
 

               Autorização de Serviços 
 
 

            
 MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A 
CNPJ.: 19.699.063/0001-06 
Rua Real Grandeza, 274 – Parte - Botafogo 
Cep.: 22281-360 Rio de Janeiro 
Tel.: (21) 2528-6156     

Autorizamos V. Sas. a executarem os serviços abaixo 
discriminados. 
 
 

 

CONTRATADO  Número da Autorização de Serviços Folha 

 
VADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 
AV. AQUARELA DO BRASIL, 333/2/2204 
RIO DE JANEIRO-RJ 
CNPJ 03.085.413/0001-04 

Tipo Órgão Emissor Seqüencial Ano Supl.   

Doc.  D      

AS MSG  0002 2014 00  1 / 5 

 

Objeto 
 

 

Prestação de serviços técnicos especializados para 
auxiliar a Mata de Santa Genebra S.A. (MSG) na 
sua primeira emissão de debêntures, na 
contratação de assessoria financeira e na revisão 
do seu Plano de Negócio. 

 

 

Órgão e Endereço para Contratação 

 
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A 
Rua Real Grandeza, 274 – Parte 
CEP 22281-360 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ 
IE 86.634.155   IM 0.604.203-1 

 

Obs. É indispensável mencionar o número desta AS em suas notas fiscais e faturas correspondentes. 
 

Descrição dos Serviços e Condições de Execução 

 
1. OBJETO  
 

1.1. Constitui objeto desta AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS a execução pelo CONTRATADO, sob o 
regime de Empreitada por Preço Global, de serviços técnicos especializados visando auxiliar a MSG na 
sua primeira emissão de debêntures, na contratação de assessoria financeira e na revisão do seu Plano 
de Negócio. 

 
2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
2.1. Para melhor caracterização do objeto da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS e das obrigações das 
partes, consideram-se peças dela integrantes e complementares, independentemente de anexação, em 
tudo aquilo que com ela não conflitarem: 
 
a) Processo MSG.DL.009, de 08/09/2014; 
b) Toda correspondência trocada entre MSG e o CONTRATADO com a qual a MSG tenha 
expressamente concordado; e 
c) Proposta do CONTRATADO datada de 05/09/2014. 
 
2.1.1. Ocorrendo divergências entre o estipulado nos documentos acima mencionados e a 
AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, prevalecerão as disposições da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, 
seguindo-se as dos restantes documentos, na mesma ordem em que se encontram mencionados acima. 
 
2.1.2. Não terão eficácia quaisquer exceções a esta AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS ou aos documentos 
emanados da MSG, formuladas pelo CONTRATADO, em relação às quais a MSG não haja, por escrito, 
se declarado de acordo. 
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3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 
3.1. Constituem obrigações do CONTRATADO, além de outras previstas nesta AUTORIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS: 
 
3.1.1 Manter-se, durante toda a execução da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de 
Dispensa de Licitação que deu origem a esta AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS; 
 
3.1.2. Não assumir qualquer obrigação ou compromisso em nome da MSG sem a prévia e expressa 
autorização desta; 
 
3.1.3. Prestar os serviços com observância das normas legais aplicáveis, respondendo pela qualidade e 
adequação dos métodos utilizados; 
  
3.1.4. Refazer, às suas expensas e dentro do prazo ajustado com a MSG, os serviços executados com 
vícios ou defeitos; 
 
3.1.5. Acatar e respeitar as recomendações da MSG no tocante à disciplina, segurança e interferência 
com trabalhos simultâneos realizados por esta; 
 
3.1.6. Responder por multas ou penalidades decorrentes do não cumprimento de suas obrigações legais 
ou regulamentares, inclusive por eventuais danos e/ou prejuízos diretos causados à MSG quando da 
execução dos serviços ora contratados;  
 
3.1.7. Manter absoluto sigilo sobre a presente contratação, bem como sobre todo e qualquer documento, 
dado, informação e/ou resultado que, em razão dos serviços ora contratados, venha a ter acesso; e 
 
3.1.8. Transferir à MSG, em caráter exclusivo e sem ônus adicionais, os direitos patrimoniais referentes 
a quaisquer serviços executados sob esta AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 
 
4. OBRIGAÇÕES DA MSG 
 
4.1. Constituem obrigações da MSG, além de outras previstas nesta AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS: 
 
4.1.1 Fornecer ao CONTRATADO normas, diretrizes e outras informações necessárias à execução dos 
serviços, desde que solicitados em tempo hábil ou conforme previsto nos cronogramas de execução. 
 
4.1.2 Dar assistência ao CONTRATADO, dentro de suas possibilidades, com vista a facilitar o bom 
andamento do trabalho. 
 
4.1.3 Notificar o CONTRATADO de todas as falhas, erros, imperfeições ou irregularidades que encontrar 
na prestação dos serviços, dando-lhe, inclusive, prazo para a sua correção. 
 
4.1.4 Efetuar prontamente o pagamento dos créditos do CONTRATADO em função dos serviços 
prestados. 
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5. PREÇO 
 
5.1. A MSG pagará ao CONTRATADO, pela prestação dos serviços ora contratados, a quantia global de 
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme eventos a seguir: 
 
 
Suporte técnico na primeira emissão de debêntures da MSG e na estruturação das atividades da SPE 
relativas a essa emissão.  
(A ser desembolsado na data da integralização da 1ª série)                                                     R$ 6.000,00 
 
Suporte Técnico na contratação Assessoria Financeira 
(A ser desembolsado quando da estruturação do pacote de documentos necessários à                                                                  
contratação)                                                                                                                               R$ 5.000,00 
 
Suporte técnico para a revisão do Plano de Negócio da MSG 
(A ser desembolsado quando da estruturação do pacote de documentos necessários à aprovação dos 
órgãos colegiados da MSG e dos acionistas)                                                                            R$ 5.000,00 
 
 
6. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 
6.1 O CONTRATADO emitirá o documento de cobrança e o apresentará à MSG, situada à Rua Real 
Grandeza 274, parte – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ. 
 
6.2 A MSG pagará ao CONTRATADO em 10 (dez) dias após o recebimento e aceitação do documento 
de cobrança, que deverá, obrigatoriamente, estar acompanhado da comprovação de regularidade do 
CONTRATADO com o INSS (CND), FGTS (CRF), a Justiça do Trabalho (CNDT), as Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e, ainda, com a Fazenda do Estado do 
Paraná. Para os 2º (segundo) e 3º (terceiro) faturamentos, o CONTRATADO deverá anexar, também, o 
comprovante de recolhimento do ISSQN incidente sobre o faturamento do mês anterior. 
 
 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS 
 
7.1 A presente AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, será executada no período de 90 (noventa) dias, 
iniciando-se em 08 de setembro de 2014 e com término em 07 de dezembro de 2014, podendo ser 
prorrogado se presentes(s) hipótese(s) contemplada(s) na Lei Federal 8.666/93 e na Lei Estadual (PR) 
15.608/07. 
 
 
8. CONTRIBUIÇÃO AO INSS 
 
8.1 MSG reterá as contribuições previdenciárias devidas pelo CONTRATADO, quando aplicável, de 
acordo com as disposições da legislação pertinente. 
 
8.2 A contribuição será retida no valor de 11% (onze por cento), sobre o total da remuneração paga, 
observado o limite máximo do salário de contribuição vigente à época do respectivo desconto. 
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9. TRIBUTOS 
 
9.1. Correrão por conta do CONTRATADO todos os tributos federais, estaduais e municipais, encargos e 
contribuições parafiscais devidos pela execução dos serviços ora contratados. 
 
9.2. Os tributos, encargos e contribuições, quando devidos na fonte, serão retidos pela MSG, na forma 
da lei, fazendo-se os pagamentos ao CONTRATADO por seu valor líquido. 
 
 
10. INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO 
 
10.1. O CONTRATADO será considerado inadimplente no caso de cumprimento irregular ou 
descumprimento de suas obrigações. 
 
 
11. MULTA POR INADIMPLEMENTO 
 
11.1. O CONTRATADO ficará sujeito a multa por inadimplemento de 0,5% (cinco décimos por cento) do 
VALOR DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS (Cláusula 13) no caso de descumprimento ou cumprimento 
irregular das obrigações nela previstas, até o limite de 10% (dez por cento) daquele valor, sem prejuízo 
de poder a MSG rescindir esta AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, aplicando ao CONTRATADO a 
correspondente multa rescisória. 
 
 
12. RESCISÃO E CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO 
 
12.1. A rescisão desta AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS observará o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal 8.666/93 e artigos 128 e 131 da Lei Estadual (PR) nº 15.608/07. 
 
12.2. A rescisão por culpa do CONTRATADO implicará no pagamento por esse à MSG de multa 
equivalente a 5% (cinco por cento) do VALOR DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 
13. VALOR DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
13.1. Para todos os efeitos, inclusive eventual imposição de penalidades, o valor desta AUTORIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS é igual ao custo final dos serviços contratados, incluindo suas revisões e eventuais 
acréscimos. Na hipótese de ainda não ser conhecido o custo final como acima definido, adotar-se-á o 
valor básico de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 
 
 
14. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1. Os recursos orçamentários correspondentes a esta contratação são próprios e estão alocados na 
Categoria Econômica Custeio.  
 
 
15. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
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15.1.Em até 15 (quinze) dias corridos após a comunicação do CONTRATADO de conclusão dos 
serviços, a MSG emitirá termo circunstanciado de RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS, o 
qual não exclui a responsabilidade civil pelos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução 
desta AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 
15.2. Com a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, as partes dar-se-ão plena e geral 
quitação sobre as obrigações contratuais, para nada mais reclamarem, em juízo ou fora dele, uma da 
outra. 
  
 
16. NOVAÇÃO 
 
16.1. A não utilização, pela MSG, de quaisquer dos direitos a ela assegurados nesta AUTORIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS ou na Lei em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas, não importa 
em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou 
desistência da aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos à disposição da MSG, nesta 
AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em 
relação a dispositivos legais e regulamentares 
 
 
17.  FORO 
 
17.1.  Fica eleito o Foro Central da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para resolver ou 
dirimir qualquer questão decorrente desta AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 
igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 
Testemunhas: 
 
________________________________                                  ________________________________ 
 
CPF             CPF 
 
 
 

Valor Total 

R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais). 

Data de Vigência Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. CONTRATADO (Assinatura com Identificação) 

iidentificação)  

 
(Assinatura com Identificação) Data De acordo Data 

    08.09.2014   á   
07.12.2014 

    

 


