natureza

Inanceta, assessona e consutor]a contábtl pâra a ÍVata de Santâ Genêbra
Transmissão S.A.

aNEXO [ - C

TABELA DE COMPOSTçÃO DO BDI

Admrnistraçao Central, Seguros e Riscos.
Administração Central
Risco, Seguro e Garantia
Somatória x

Dêspesas Financeiras

Tributos
PIS

COFINS

tss (t!tuNtclPto Do RJ

Somatória xxx%õ

Boniticação
Margem estimada Z

Fórmula do BDI tt(1+x) x (1+Y) x (1+z))- (1 l) I 1

Rio de Janeiro, _ de de 2019.

Assinatura devidamente identiÍicada do(s) repr$entante$) lega(ís) da empresa licitante (apontado

no contrato social ou procuração com poderes específiços)

Obs- EsÍa Tabela deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, am uma únlca via, e ser
devidamente assinada por seu(s) representante(s) legal(is), constituído para talfim e com os devidos
poderes, sendo necessáia ajuntada do respectivo instrumento.

O PRESEÀICTAL n SG 
^I-o 

005/2019 ConÍa\açàa dê execução de serviços coniinuâdos de
financeira, assessoÍia ê consulloía coniábilfnanceiro e conlábil (GeÍale Rêgulatóío), compreendendo serviços de

para a lúata de Sanla Gênebra Transmissão S.A.

g-;48i80
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p 2*p I t*EGAo PRESENCIAL MSG N.o 00s/201e

;fl IJf, llssunto: conrrataçao oe-erlpresa oa.a erecucào de seÍvrÇos contnuados de aooro
*.üb *:.nt;í.: tk.Jrb,. financeiro ê côntáb I (Geral e RegulatóÍio) cornpreêndendo servlços de natuÍeza

fnanceLra, assessorlê e consuiorla contábl para a l\,4ata de Santa Genebra
Transmissáo S.A.

ANEXO l[
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

À
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
PREGÃO PRESENCIAL MSG N.O OO5/20í9

Pela presênte

inscrito no CPF sob o n.

fica credenciado o Sr.(a)
poÍado(a) da carteira de identidade no

para representar a empresaexpedida por

no procedimênto licitatório acima
referenciado, podendo o mesmo, quando convocado, negociar preços e, ainda, rubricar
documentos, renunciar ao diÍeito de recurso e aprêsentar impugnação à rêcursos, assinar
atâs, recorrer de dêcisÕes administrativas, enÍm praticar todo e qualquer ato necessário à
perfêita reprêsêntâção ativâ da outorgântê no procedimento licitatório em reÍerência.

Atenciosamente.

Local e Data

Identificaçáo e assinatura do outorgante com firma reconhecida]

Obs: A presente Cafta de Crcdênciamento deveÉ ser apresentada diratamente ao Pregoeiro, em separado
dos envelopes, devidamento assinada pelo representante legal da empíesa licitante, acompanhada de

documento de identificação do representante dasignado pelo lícítante paft a pafticipação no Íefeido ceftame, e

deveÍá estar acoínpanhada do Estatuto ou Contrato Social, com suas respectivas afterações, bem como de
ceiídáo sifiplifícada ernitida pela Junta Comêrcial ou Rêgistto Cívil do Possoas JurÍdicas, conÍorme o caso, a,

no máximo, 9A (noventa) dias, com a Íinalidade de comprcvat que aquele(s) que a outorgou(aran) ten(tên)
podeÍes paÍa fazê)o, na foma do respectivo ato constítutivo.

O PRESENCIAL MSG N-ô OO5/2019 - Contalação de em paÍa execuÉo de seryÍços continuados de apoio
Ínanceiro e contábil (Geral e Regulatório), compÍeendendo serviços de natureza fnanceira, assessoÍia e consultoria contabil
para a Í\râta de Sántâ Genebrâ TÍansmissào S.A.

49/E0
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g ÍJltt ]Ass,,"to @rÇos contiruaoos de aooio

tndrr, ., .cb..o,r finàncêiÍo e contâbi (GêÍal e Regulatóro), compreendendo servrços de naturezat f'nance'ra, assessoria e consultoriê contábil para a Mata de Sênta Genêbrâ
Transmissão S.A.

ANEXO IV
DECLARAçÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

inscÍita no CNPJ no

por intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo assinado,
DECLARA, sob as penalidades legais, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL
MSG N.' 005/2019, que está legalmente enquadrada na condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individua,, atestando que:

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

b) Náo se enquadra em nenhuma das hipóteses abaixo, nos termos da Lei
Complementar n.o 12312006:

(D De cujo capital participe outra pessoajurídica;
(iD Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica

com sêde no exterior;
(iiD De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferênciado nos termos
da citada Lei Complementar, em que a receita bruta global ultrapasse o limite
para obtençâo do benefício;

(iv) Cujo titular ou sócio participe com mais de 10o/o (dez por cento) do capital de
outra empresâ não benêficiada pêla citada Lei Complementar, em que a receita
bruta global ultrapasse o limite para obtençáo do benefício;

(v) Cujo sócio ou titular seja administrâdor ou equiparado de outra pessoa juridica
com fins lucrativos, em que â recêita bruta global ultrapâsse o limite para

obtenção do beneficio;
(vi) Constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;
(vii) Que participe do capital de outra pessoa jurídica;
(viii) Que êxerça atividade de banco comercial, dê investimentos e de

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento ê
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizaÇão ou ncia complementar;

PRESENCIAL MSG N-' OOí20í9 - Conaâtâç:o de emp para execuÇão de seNiços continuados dê
fnanceiro e contábil (Geral e Regulatório), compreendendo serviços
pâra a Mata de Sânia Genebra Transmissão S.A.

aturezâ fnanceíÍâ, assessoria e consu{toria conlábil

.'i
fu'r50/80
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. ,,.rL.L.t rr ., financêiÍo e contábrl (Geral e Regulâtório) compreendendo servços de naiureza
' financelÍa, assessoria e consultorie contábi para a lúêla de Santê Genebra

Íransmissão S-A.

(ix)

(x)
(xi)

Resultante ou remanescente de cisáo ou qualquer
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em
anos-calendário anteriores;
Constituída sob a forma de sociedade por açÕes;

Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com a
pessoalidade, subordinação e habitualidade.

outra forma de
um dos 5 (cinco)

MSG relação de

O signatário dêsta DECLARAÇÃO é representante legal da
(empresa), e assume o compromisso de informar, imediatiamente,
Federal do Brasil e à MSG, eventual desenquadramento da

(microempresa, emprêsa de
microempreendedor individual).

Local, Dia / Mês /Ano

(Assinatura)
(Nome e cargo do representante)

(Nome do proponente na falta de papel timbrado)

Obs. E6ta cafta deverá ser impressa em papel timbrado da emprêsa, em uma (tnica via, e 6er devidamente
assinada por sou(s) representante(s) legal(is), constítuído para tal tim e com os devidos podeÍes, sendo
necessária a juntada do respectivo tnsíÍumenta

à Secretaria da Receita
presente situaçáo dê
pequeno porte ou

O PRÉSENCIAL MSG N.o OO5/2019 - Conlraiação de empresa paÍa o(eürçao de sêrviços continuados de apoio
fnanceiro e contábii (Gerale RegulatóÍio), compÍeendendo sêrviços de natureza fnanceira, âssessoriâ e consultoria contabll
para a lvlata de Sania Genebra Transmissáo S.A.

51i80
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,fl #3$ qt Assunto: Conra-tacáo oe enp esd pr', 
"""?úro 

oe sê.lrços , ont.nuâdo\ oe êooo
l{Ê}noçirrr(6 itrrid iflnance ro e contábil (Gêral ê Rêgubtório), compreendendo serviços dê nâtureza

' ' ' I finance ra, assessoia e consultor a contábtl para a Mata de Sanla Genebra
Transmrssão S.A.

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇOES DE CONTRATAÇÃO

COM A ADMINISTRAÇÂO PÚBLICA

CNPJ n"
intêrmédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades
legais, para Íins de participação no PREGÃo PRESENcIAL MSG N.. OO5/20í9 que;

por

Os documentos apresentados sáo originais ou cópias Íieis dos mesmos, sob pena de
inabilitação, sem prejuízo de responsabilização penal, civil e administrativa;
Os documentos que compôem o Editâl forâm colocados à disposição e tomou
conhêcimênto dê todas as iníormaçÕes, condições locais e grau de dificuldade do
cumprimento do obieto;
Aceita participar da presente licitação nâs condições estipuladas no Edital e, caso
vencedor, assumê integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;
Não se encontE declarada inidônea para licitar ou contratar com órgáos da
Administração Pública;
Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitaçáo exigidos nesta licitação e
inexistê fato impeditivo parâ tal;
Não possui condenações em açÕes cíveis ou criminais por prática de atos de
improbidade administrativã; ê
Não se encontÍa suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a MSG e suas
acionistas, em decorrência do disposto no artigo 38 da Lei no 13.303 de 30 de junho

de 2016.

Local, Dia / Mês / Ano

(Assinatura)
(Nome e cargo do rêpresentante)

necessária a juntada do rcspectivo instrumento.

4.

3.

5.

6.

7.

1.

Obs. Esta cafta deveÉ set ímprcssa em papel tinbÍado da emprcsa, em ufia única via, e set davidamente
assinada por seu(s) representante(s) Iegal(ís), constítuído paft tal fim e con os clêvidos pocleíes, senclo

PRESEIICTÁL tnSG N.ô OO5/2019 -
f+

de empresa pa€ execução de seÍviços conlinuados de apoio

*

*-

Ínânceiro e contabil (Geral e Regulãtório), compÍêendêndo seÍviços dê natureza fnanceúa, assessoÍja e consultoria conúbiÍ
para a lvlata de Santa GenebÍê lransmissão S,A

52/80
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pREsENcraL MsG N.o oos/2019

ã jtJtlf, a".rnto,i.on,araçao oe emDresá pêÍa ê\êcuçao oê serv ço5 conunuaoos oe aporo

r.r;..,. ... .r financeiro e coniabrl (Gerel e Reguâtório) compreendendo serviÇos de natureza
' f nance ra, assessorla e consultorra contáb I para a lúata de Santa Genebra

TÉnsmissão S.A.

ANEXO VI
RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTALDECLARAÇÃo DE

(Empresa) inscrita no CNPJ nô

de ldentidade no e CPF no

Para fins do disposto no inciso XXXlll do art. 7'da Constituiçáo Federal, quê não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição dê
aprendiz, a partir de quatoze anos;

Que não pratica relaÉo trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a
trabalho êscravo, conforme disposto nas Leis no 9.777, de 30 de dezembro de 1998,

no 10.803, de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar Fedêral no 75, de 20 de
maio de 1993;

Que respeita os Direitos Humanos e não permitê qualquêr forma de discriminaÉo,
cumprindo as obrigaçôes trabalhistas e assegurando condiçÕes dignas de trabalho
aos funcionários; e

Que náo adota práticas danosas ao meio ambiente, exercendo suas atividades em
observância aos atos legais, normativos e administrativos relâtivos às áreas de meio
ambiênte, emanadas das esferas federal, estaduais e municipais, incluindo, mas náo
se limitando, ao cumprimento da Lei no 6.938, de Agosto de 1981 (Política Nacional
do Meio Ambiente) e Lei no 12.305, de 2 de Agosto de 20'10 (Política Nacional de
Resíduos Sólidos).

Local, Dia / Mês / Ano

(Assinatura)
(Nome e cargo do reprêsentânte)

(Nome do proponente na falta de papel timbrado)

N." 005/2019 de empresa paÉ execuÇão de serviços continuados de

por intermédio de seu
portâdor(a) da Cartêira
DECLARA:

sócio, proprietário ou diretor o(a) S(a)

1.

2.

3.

4.

Obs. Esta caíta deverá 6q imprcssa en papel timbrado da empresa, em uma única via, e sq devidanente
as§inada pü seu(s) íepresentante(s) legal(ís), constituído paÊ tal fim e com os devidos poderes, serdo
necessária a Íuntada do rcspectivo instrufiênto. 
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ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO

coNTRATO MSG .............t2019

CONTRATO QUE, ENTRE SI, FAZEM, OE UM LADO,
MAÍA DE SANTA GENEBRA TRÂNSMISSÃO S.A., E, DE
ouTRo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, TENDo PoR
OBJETO A EXECUçÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS
DE APOIO FINANCEIRO E CONTÁBIL.

Pelo presente instrumento, a MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A., empresa
concessionária de serviço público de energia elétricâ, inscrita no CNPJ/MF no

19.699.063/0001-06, com sede à Rua Voluntários da Pátria, no 113 - Pav. 6 - Botafogo, Rio
de Janeiro/RJ, CEP 22270-OOO , nestê ato representadâ por seus diretorês Sr. LUIZ
EDUARDO DA VEIGA SEBASTIANI, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de
identidade no ***"*, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o no *****, na qualidade
dê DirêtoÍ-Presidente; Sr. LUIZ CARLOS DE LIMA, brasileiro, casado, engenheiro
eletricista, portador da cédulâ de identidade n' 7901305-3, inscrito no CPF/MF sob no

028.853.898-69, na qualidade de Diretor dê Contratos; e Sr. EDUARDO HENRIQUE
GARCIA, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade n.o *****, inscrito
no CPF sob o n.o *****, na qualidade de Diretor Financeiro; todos com poderes conferidos
no art. 37 do Estâtuto Social da Sociedadê, doravante denominadâ CONTRATANTE, e de
outro lado, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no ****, com
sede no endereço neste ato representada pelo Sr. ******, nacionalidade,
estado civil, proÍssão, portador da cédula de identidade n.o ******, inscrito no CPF sob o no

te e domiciliado no endereço *******, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presênte CONTRATO, instruído pelo Processo Administrativo
MSG n.' 20í9.01005, Pregão Prêsencial MSG n.o 00512019, a ser executado sob o regime
de menor preço global, devidamente autorizado pelo Mêmorendo dê Adjudicação do
Objeto e Homologação da Licitação n,o xxr20'19, o qual reger-se-á pelas normas da Lei
n.' í3.303/2016, legislações pertinentes e pelas cláusulas seguintes:

SULA PRIMEIRA _ DO OBJETO;

1.1.Contratação de empresâ parâ execuÉo, sob o regime de emprêitada por preço globâ|,

de serviços continuados de apoio Íinanceiro e contábil (Geral e Regulatório) para a MSG,
compreêndendo serviços de natureza financeira, assessoria e consultoria contábil, de acordo
com as especificaçôes constantes no Termo de Referência (Anexo ldo Edit?l).

PRESENCIAL tnSG N." 0O5/20r0 Conlratação de empresa paÍa execução de continuados de apoio
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1.4 execuçáo dos sêrviços é imediata, tendo como marco inicial a emissáo da ordem de
serviço, que será feitâ após a publicação do extrato deste CONTRAÍO.

2.2.Os serviços serão executados pela CONTMTADA, conforme prêvisto no Termo de
Referênciâ, obedecêndo integral e rigorosamente às suas disposições, bem como às
normas, especificações e métodos aprovados, relacionadas dirêta ou indiretamente com o
seíviço.

2.3.4s dúvidas técnicas que surgirem no decorÍer da execução dos serviços serão dirimidas,
êm conjunto, pelos responsáveis técnicos dê ambas as partes.

CLÁUSULA TERCÊIRA - DOS DocUMENToS CoMPLEMENTARES:

3.í.Para melhor caracterizaçáo do objeto deste CONTRATO e das obrigaçôes das partes,
consideram-se peçâs dele integrantes e complementares, independêntêmente de anêxaçáo,
em tudo aquilo que com ele náo conflitarêm, e sêrão vinculantes durante toda a vigência do
CONTRATO, os sêguintes documentos:

a) Edital do Pregáo Presenciâl MSG n.o 005/2019 e seus ânexos, eventuais
suplementos e adendos;

b) Proposta da CONTRATADA no **** datadâ de "*/ ""1 2019i e

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

3,2.Omrrêndo divergências entre o estipulado nos documêntos mencionados nêsta cláusula
e neste CONTRATO, prêvalecerão âs disposiçÕes deste CONTMTO, seguindo-se as dos
restantes documentos, na mesma ordem em que se encontram os itens acima mencionados.

3.3. Não terão eficácia quaisquer exceçôes aos documentos emanados da CONTRATANTE,
formuladas pela CONTMTADA, em relação às quais a CONTRATANTE não haja, por
escrito, sê dêclarado de acordo.

c SULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS:

4.1.Os recursos destinados
"Custos da Administraçáo',
Genebra Transmissão S.A.

a este contrato sáo próprios e
previstos no Plano de Nêgócios

serão classificâdos na Íubrica

- Rev.5, da Mata de Santa

CLÁUSULA QUINTA - DO PREçO:

o valor global de R$..................... ( .. .), de acordo com as condigÕes de pagamento

PRESENCIAL MSG N.o 005/2org - Conimtaçao de empÍêsa
fnanceiro e conlábil (GeÍale Regulâtório), compreêndendo sêrviços de
parâ a lvlâta de Sania Genebra Trânsmissão S.A.

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços objeto deste CONTRATO,

0+
execuÇão de serviços continuados dê apoio
ínanceirâ, âssessoria e consultoria contábil
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previstas na Cláusulâ Sexta destê lnstrumento.

5.2.4s condiçÕes de pagamento previstas estão diretamenle vinculadas ao início da
prestaçáo dê serviço.

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

SULA SEXTA - CONDIÇÔES DE PAGAMENTO:

6.í.4 CONTRATADA emitirá correspondência com Bolêtim de Mediçáo (mensal) apontândo
os serviços efetivamente prestados e apresentará à CONTMTANTE no endereço de sua
sede, situada na Rua Voluntários da Pátria, no 113, pavimento no 6 - Botâfogo - Rio de
Janeiro/RJ, para apÍovaçáo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do seu recebimento.

6.í.í. Aprovado o Boletim de Medigão, a CONTRATANTE emitirá a Autorização dê
Faturamento para CONTMTADA discriminando a aprovação dos serviços executados com
os respectivos vãloÍes, autorizando desta formâ, a emissão da Nota Fiscal pela
CONTRATADA.

6.2.4s solicitações de pâgamento decorrentes deste CONTRATO serão pagas pela
CONTRATANTE em 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo físico do
Requerimênto de Paoamento na sede da MSG, por meio de depósito na conta corrente da
CONTRATADA. Para tanto, fica obrigada a informar o banco, a âgência, a praça e a conta
correntê para acatar tais créditos, sêm o que a CONTRATANTE não efetuará os
pagamentos.

6.3.O Requêrimênto de Paqamento dêverá ser assinado por representante devidamente
habilitado e com poderes para exercer tal ato.

6.4.Para que a CONTRATANTE possa cumprir, dentro do prazo estabelecido, com a sua
obrigaçáo relativa ao pagamento dos documentos de cobrança emitidos por conta do
CONTMTO ora firmado, â CONTRATADA deverá observar as sêguintes disposiçÕes:

6.4.í. A CONTRATADA emitirá 02 (duas) vias da Nota Fiscal até o 5. (quinto) dia útil dê
cada mês, devendo aprêsontáJas para pagamento impretêrivêlmêntê, até o dia 20
(vintê) do mês corrênte, para possibilitâr a retenção e recolhimento dos respectivos
impostos, encargos ê contribuições denlro do vencimento, se apliúvel;

6,4.2. Caso não seja possível, a nota fiscal deverá ser emitida no mês subsequente de
maneira a atender exigência da cláusula 6.4.1;

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

O PRESE/VCTAL /lrSG /V.a 005/2019 - Conlrc,€,çeo de empresa para dê sêNjços continuados de apoio
fnanceiao ê conlábil (Geral e Regulatório), compÍeendendo serviços de nâturcza
para a Mata de Santa Gênebra Transmissão S.A.
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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
Rua Voluntários da Pátria n.o 113 - Botafogo, 60 Pavimento
Rio de Janeiro/RJ - CÉP 22270-000
CNPJ: 19.699.063/0001-0ô
lnscrição Estadual 86.634.í 55
Insc. Municipal: 0.604.203-1

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

b) Os dados bancários acima referidos mmpreendêm as seguintês informações:
banco, agência, praça e conta coÍrente na qual devem ser depositados os créditos,
sendo certo que sêm tais informaçõês a CONTRATANTE não efetuará os pagamentos.

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

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

(6.2) O valor conêspondênte à retenção sobre os pagamentos efetuados por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, conforme artigo 29 e
30, da Lei no 10.833/03: lmposto sobre a Renda (lR), da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), da Contribuiçáo para o Financiamênto da Sêguridade Social
(Cofins) e da ConÍibuição para o PIS/PASEP.

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

971t2009.

(c.4) lmposto sobÍe Circulaçáo de Mercadorias e Serviços - ICMS, conforme
estabelecido na Lei Complêmentar no 87196 ê atendendo a legislação do Estado do
Paraná nos termos do Regulamênto do ICMS-PR - Dêcrêto n' 1.980/07;

(c.5) Diferencial dê Alíquota, destacado como Substituição Tributária, por força de
protocolos entre os Estiados, nos termos das legislaçÕes especificas.

6.4.4. Não serão admitidos documentos fiscais que façam referência a diversos instrumêntos
contratuais;

6.4.5. A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(áo) ser encaminhâda(s), imêdiâtâmente após
emissáo, para: controlenÍ@msgtrans.com.br de forma que a CONTRATANTE veriÍiq

L MSG N." 005/2019 - ContÍataçáo de emp.esa pa
fnancejro e contábil (Geralê RegulâtóÍio), compreefldendo serviÇos de
para a l\,4ata dê Sânla GenebÍa Transmissáo S,A.
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documento fiscal;

6.4.6, A CONTRATADA obÍiga-se a apresentar, juntamêntê com a Nota Fiscal, as certidões
nêgâlivas, que devem ser protocoladâs nâ secretâria da MSG, sob pena de aplicação das
sanções previstâs nêste CONTMTO, êm original, cópia autênticadâ êm cârtório ou êmitida
por sistema eletrônico - rede de comunicação lnternet, quais sejam:

a) Provâ de regularidade para com a Seguridade Social, por meio da Cêrtidão de
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais ê à Dívida Ativa da União;

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

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

d) Certidão Negativa de Débitos Tributários ê de Dívida Ativa Estadual Paraná.

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

6.6.41ém dos documentos informados nos itens acima, a Nota Fiscal ou Fatura será
obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovaçôes:

a) Do pagâmento da remunêração e das contribuições sociais (Fundo dê Garântia do
Têmpo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês anterior a
execugáo dos sêrviços, compatível com os emprêgados vinculados à execuçâo
contratual, nominalmente identificados;

b) Do cumprimento das obrigaçõês trâbalhistas, correspondentes ao mês anterior à
execução dos serviços que tenha sido paga pela AdministÍação, conforme
estabelecido no instrumento contratual; e

c) A comprovação do pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente âo
mês anterior à data da prestaçáo do serviço.

6.7.O descumprimento das obrigações trâbalhistas, previdenciárias e as relativâs ao FGTS
ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sançÕes cabÍveis.

6.8.Quando da rescisão do contrato de trabalho pela prêstadora de serviços, o GESTOR do
CONTRATO deve verificar o pâgamento pêla CONTRATADA das verbas rescisórias qu a

O PRESENCIAL MSG N.o 00512019 - Contrataçao de empresa Ía execuÇão de seNiços
íinanceiro e contábil (GeÍale Regulatódo), compÍêendêndo serviços de
para a l\Iata de Sanla GenebÍa Transmissão S.A.
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comprovaçáo de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestaçáo de
servigos, sem que ocorÍa a interrupção do contrato de trabalho.

6.8.1. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no ltem 6.8. a CONTMTANTE reterá
a garântia prêstada e/ou do valor da última parcêla dêvidâ.

6.9.Para quê a CONTRATANTE possa cumprir, dêntro do prazo êstabelecido, com a sua
obrigação relativa ao pagamento, a CONTMTADA deverá apresentar os documentos nesta
cláusula. O não cumprimênto pêla CONTRATADA, dos citados documêntos, no que for
aplicável, fâcultará a CONTRATANTE devolver o Requerimento de Pagamento e a contar
novo prâzo de vencimento, a partir da reapresentação.

6.10. No caso dê sêr constatada irrêgularidade na documêntaçáo aprêsentada, â
CONTMTANTE devolverá a Nota Fiscal à CONTRATADA para devidas providências de
correçáo e/ou cancelamento, conforme o caso.

6.11. A CONTMTADA, mensalmente, devêrá enviar à CONTMTANTE os comprovantes
do pagamento ê recolhimento dos correspondentes encargos sociais (GFIP - SEFIP, junto

com as guias e comprovantes dê recolhimento), bem como das obrigações fiscais
(obrigâçõês de recolhimento do ISS), trabalhistas (ex: folha de pagamento / comprovantes de
pagamento de salário) e previdenciárias.

6.í2. Nâ hipótese de ocorrência de êrro ou de haver dúvida nos documentos que compõem
o Requêrimênto de Pagâmento, a CONTRATANTE pagará apenas a parcela náo controversa
no prazo conlratual, ficândo a par@la restante parã ser paga após â soluçáo finâl da
controvérsia, no prazo dê até 06 (seis) dias útêis, â contar da data em que as dúvidas forêm
solucionadas e a fatura for aprovada pela CONTMTANTE.

6.í3. Eventuais encargos financeiros (multas, juros de mora, entre outros) imputados à
CONTMTANTE, decorrentes do atraso na apresentaçáo dos documentos nos itens 6.4. e
6.6, poderáo ser descontados dos faturamentos apresentados pela CONTRATADA.

6.í4. Caso a CONTRATADA apresente os documentos exigidos nos ltêns 6.4 e 6.6, após o
prazo estabelecido no ltem 6.4.1, a cada dia de atraso, o prazo de pagamento mencionado
será prorrogado na mesma proporÉo.

6.í5. Fica vedado o desconto ou o endosso de duplicatas extraídas com base no
CONTRATO, náo se responsabilizando ã CONTRATANTE por seu pagamento se verificado
dito desconto ou endosso.

6.í6. Em qualquer hipótese,
bâncários ou não, no valor
permanência e outros.

a CONTRATANTE náo se responsabilizaÍá pot acréscimos,
das duplicatas, sejam a título de juros, comissão, taxas de

4+
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6.'17. Desdê já Íicã acertado entre as partes que o comprovantê de depósito bancário se
constituirá em documento probatório de quitação das obrigações decorrentes do
CONTMTO,

6.18. O valor contrâtâdo será pago em moeda corrente e legal do País, segundo o
faturamento elaborado pêla empresa CONTMTADA, após vêrificação, mêdição e aceitaçáo
por parte dâ fiscâlizãção da CONTRATANTE, respeitadas as demais disposições do
presente Contrato e de seus anexos.

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

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

b) Juros moratórios dê 1% (um por cênto) ao mês, pÍó-raia-die, contados entrê a data
de vencimento da obrigação e o efetivo pagamento da obrigâçáo principa!;

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

6.20, Os valores estabelecidos nestê item somente serão pagos mediante apresentação,
pela CONTRATADA, do respectivo documento de cobrança.

6.21. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTMTANTE, o
valor dêvido deverá ser âcrescido de atualização financêira, e sua apuração se fará desde a
data de seu vencimento até â daia do efetivo pagamento, em que os juros de mora seÉo
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cênto) ao ano, mêdiante
a aplicâção das seguintes fórmulas:

I = (TX /'100) r365 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 pagamênto;

VP = Valor da parcela em atraso.

6.22.Os pagamentos a serem efetuados em favor da
estarão sujeitos à retençâo, na fonte, dos tributos cujos
CONTRATANTE fará as retenções de acordo com

linânceim e contabil (Geral e RegulalóÍio), compÍêendendo serviços
paÍa a lúâta dê Sânla Genebra TÍànsmissào S.A.

CONTMTADA, quando couberem,
recolhimentos são êxigidos em lei. A
a legislaçáo vigente e/ou exigirá â

nâtureza Ínanceira, âssessoía e consulloda contábil

comprovâção de tais recolhimentos.
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6.23.A CONTRATANTE poderá deduzir débitos, indenizaçôes ou multas êm que o
CONTRATADO haja incorrido, de quaisquer créditos seus, decorrêntes deste instrumento
contralual, podendo ainda utilizar-se da garantia de cumprimento do CONTRATO.

6.24.0 pagamento êfêtuado pela MSG não isenta a CONTRATADA dê suâs obigações e
responsabilidades.

LA SETIMA - DA REPACTUAÇ DO CONTRATO:

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

7.2.O interregno mínimo dê 12 (doze) meses para a primeira repactuação do contrato será
contado a partir da data do oÍçamento a que a proposta se referir, sendo que se considera
como data do orçamento aquela do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou
equivalente vigentê à época da apresentaçáo da proposta.

7.2.í. Quando a contratação envolver mais de uma catêgoria profissional, com datas-bases
diferenciadas, a data inicial pâra a contagem da anualidade sêrá a data-base da categoria
profissional que reprêsente a maior parcela do custo de mão-de-obra da contratação
pretendida.

7.3.4 CONTRATADA 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 prorrogaÉo contratual subsequente, sendo que, se não o
fizêr dê forma tempestiva, e, por via de consêquência, prorÍogar o contrato sem pleitear a
respectiva repactuação, oconerá a preclusáo de seu direito de repactuar. (Acórdão n.'
'1.828/2008 - TCU/Plenário e lN SLTI n.o 0212008.

7.3.í. As repactuaçÕes a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante
a vigência do contrato, também seráo objêto de preclusáo com o enceíamento do contrato.

7.4.Nas repactuaçôes subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data
do fato gerador que deu ensejo à última repactuaÉo.

7.5.4s repactuaçÕes de contrato serão precedidas por solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração anâlítica da alteraÉo dos custos, por meio de apresentação
da plânilha de custos e formaçáo de preço ê do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo
que fundamenia a rêpactuação do CONTRATO, conformê for a variação de custo objeto da
repactuaçáo.

7.5,1, É vedada a inclusáo, por ocasiáo da repactuação do contrato, de benefícios náo
previstos na proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigatórios por força de

o PRESE/VCIAL MSG N_" OO5/2019 ra êxecuçao dê seruiços coniinúados de apoio
Íinanceira. assessoria e consullôÍiâ contábilfinanceiro e contábil {Geral ê Regulalóío), compreendendo seNiços de

para â lúatâ de Santa GenebÍa TÍansmissáo S.A,
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instrumento legal, sentença noímativa, acordo coletivo ou convenção coletiva, o que deverá
sêr comprovado com a cópia do documento legalquê lhe deu enseio;

7.5.2. Quando da solicitação da repactuaçãô do contrato, esta somentê será concedida
mediante negociaçáo entre as partês, considerando-se:

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

b) As particularidades do contrato em vigência;

c) O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;

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

e) lndicadores setoriais, tabelas de fabricantês, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalêntes; e

0 A disponibilidade orçamentária do órgáo ou entidade contratante.

7.5.3. A decisão sobre o pedido de repactuaçáo do contrato deve ser fêiia no prazo máximo
de sessenta dias, contados a partir da solicitaçáo e da entrega dos comprovantes de
vaÍiação dos custos;

7.5.4. O pruzo referido no parág€fo anterior Íicará suspenso enquanto a CONTMTADA não
cumprir os âtos ou apresentar a documentaçáo solicitada pela CONTRATANTE para a
comprovação da variaçáo dos custos;

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

7,6,Os novos valores contratuais decorrentês das repactuaçõês terão suas vigências
iniciadas observando-sê o seguinte:

a) A partir da assinatura da apostila;

b) Em datâ futura, desde que acordada entre âs partes, sem prejuízo da contagêm dê
periodicidade para concessão das repactuações futuras; ou

c) Em data anteíior à repactuaçáo do CONTRATO, exclusivamente quando a
repactuação envolvêr 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 esla ser considerada para efeito dê compensação
do pagâmento devido, assim
repactuações futurâs.

o para a contagem da anualidade em

PRESENCIÀL o de empresa pâra execuÇão de serviços continuados de apoio
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7.6.í. No caso previsto nâ alínea 'c', o pagamento retroativo deveÍá ser concêdido
exclusivamente para os itens quê motivaram a rêtroatividade, e apenas em relação à
diÍerença porventura existente.

7.7.4 Administraçáo deverá assêgurar-se de que os prêços contrâtados sáo compatíveis
com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais
vantajosa.

SULA OITAVA - DO REEQUILíBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

8.í.O valor pactuado poderá ser revisto por acordo entrê as partes, com vistas à mânutênção
do equilíbrio econômico-financeiro do CONTMTO, na hipótese de sobrevirem falos
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, configuÍando álêa econômica extraordinária e extracontratual.

8.2.4s eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovaçáo de
supervenlência do fato imprevisível ou previsívêI, porém de consequências incalculáveis,
bem como da demonstração analítica de seu impacto nos custos do CONTRATO.

8.3.Não seráo aceitos pedidos de reequilibrio econômico-financeiro decorrentes das
varaaçóes cambiais caso o objeto licitado possua insumos/matéria primas atreladas à moeda
estrangeira.

8.4.Os tributos sobre renda ou lucro não implicaráo no reêquilíbrio dos preços contratados.

c LA NONA _ DO PRAZO DE NCIA:

g.'t.A vigência do CONTRATO será de I (oito) mesês, contada da emissáo da ordem dê
serviço, podêndo ser prorrogado sob as condiçóes do art.7í da Lei no 13.303/16.

9.2.O CONTRATO poderá ser prorrogado nas hipóteses legalmente peÍmitidas, mediante
emissão de Termo Aditivo, desde que âmbas as partes concordem, por escrito,
anteriormente à data do término do CONTRATO.

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

c SULA DÉCIMA - DA CESSÃO DE CRÉDITOS

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

paÍa a Mala de Santa cenebra Transmissão S-A.
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cLÁusuLA DÉctMa pnltuettt q - or,q suErccNTRATAçÃo

íí.r.4 CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente os serviços deste CONTRATO,
mediante prévia e expressa aprovação pela CONTRATANTE, desde que comprovada, por
parte da Subcontratada, a sua regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, bem como sua
capacitação técnica parâ â realizaçáo dos serviços que serão prestados.

1í.2.Mesmo nos casos autorizados, subsistirá a responsabilidade, total e exclusiva, da
CONTMTADA, por todas as obrigaçôes contratuâis, como se fosse a executorâ direta dos
serviços, inclusive no que concerne aos encargos trabalhistas, prêvidenciários, fiscais e
comerciais referentes à subcontratação.

11.3. Qualquer substituição de subcontratado também deverá ser previamentê aprovada pela
CONTMTANTE nas mesmâs condições.

1'1.4.A CONTRATANTE poderá, durante toda a vigência do presente CONTRATO, exigir a
comprovação da adimplência pêla SUBCONTRATADA de todas as suas obrigagôes
trabalhistas.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA _ DA GEsTÃo E DA FIscALIzAÇÃo:

12.1.Cabeá a gestão do CONTMTO à Diretoria Financeira da CONTRATANTE, a quem
competem todas as açÕes necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladâs nêste
CONTMTO e ainda:

a) Formalizar todo e qualquer entendimento com a CONTMTADA ou o seu preposto,
assim como documeniar, por meio de atas, as reuniÕes realizadas;

b) Manter controles adequados e efetivos do CONTRATO, do qual constarão todas as
ocorrências relacionadas com a execuçáo, inclusivê medições e o controle do saldo
contratual, com base nas informaçõês e relatórios apresentados pelo Fiscal do
Contrato;

c) Comunicar formalmente à CONTMTADA, os eventuais inadimplementos
estabelecendo prazos para regularização destês. Após vencido êssê prazo, caso a
inadimplência náo tenha sido sanada, comunicar a intençáo de aplicar as sançôes
previstas no CONTRATO e na legislação;

d) Realizar as alteraçóes contratuais, para melhor adequar seus termos às
necessidades da CONTRATANTE êm relação a prazo, valor e reequilíbrio
êconômico-financeiro do CONTMTO;

e) Propor medidas que melhorem a execuçáo do CONTRATO.

í2.2. A CONTRATANTE terá o de exerceí ã la fiscalização sobre a prestação dos

O PRESENCIAL MSG N.o 005/2019 - Contrâtação de em paÍa execução de serviços continuados dê
nnânceiro e contábil (Geral e Regulalório), comp.eendendo sêrviços
para a Mala de Santa GenebÍa TÍansmissão S.A.

Ínanceira. assêssoia e consultoriá cônlábil
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sêrviÇos objêto do presente CONTRATO, por intermédio de seus representantes (fiscais de
contrato), devidamente crêdenciados, aos quais deverá a CONTRATADA facilitar o pleno
exercício de suas funçÕes, não importando isso em supressão ou mesmo atenuaçáo das
responsabilidades desta, por quaisquer erros, falhas ou omissÕes ocon idas.

12.3. Cabe aos Fiscais do CONTRATO, conforme suas âtribuiçõês definidas em
procedimento interno, o acompanhamênto da execução do objeto contratado, podendo
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços julgados insatisfatórios ou que não atendam ao
especificado neste CONTRATO, iníormando ao Gestor do CONTRATO as ocorrências que
possam prejudicar o bom andamento e ainda:

12,3,í, Anotar em registro próprio (correspondência, diário de obras, entre outros) todas as
ocorrências relacionadas com a execução do CONTRATO e determinar o que for necessário
à apuraÉo das faltas ou defeitos observados;

12.3.2. A ÍunÉo de fiscal de contrato deve ser atribuída a profissional com experiência e
conhecimento na árêa relativa ao objeto contratado, designâdo para auxiliar o Gestor do
Contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato, e
especialmente:

a) Esclarecer prontamente as dúvidas administrativas ê técnicas e divergências
surgidas na execução do objêto do CONTRATADO;

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

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

d) Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
rêspeito da suspensão da entrêga de bens ou a realizaçáo dê serviços;

ê) Conferir e certificar as faturas relativas às aquisiçóes e sêrviços;

0 Proceder às avaliaçÕes dos serviços executados pela CONTRATADA;

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

h) Determinar â rêtirada de qualquer empregado, subordinado dirêta ou indiretamente
à CONTMÍADA, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou às
próprias subcontratadas, que, a seu critêrio, compromêtam o bom andamento dos

O PRESENCIAL MSG N.o 005/2019 - Conltatàçào de empresa paÉ exêcuÉo dê seruiços continuados dê apoio
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i) Receber designaçáo e manter contato com o preposto da CONTRATADA, e se Íor
necessário, promover reuniôes periódicas ou especiais para a resolução de
problêmas na êntrega dos bens ou na êxecuçáo dos serviços;

j) Dar parecer técnico nos pêdidos dê ãlterações contratuais;

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

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

m) Outras atividades compatíveis com a funçáo.

12.4. A fiscalização não exclui nem rêduz a rêsponsabilidade da CONTMTADA, inclusive
perante tercêiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçôes têcnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, náo implica êm corresponsabilidade da
Administração ou de sêus agêntês e prepostos.

í2.5, A execuçáo dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumenlos de controle, que compreêndam a mênsuração dos seguintes aspectos, quando
for o caso:

a) Os resultados alcançados em relaÉo à CONTRATADA, com a veriÍicação dos
prazos dê êxecuÉo e da qualidade demandada, se for aplicávêl;

b) Os rêcursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação
proÍssional 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 execuçáo estabelecida, se for
aplicável;

e) O cumprimento das demais obrigâçÕes dêcorrentes do contrato; e

0 O descumprimento total ou parcial das rêsponsabilidadês assumidas pela

CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigaçÕes e encargos sociais e trabalhistâs,
ense.iará a aplicação de sançóes administrativas, previstas no instrumento
convocatório e na legislação vigênte, podendo culminar em rescisão contratuâ|,
conforme disposto nos arts. 82, §1ô e 83 da Lei no 13.303, de 2016.

rMA TERCETRA - Dos AcRÉscrMos E supRESSÕES:

13.1. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressÕes âté o limite estabelecido de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste
CONTRATO, que, a critério do CONTRATANTE, se façam necessários, ou a supressão além

ü+
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desse limite, mediante acordo entre as partes, conforme disposto nos parágrafos 'l' e 2" do
artigo 81 da Lei n" í3.303/1ô.

cLÁusULA DÉcIMA QUARTA - Do DIREIToS DAs PARTES:

í4.í. Constituêm direitos do CONTRATANTE:

a) Receber o objêto contratual nas condi@es prêvistas neste CONTRATO e Edital da
Iicitação;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto quê êstiver em desacordo com as condiçÕes
descritas no presente CONTMTO;

c) Rescindir, o presênte CONTRATO, unilateralmente, na hipótêsê prevista no art. 82,

§ 1o da Lei no 13.303i16, bem como pelo dêscumprimento de obrigaçóes
contratuais, especificações, projetos ou prazos;

d) Fiscalizar a exêeuçáo do presente CONTRATO;

e) Aplicar sançóes motivadas pela inexecuçáo total ou parcial do ajuste.

,4.2. Constitui direito da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo
estabelecidos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA _ DAS OBRIGAÇOES DAS PARTES:

15.1. Constituem obrigaçÕes da CONTMTANTE:

a) Esclarecer à contratada toda e qualquer dúvida, em têmpo hábil, com relação à
execuçáo dos serviços;

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

c) Manter, sempre por escrito, êntendimentos sobrê serviços com a CONTMTADA,
ressalvados os casos determinados pêla urgência, cuios entendimentos verbais
deveráo sêr conÍirmados por escrito, dentro do prazo máximo dê 3 (três) dias úteis;

d) Efetuar os pagamentos conforme definido neste CONTRATO.

15.2. Constituem obrigaçÕes da CONTRATADA:

a) Executar os serviços conforme especificaçõês do Termo de Referência e de acodo
com sua proposta, sob a orientação/supervisão e aprovaçáo da CONTRATANÍE,
quando for o caso;

b) Manter o empregado nos horários predeterminados pela MSG;

4+-
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c)

d)

e)

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

Exigir que seus funcionários portem cartáo de acesso fornecido pela
CONTRATANTE. Ao término do Contrato ou no desligamento do empregado da
CONTRATADA, os cartões deveráo ser devolvidos à CONTRATANTE;

ApÍesentar à CONTMTANTE, quando for o caso, a relaçáo nominal dos
empregâdos que adentrarão o órgão para a execuÉo do serviço;

Responsabilizar-se e manter em dia as obrigaçôês sociâis, patronais, patrimoniais,
tributárias, trabalhistas, além de encargos securilários, previdenciários ou de
qualquer outra natureza, passados, presêntês e futuros relativos aos empregados
êncarregados da execução do fornecimento objêto do presente CONTRATO, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade a CONTMTANTE

Atender as solicitaçÕes da CONTMTANTE quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que Íicar constatado
descumprimento das obrigações relativâs à execução do serviço, conforme descrito
no Termo de Referência;

lnstruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
MSG:

lnslruir seus emprêgados â respeito das atividades a serem dêsempenhadas,
alêrtando-os a não executar atividades não âbrangidas pelo contrato, devendo a
contratada relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a
fim de evitar desvio de função;

s)

h)

i)

j) Responsabilizar-sê pelo pagamênto de todos os tributos, êncârgos sociais,
trabâlhistas, previdenciários e outros incidentes sobre os serviços objeto deste
CONTMTO;

Transferir, para o domínio da CONTRATANTE, todas as informações objeto deste
CONTRATO e todo arquivo de êstudos e documentos produzidos, por ocasião do
término da vigência deste lnstrumento;

Designâr ê manter PREPOSTO como responsável e representante da
CONTRATADA durante o prazo de vigência deste CONTRATO, com o fim especiâl
de tratar de assuntos referentes ao cumprimento do mêsmo e à execuçáo dos
serviços contratados;

m) Nâo se estabelece por força deste CONTRATO qualquer vinculo empregaticio
responsabilidade nesse sentido, entre a CONTRATANTE e a CONTMTADA

PRESENCTAL tnSG N.o 005/2019 - Íêsa para execuÇão de setuiços conlinuâclos
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n)

o)

p)

q)

s)

vrce-versa,

Na hipótese dê interposição dê ação trabalhista ou de qualquer outra natureza,
intêntada contra a CONTRATADA e CONTRATANTE pelos funcionários da
CONTRATADA, pedindo â condênâçáô desta de forma solidária ou subsidiária, esta
deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua verdadeira
condição de empregadora e substituí-la no processo até o final do julgamento,
respondêndo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta
responsabilidade não cessa após o término ou rescisão deste CONTMTO;

Em caso de decisão judicial que impute responsabilidade de qualquer natureza,
seja a título solidário ou subsidiário à CONTMTANTE, origináÍia do contrato de
prestaçáo de sêrviços mantido entre as partês, permite-se o desconto dos valorês
correspondentes das faturas a sêrem pagas, mesmo que náo se refiram aos
serviÇos cobeíos por este instrumento contratual;

Garantir à CONTRATANTE

(p.í) 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
CONTMTANTE distribuir, allerar e utilizar os mesmos sem IimitaçÕes;

(p.2.) os direitos autorais da soluçáo, do pojeto, de suas êspêcificações técnicas,
da documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na
execuçáo do CONTRATO, inclusive aqueles produzidos por terceiras
subcontratadas, ficândo proibida a sua utilização sem que exista autorizaçâo
expressa da CONTRATANTE

ManteÍ, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as
obrigaçÕes assumidas, todas as condições de habilitaçáo e qualificação êxigidas na
contrataçáo;

Executar os serviços de acordo com sua proposta, sob a orientação/supervisáo e
aprovaçáo da CONTRATANTE, quando for o caso;

Responsabilizar-se pêla integral prestaÉo dos serviços dentro dos padrões de
qualidâde e agilidade dos serviços prestados;

t) Manter sigilo sobre todas as informações fornecidas pela CONTRATANTE postas à
sua disposição para a execuçáo dos serviços, e não reproduzir ou copiar, total ou
parcialmente, qualquer documento ou arquivo de computador que lhe seja
entregue, excêto nas necessidades decorrentes dos serviços objeto deste
CONTRATO;

PRESENCIAL MSG N-' OO5/2019 - Contâta.ào
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u) Manter contatos com a CONTRATANTE sempre por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais determinados pela urgência dos serviços que deverão,
todavia, ser conírmados por escrito dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;

v) Garantir o efetivo cumprimento deste CONTMTO;

w) Dar integral cumprimento a todas as leis e regulamentos fedêrais, êstaduais e
municipais que digam respeito à execução dos serviços contratados,
responsabilizando-se por quaisquer sanções ou prejuízos a que der causa;

x) 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;

y) TransÍerir, para o domínio da CONTRATANTE, todas as informaçóes objeto deste
CONTRATO e todo arquivo de documentos produzidos, pôr ocasiáo do término da
vigência deste instrumênto;

z) Responder prontamente a todos os pedidos de informação sobre o objeto deste
CONTRATO, solicitados pela Assessoria Jurídicâ dã CONTRATANTE, bem como
participâr, sempre que convocãdo pelâ CONTRATANTE, de rêuniões, prêviâmênte

agendadas, para esclarecimentos e/ou orientaçóes quanto a medidas a serem
adotadas;

aa) Designar, no ato da assinatura do CONTRATO, e manter uma pessoa como
responsável e reprêsentante da CONTRATADA durante o prâzo de vigência dêste
CONTRATO, com o fim especial de tratar de assuntos referentes ao cumprimento
deste e à execução dos serviços contratados;

bb) Não sê êstabelece por força deste CONTMTO qualquer vínculo empregalício ou
rêsponsabilidade nesse sentido, entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA e vicê
e versa.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA REGULARIDADE COM O INSS, FGTS E A JUSTIÇA
DO TRABALHO:

16.í. A CONTRATADA obriga-se a mantêr-sê inteirâmêntê quitê
previdenciárias devidas ao INSS e âo FGTS, ê, aindâ, com os débitos
Trabalho.

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

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

com as contribuições
para com a Justiçâ do

do Requerimento de
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b) No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTMTADA deverá aprêsentar a
seguinte documentaçáo:

(b.1) Relagáo dos empregados alocados neste CONTRATO, inclusive àquêtes
pertencentes às subcontratadas, contendo nomê completo, cargo ou funçáo, 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
execuÉo dos serviços, quando for o caso;

(b.2) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos
e dos responsáveis técnicos pela execuÉo dos seruiÇos, quando Íor o caso,
devidamente assinada pela CONÍRATADA, sendo que o mesmo se aplica para as
subcontratadas; e

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

c) Sempre que houveÍ admissão de novos empregados pela CONTMTADA e
subcontratada parâ este CONTMTO, os documentos elêncados no ltem'16.2'b'
acima deveráo ser apresentados.

d) Cópia da folha de pagamento analítica do mês imediatamente anterior ao da
pÍestação dos serviços, em que conste como tomâdor o órgáo ou entidade
CONTMTANTE.

ê) Cópia dos contrachequês dos empregados relativos ao mês imediatâmente anterior
ao da prestação dos serviços;

Comprovantes dê entrega de benefícios suplemêntares (vale-transporte, vale
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lêi ou de convençáo
ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao mês da prêstação dos serviços e de
qualquer empregado;

Protocolar junto a MSG a documentação abaixo relacionada, quando da rescisão de
contrato dê trabalho de qualquer dos emprêgados presiadores de serviço:

(9.í.) Termo(s) de rescisão do(s) contrato(s) de trabalho do(s) empregado(s)
prestadorGs) de serviço, devidamente homologado(s), quando exigível pelo
sindicato da categoria;

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

(9.3.) Extratos dos depósitos êfêtuados nas contas vinculadas individuais do FGTS
de cada empregado dispensadoj e
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(9.4.) Exame(s) médico(s) demissionâl(is) do(s) empregado(s) dispensado(s).

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

(h.í) Termo(s) de rescisão 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, referentes
à(s) rescisâo(ões) contrâtual(is);

(h-3) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS
de cada empÍegado dispensado; e

(h.4) Exame(s) mêdico(s) demissionâl(is) do(s) empregado(s) dispensado(s).

USULA DECIMA SETIMA - DAS SANçOES CONTRATUAIS:

17.í. O descumprimento das obrigações assumidas neste CONTRATO ensejará a

aplicação, das seguintes sançóes, previstas nã Lei no 13.303/'16:

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

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

c) Multa de 0,2o/o (zero vírgula doas por cento) por dia de atraso, sobre o valor global
estimado do termo, limitada a 5% (cinco por cento) sobÍe o valor total do
CONTRATO, caso a Contratada deixe de apresentar as ceÍtidÕes de regularidade
fiscâl

d) Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cênto) por dia de atraso sobre o valor global do
Contrato, limitada a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, caso a
CONTRATADA deixe de apresentar as Cópias das guias de recolhimento do FGTS
e INSS e lSS, quando for o caso.

e) Multa de 0,330/o (zero virgula trinta ê três por cento) por dia de atraso sobre o valor
global estimado do CONTRATO, limitada a 5% (cinco por cento) do valor global do
CONTMTO, pelo atraso na entrega do instrumento de garantia solicitado na
Cláusula GARANTIA DO CONTRATO.

D Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado do CONTRATO,

O PRESENCIAL MSG N.o OO!í2O19 - Conlrclaçáo de para execuÇao de s€rviÇos conlinuâdos de
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decorrência do descumprimento de quaisquer das demais obrigagóês assumidas,
sobre as quais já não se tenha estabeiecido penalidade, ou ainda, por reincidências
na aplicaçâo de advertências.

g) Multa de 20% (vintê por cento) sobrê o saldo remanescênte do presente
CONTMTO pela inexecuçáo parcial do ob.ieto, acrêscida de 5% (cinco por cênto),
sobre o valor global estimado do CONTRATO, em decorrência de rescisáo do
instrumento motivada pela Contratada.

h) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado do presentê
CONTMTO pela inexecução total do seu objeto.

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

j) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
â Contratante por prazo de alé 2 (dois) anos.

17.2. A aplicá,çáo de multas será objeto de notmcação e seu valor será descontado da
garantia prestada, sendo que caso o valor da multa aplicada seja superior ao valor da
referída garantia, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, que será
descontada dos pagamêntos eventualmente devidos pela Contratante, ou quando for o caso,
cobrada judicialmente.

í7,3. A multa aplicada poderá ser compensada com créditos existentes na Contratante em
favor da Contratada de eventuais outros instrumêntos firmados entre a Contratantê e a
Contratada, aplicando-se a compensação prevista no Artigo 368 e sêguintes do Código Civil.

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

'17.5, As multas prêvistas neste termo são independentes êntre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado â 20% (vinte por cento) do
valor total destê CONTMTO.

í7.6. A(s) multa(s) aplicada(s) será(ão) objêto de anoiação no registro cadastrat da
Contratante, vindo a influir em futuras clâssificações de tipos por categorias junto âo referido
cadastro.

17.7. As multas estabêlecidas nesta Cláusula serão aplicadas
responsabilização da Contratada por eventuais danos diretos,
excedentes, nos termos do artigo 416, parágrafo único, da Lei no

independentemente da
indiretos e/ou prejuízos
10.4o6to2 (Código Ç,vil
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Brasileiro), cuio valor será apurado em aÉo própria e na fase processual adequada, caso
não haja consenso entrê as partes.

cLÁusuLA DÉcrMA otrAvA - DA REsctsÃo coNTRATUAL;

í8.'1. O Contrato poderá seÍ rescindido nâs seguintes hipóteses:

a) Alteração da pessoa da Contratada, mediante a subcontralação parcial do seu
objeto, a cêssáo ou transferência, total ou parcial, náo admitidas no contrato, a
quem nâo âtênda às condiçÕês de habilitação e sem prévia autorização da MSG;

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

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 fornecimento, nos prazos eslipulados;

ê) Paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia

comunicação;

0 DissoluÉo da sociedade ou o falecimento do contratado;

g) DecretaÉo de falência ou a insolvência civil da Contratada;

h) Alteraçáo social ou â modificâçâo da Íinalidade ou da estrutura da Contratada,
desde que prejudigue a execução do contrato;

i) Razôes dê interessê da MSG, de alta relevância, justiÍicadas e exaradas no devido
procêsso administrativo;

i) Não liberação, por parte da MSG, de área, local ou objeto paÍa execuÉo de obra,
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bêm como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;

k) Ocorrência de caso Íortuito, Íorça maior ou fato do príncipe, regularmente
comprovada, impeditivâ dã execuÇão do contrato;

l) Náo integralizaçâo da garantia de execução mntratual no prazo estipulado;

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

PREGÀO PRESENCIAL MSG N.'005/2019 - Contíalaçáo de empresa para êxecuÉo dê sêrviços continuados de apolô
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o) FruEtração ou frâude de licitação pública ou contrato dela dêcorrente mediante
prática de atos ilícitos; obtenção do vantâgêm ou benefício indevido, de modo
fraudulento, de modiÍicaçÕes ou prorrogaçôês dê contratos celebrados com a
adminisúação pública, sem autorizaçáo em lei, no ato convocatório da licitâção
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; manipulação ou fraudê do
êquilíbrio econômico-Ílnanceiro dos contratos celebrados com a administração
pública; dificultar a atividade dê investigação ou fiscalização de órgãos, entidades
ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências
reguladoras e dos órgáos de fiscalização.

18.2. As práticas passíveis de rescisáo podem serdefinidas, dentre outras, como:

a) Corrupta: oferecêr, dar, rêceber ou solicitar, diÍeta ou indiretamente, qualquêr
vantagem com o objetivo de influenciar a ação do empregado da MSG no procêsso
licitatório ou na exêcução do contrato;

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

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

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

e) Obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultaÍ provas ou fazer declaraçÕês falsas,
com objetivo dê impedir materialmente a apuração de práticas ilícitas.

18.3. Caso ocorra a rescisáo do Contrato, por qualquer dos casos previstos, a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA apenas os valorês dos serviços executados e
aceitos até a data da rescisão, ressalvando-se o direito da CONTRATANTE deduzir valores
decorrentes dê multas e/ou prejuízos acarretados pêla CONTRATADA.

SULA DÉCIMA NONA _ DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL:

í9.í. A CONTRATADA compÍomete-se a:

a) Pacto Global:

(a.l) Cumprir os Princípios do Pâcto Global, disponíveis em
www.pactoglobal.org.br, garantindo que as atividades desenvolvidas por seus
colaboradorês e colaboradores de eventuais SUBCONTMTADAS estejam em
conformidâde com os princípios em Or"",ao. 
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b) RêsponsabilidadeSocial:

(b.1) Nâo permitir a prática dê trabalho análogo ao escrâvo ou qualquêr outra
íorma de trabalho ilegal, e implementar esforços junto aos seus fornecedores de
produtos e sêÍviços, a fim de quê esses também sê comprometam no mesmo
sentido, inclusive quânto às obÍigaçôes expressas no compromisso pelo combate
à escravidão promovido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

(b.2) Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, â partir de quatorze ânos;
(b.3) Não permitir a exploração sexual de crianças e adolescêntes na área de
influência da empresa;
(b,4) Náo permitir a prática de assêdio moral e/ou sexual no ambiente de trabâlho,
bem como dê discriminaçáo com rêlação a sexo, gênero, origem, raça, cor,
condiçáo física, saúde, religiáo, estado civil, idade, situação familiar, estado
gravídico, orientaçáo sexual, ou quaisquer outras formâs de discriminaçâo,
implementando esforços nesse sentido junto aos seus forne@dores, e divulgando
os canais de denúncia, próprios ou públicos;
(b.5) Dar preferência à contrataçáo de fornecedores locais e de pequeno e médio
porte, contribuindo para o desênvolvimento e geração de renda local;
(b.6) Praticar a inclusão social através da contrataçáo e capacitação profissional
de pessoas com deficiência, levando êm consideraçâo a atividade empresarial
desenvolvida e observando a legislação específlca vigente, incluindo o disposto no
art. 93, da Lei 8.213191 (Planos de BeneÍícios da Previdência Social), e nos arts.
34, 37 e 38, dã Lei 13.146115 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
(b.7) Respeitar o direito dê livre associação e negociação colêtiva de seus
empregados; e
(b.8) Fornecer condição segura e dignâ dos direitos humanos no que diz respeito
a: saneamento básico, higiene, transpoúê, alimentaÉo e acomodação dos
empregados vinculados à prestaÉo do serviço.

c) Responsabilidade Ambiental

(c.1) Proteger e presêrvar o meio ambiênte e prevenir e erradicar práticas que lhe
sejâm danosas, exercendo suas atividades em observânciâ dos atos legais,
normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente, êmanadas das
esferas federâI, estaduais ê municipais, incluindo, mas náo se limitândo, ao
cumprimênto da Lei n.o 6.938/8í (Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei n.o
9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), implementando ãinda esforços nesse
sentido junto aos seus fornêcedores;
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(c.2) Adotar práticas ambientais com intuito de reduzir o consumo de recuÍsos
naturais, otimizando processos de produçáo e/ou aquisiçáo de têcnologiâs com
menor impacto ambientãl;
(c.3) Utilizar na prêstação do serviço veículos que atendam aos pâdrÕes
ambientais de emissões atmosféricas, conforme legislação vigente;
(c.4) Prevenir a poluição por fontes fixas e móveis dê emissões atmosféricas, de
acordo com a legislação aplicável ao processo e/ou localidade;
(c.5) Gestão de Resíduos:

í, Prover suas instalações com coletores e recipientês apropriados ao tipo de
resíduo e ao ambiênte, devidamente idêntificados conforme legislaçáo
vigente. A quantidade de coletores deverá ser adequâda ao porte e ao
número de empregados;

(i, Sempre que possível, deslinar os resíduos administrativos recicláveis a
associãçôes ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis do
município sede da sua instalação;

íÍ, Cumprir a Lei Federal no 12.305, de 03 dê agosto de 2010 e o Decreto
Federal no 7.404, de 23 de dêzembro de 2010, quanto ao correto
gerenciamento (geraçáo, segregâção, manuseio, armazenamento,
transporte ê destinação) dos resíduos sólidos provenientes de suas
atividades;

íiv) Náo quêimar resíduos a céu aberto ou em recipientes, instalaçóes e
equipamentos não licenciados para essa finalidade, conforme disposto no
art. 47, inciso Il da Lei Federal no 12.305, de 03 de agosto de 2010 e no ârt.
84 do Decreto Federul no 7 .404, de 23 de dezembro de 2010;

(v) AÍmazenaÍ seus resíduos conforme ABNT NBR í1.í74 - Armazenamento
de Residuos Classes ll - Náo lnertês e lll - lnertes e ABNT NBR 12.235 -
Armâzênamento dê Rêsíduos Sólidos Pêrigosos.

c SULA SIMA - DA VINCU LEGAL:

20.1. O presente CONTRATO será regido pela Lei n.o '13.30312016: pelo Regulamento
lnterno de LicitaÇÕes e Contratos da MSG vigênte desde o diâ 01.07.2018i pelo Código de
Conduta da COPEL; pela Lei Complementar no 123 de 14.12.2006; Lei Federal n.o 8.137 de
27.12.'1990: e pela Lei Federal n.o 8.429, de 02.06. 1992, bem como suas atteraçÕes e pelas
disposiçôes do processo da Licitação Presencial MSG n.o 002/20.18 e pelâ proposta da
Contratada.

proporcionalidâde, da boa-fé objetiva (art. do Código Civil) e da função socialtrdos
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contratos (art. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil), bem
com os principios gerais de direito, levando-se em conta sempre e
interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado.

USULA VIG PRIMEIRA - DA GARANTIA

21.'1. A CONTRATADA ficará obrigada a, denlro do pÍazo de dez ('10) dias úteis, após a
assinatura do CONTRATO, prorrogáveis, à critério da CONTRATANTE, por igual período,
efetuar junto ao CONTMTANTE o depôsito de garantia correspondente a 5% (cinco por

cento) do valor global de sua proposta, a tÍtulo de caução de execução, dêvendo esta vigorâr
até 30 (trintâ) dias após a entrega definitiva dos serviços.

21.2. A CONTMTADA poderá optar por uma das modalidades elencadas no §ío do artigo
70 da Lêi n.o 13.303/16, quais sejam.

a) CauÇão em dinheiro;

b) Fiânça bancária, emitida por instituiçáo bancáÍia aceita pela CONTRATANTE,
consoante modelo por estã última estipulado, devendo constar do instrumento a
expressa renúncie pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes
da Lei Federal n.o 10.406/02 (Código Civil BrasileiÍo).

c) Seguro-garantia, feito junto a empresa de seguros e/ou resseguros autorizada a
operar no mercado nacionâl pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP,
aceita pela CONTRATANTE, de acordo com o modelo de apólice estabelecido pela

Circular SUSEP 232, de 3 de junho de 2003.

2í.3. Se a opçáo recâir em Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa
renúncia pelo fiador dos beneÍicios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal n.o

10.406102 (Código Civil Brasileiro).

21.4. O seguro-garantiâ deverá ter como beneÍiciário direto, único e exclusivo a Mata de
Santa Genêbra Transmissão S.A. e devendo contemplar todas as situaçÕes elencadas nêstâ
Cláusula 2í.

2í.4.1. Juntamente com a referida epólicê, deverá ser apresentado documenlo
comprobatório do Íessegurador que declare a contrataÉo do resseguro para a apólice
entregue, assim como certidão de regularidade fiscal junto à SUSEP.

2í.5. O garântidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sançôês à CONTRATADA.

21.6, O valor da garantia será atualizado nas mesmas condiçôes de atualização do
CONTRATO, devendo o CONTRATADO providenciar, às suas custas, a respectiva
alualizaçáo, sob pena de rescisáo do instrumento
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como dê conformidade
preponderântemente o

Íinanceiro e conlábil (Gerâl e Regulatóro) compreendendo serviços de
para a lúala de Sanlâ GenebE Tránsmissão S.A.

Íinanceirâ, assessoria e consultoriâ contábil

78/80



Matadêsantd,êneb.a lfinanceiro e contabrl (Geral e Regulatôrio), compreendendo servjços dê nâtureza
'" lfrnance'ra, assessoria e consultoria oontábjl para a Mata de Santa cenebra

Transmissão S.A

2í,6.1, No caso de haver aditivos referentes a prazo e/ou serviços, a garantia complementar
será de acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e majorada à mesma
proporÇáo do referido aditivo.

2í.7. Caso ocona o vencimento da garantia antes do encerramento das obrigações
contratuais, o CONTRATADO deverá providenciar, às suas custâs, a respectiva renovação,
sob pena de rescisão do instrumento contratual.

2í.8. A garantia será devolvida, quando cabivel, após decorridos trinta (30) dias do Ím da
vigênciâ contratual ou em caso de rêscisáo amigável deste CONTRATO, sem que caiba
culpã à CONTRATADA.

2Í.9. Sem prciuízo de aplicação das sançôes que lhe couberem, a CONTMTANTE
recorrerá à garantia constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que a CONTRATADA lhe
tenha acârretado, podendo âinda reter créditos decorrentes do CONTMTO.

2í-í0.No caso de rescisão do CONTRATO por inadimplemento da CONTRATADA, será
imediatamente acionada a garantia para sanar possíveis pÍejuízos acarretados ao
CONTRATANTE, independente da aplicação de oulras sanções.

2í.11.4 garantia destina-se, qualquer que seja a modalidade escolhida, ao pâgamento de:

21.11.1. PÍeJuizo advindo do não cumprimento do objeto deste CONTRATO e do não
adimplemento das demais obrigaçÕes nele previstas;

21.11.2. Prclúizos causâdos á MSG, decorrentes de dolo durante a execução deste

CONTRATO;

2í.1'1.3. lvlultas moratórias e punitivas aplicadas pela Administraçáo ao CONTRATADO;

2'1.1í.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
honradas pelo CONTRAÍADO.

2í.l2.No caso de execuÇão da garantiâ, em decorrência do disposto no ltem 21.1'1., o
CONTRATADO se obriga a complementá-la, às suas custâs, no prazo de 10 (dez) dias úteis,

contados a paÍtir do âviso escrito da CONÍRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO:

22.í. O objeto do contrato será recebido de acordo com as seguintes condiçoes:

a) Provisoriamênte, pelo Gestor do Contrato, ou alguém por ele designado, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da

comunicação escrita da Contratadai

b) Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo
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assinado pelas paúes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que
comprove a adequaçáo do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo dê 90
(noventa) dias contâdo do recebimento provisório.

22.2. O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidadê civil,
pÍincipalmente quanto à solidez e segurança da obra ou do sêrviço, nem ético-proÍissional
pela perfeita exêcuçáo do contrato dentro dos limites estabelecidos pelâ legislação aplicável
e o previsto no CONTRATO.

22.3. Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisório e definitivo
poderão ser prorrogados na forma prevista no Regulamento lnterno de Licitaçóes e
Contrâtos da MSG.

22.4. CONTRATANTE deverá rejêitar, no todo ou em parte, obra, sêrviço ou fornecimento
executado em desacordo com as condiÇões previstas neste CONTRATO e seus anexos.

LA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE:
23.'1. Uma vez firmado o presêntê CONTMTO terá ele seu extrato publicado no Diário
Oficial do Estado do Paraná, pela CONTRATANTE.

cLÁusuLA vrc MA QUARÍA _ DO FORO:

24.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Curitiba, Câpital do Estado do Paraná, para dirimir
quaisquer dúvidas ou questÕes decorrentes do presente CONTRATO.

Assim âjustadas, firmam as partes o presênte instrumênto, em 02 (duas) vias iguais e
rubricadas, para todos os fins de direito.

Rio dê Janeiro, de de 2019.

CONTRATANTE CONTRATADA
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