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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS – CODEMGE. 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2018 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Seguro de 
Responsabilidade Civil de Conselheiros e Diretores (Directors & Officers 
Liability – D&O).  
 
PROCESSO INTERNO N°: 60/2018 – ECM: 51841.  
 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
DATA: 04/06/2018 

HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília – DF) 

LOCAL: SISTEMA ELETRÔNICO – PORTAL DE COMPRAS DE MINAS 
GERAIS, ACESSO ATRAVÉS DO SITE www.compras.mg.gov.br.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-
CODEMGE, CNPJ 29.768.219/0001-17, com fundamento na Lei n° 13.303 de 01 
de julho de 2016 e no seu Regulamento Interno de Licitações e Contratos, 
disponível no endereço eletrônico www.codemge.com.br, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que está aberta a Licitação no modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO n° 06/2018, critério de julgamento MENOR PREÇO, 
observando-se as condições estabelecidas neste Edital e nos Anexos que o 
integram. 
 
1.2. O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados 
gratuitamente nos endereços eletrônicos www.codemge.com.br e 
www.compras.mg.gov.br ou na sede da CODEMGE, junto ao Pregoeiro, em seu 
endereço na Rua Manaus, n° 467, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 
30150-350, mediante pagamento de R$ 30,00 (trinta reais) realizado junto a 
Gerência Financeira da CODEMGE, para cobrir os custos com sua reprodução, 
sendo fornecido mediante a apresentação do recibo emitido por aquela Gerência, 
a partir do dia 18 de maio de 2018, de 09:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 17:00 
hs, de segunda à sexta-feira. 
 
1.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão o horário de Brasília/DF. 
 
1.4. As informações constantes neste Edital e em seus Anexos são 
complementares entre si, de modo que todas devem ser consideradas para os 
fins a que se destinam.  
 
1.5. Futuras alegações relacionadas com o desconhecimento de quaisquer 
informações constantes deste Edital e seus Anexos não serão consideradas e/ou 
admitidas, inclusive quando da execução do contrato ou instrumento equivalente. 

 
1.6. O presente pregão será realizado pelo(a) Pregoeiro(a) Gustavo Fonseca 
Ferreira, e na sua ausência por Ana Nery Jorge de Castro, e equipe de apoio 
constituída pelos empregados: Denise Lobato de Almeida, Cláudio Fernandes 
Souza e Mariana Simões Santos, designados através da Portaria PRES n° 06/18. 
O(a) Pregoeiro(a) terá assessoria de membros da área técnica demandante e a 
Gerência Jurídica da CODEMGE, quando necessário.  

 
1.7. A presente licitação ocorrerá eletronicamente, através do Portal de 
Compras do Estado de Minas Gerais -  www.compras.mg.gov.br, de 
administração da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, 
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cabendo ao licitante providenciar seu cadastro e credenciamento no referido 
portal, condições necessárias à sua participação no certame.  
 
2. DA DISCIPLINA LEGAL 
 
2.1. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Lei Estadual n° 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto Estadual 
n° 44.786, de 19 de abril de 2008, pela Lei Federal n° 13.303, de 01 de julho de 
2016, pelo Decreto Estadual n° 47.154 de 20 de fevereiro de 2017, pelas demais 
disposições legais correlatas, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
da CODEMGE, disponível no endereço eletrônico www.codemge.com.br, bem 
como pelas cláusulas e condições contidas neste Edital e seus Anexos.  
  
2.2. Os licitantes deverão conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 
12.846/2013, denominada “Lei Anticorrupção”, regulamentada pelo Decreto 
8.420/15, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração 
pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento. 

 
2.2.1. Os licitantes devem estar cientes de que o cometimento dos atos 
descritos na mencionada Lei é passível de denúncia através do sitio 
https://www.tag.ouvidoriageral.mg.gov.br/ por qualquer pessoa física ou 
jurídica. 
  

3. DO OBJETO 
 
3.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa 
para a CODEMGE, nas condições e especificações previstas neste Edital e seus 
Anexos, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de 
cobertura securitária de Responsabilidade Civil de Conselheiros e Diretores 
(Directors and Officers Liability – D&O) para os membros dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, dos Comitês e da Diretoria da CODEMIG e da CODEMGE 
e para qualquer pessoa física com poderes de representação das contratantes ou 
quaisquer Controladas e/ou Subsidiárias. 
 

3.1.1. A licitação será realizada em dois lotes, um para cada empresa, 
resultando em uma apólice para cada tomador. 
 

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO 
EDITAL 
 
4.1. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações referentes a presente 
licitação poderão ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão 
ser enviados à CODEMGE, aos cuidados do Pregoeiro, sempre por escrito, por 
meio do e-mail licitacoes@codemge.com.br; ou por correspondência protocolada 
no endereço da CODEMGE (Rua Manaus, n° 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 
30150-350, Belo Horizonte/MG) com expressa indicação do número e objeto da 
licitação.  
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4.2. Sobre os pedidos de esclarecimentos, informa-se:  
 

4.2.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao 
Pregoeiro até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do Edital no site 
da CODEMGE. 
 
4.2.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados 
deverão se identificar (CNPJ, razão social e nome do representante legal, se 
pessoa jurídica e nome completo e CPF, se pessoa física). 

 
4.2.3. Não serão recebidos pedidos de esclarecimentos enviados por 
meios diversos dos acima previstos.   

 
4.2.4. Os esclarecimentos serão respondidos pelo Pregoeiro, com apoio da 
área técnica responsável pela elaboração do edital ou pela gerência jurídica 
e as respostas serão disponibilizadas no site da CODEMGE 
(www.codemge.com.br) e no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais 
(www.compras.mg.gov.br) para conhecimento de todos os licitantes e 
interessados.  

 
4.3. Sobre as impugnações, informa-se: 

 
4.3.1. As impugnações deverão ser encaminhadas até o 5º (quinto) dia 
após a publicação do aviso do Edital. 

 
4.3.2. As impugnações serão respondidas, em até 24 (vinte e quatro) 
horas, contadas da data conste no seu protocolo, pelo Pregoeiro, com apoio 
da área técnica responsável pela elaboração do edital ou pela gerência 
jurídica, conforme o caso. 

 
4.3.3. Nas impugnações encaminhadas, os interessados deverão se 
identificar (CNPJ, razão social e nome do representante legal, se pessoa 
jurídica e nome completo e CPF, se pessoa física).  

 
4.3.4. Não serão recebidas impugnações enviadas por meios diversos dos 
acima previstos.   

 
4.3.5. As respostas às impugnações apresentadas serão disponibilizadas 
no site da CODEMGE (www.codemge.com.br) e no Portal de Compras do 
Estado de Minas Gerais (www.compras.mg.gov.br) para conhecimento de 
todos os licitantes e interessados.  

 
4.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento 
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.  
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4.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações aderem a 
este Edital dele fazendo parte, vinculando a Administração, os licitantes e demais 
interessados.  

 
5. DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 
 
5.1. A presente licitação é aberta a todos os interessados, pessoas jurídicas do 
ramo pertinente ao objeto licitado, nacionais e estrangeiras, autorizadas a 
funcionar no país, que estejam em condições legais de exercício e que atendam 
integralmente as exigências e condições contidas neste Edital e seus Anexos, nos 
termos da legislação em vigor.  
 
5.2. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Cooperativas, nos limites previstos na Lei Complementar nº 
123/2006, Lei Estadual 20.826/2013, Decreto 44.630/2007. 
 
5.3. Os interessados poderão participar do procedimento licitatório por 
intermédio de sua matriz ou filial, desde que cumpram as condições exigidas neste 
Edital e em seus Anexos da seguinte forma:  

 
5.3.1. Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o 
licitante participar do certame por sua matriz, e em nome da filial, se o 
licitante participar do certame por sua filial. 
 
5.3.2. Caso a execução do objeto da licitação for ocorrer por filial, o licitante 
que participou por sua matriz deverá apresentar todos os documentos de 
habilitação relativos à matriz e à filial, comprovando a regularidade fiscal, 
jurídica, econômico-financeira e técnica de ambas.  

 
5.4. A participação nesta licitação implica a aceitação integral dos termos e 
condições previstas neste Edital e seus Anexos, bem como das normas legais e 
regulamentares que o fundamentam.  
 
5.5. Está impedido de participar da presente licitação o interessado que: 

I. Esteja em processo de falência; 
II. Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a CODEMGE; 
III. Tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou esteja cumprindo penalidade de impedimento de 
licitar e contratar com a União Federal e/ou com o estado de Minas Gerais; 

IV. Se enquadre em qualquer das vedações previstas na Lei nº 13.303/2016, 
notadamente em seus artigos 38 e 44; e 

V. Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objetivo 
incompatível com o objeto desta licitação;  

VI. Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no País. 
 

5.6. Não é permitida a participação de sociedades organizadas sob a forma de 
Consórcio.  
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5.7. A observância das vedações/impedimentos de participação na presente 
licitação é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se 
sujeita às penalidades cabíveis. 
 
5.8. Cada licitante poderá apresentar uma só proposta por lote.  

5.9. Será permitido o RESSEGURO. 

5.10. Será permitido o COSSEGURO. 
 

5.10.1. Na hipótese de ser selecionada vencedora seguradora, cujo limite 
técnico seja insuficiente para assumir a totalidade do risco, ou que tenha 
interesse em distribuir participação para outras seguradoras, fica facultado 
o repasse de parte do risco através de cosseguro, observando-se, 
entretanto, o seguinte: 

 
5.10.1.1. Poderá participar do cosseguro seguradora 
regularmente cadastrada no Portal de Compras MG que atenda, 
em sua plenitude, as condições previstas nas Condições de 
Participação deste Edital e que não tenham participado da presente 
licitação;  
5.10.1.2. A seguradora vencedora (líder) poderá distribuir o 
cosseguro para, no máximo, 2 (duas) outras seguradoras e o 
percentual destas não poderá ser superior ao da seguradora líder;  
5.10.1.3. A seguradora líder deverá apresentar à CODEMIG e à 
CODEMGE, para sua aprovação, até 5 (cinco) dias após a 
adjudicação dos contratos, o nome da seguradora para a qual 
pretende repassar o risco mediante cosseguro, com os respectivos 
percentuais e documentação pertinente;  
5.10.1.4. As duas seguradoras serão consideradas solidárias em 
todas as obrigações contratuais, proporcionalmente, à sua 
participação no seguro.  
5.10.1.5. O pagamento do valor da indenização, no caso de 
cosseguro, deverá ser integralmente efetuado pela seguradora 
líder, independentemente da parte devida pelas demais 
cosseguradoras.  

 
5.11. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma 
licitante na presente licitação. 

 
5.12. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento 
licitatório. 
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6. DO CADASTRO DOS FORNECEDORES 

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico do Portal de Compras de Minas Gerais, 
através do qual serão praticados os atos da presente licitação, o fornecedor 
deverá cadastrar-se minimamente no nível I do Cadastro Geral de Fornecedores 
– CAGEF, nos termos do Decreto Estadual n° 45.902/2012, por meio do site 
www.compras.mg.gov.br, na opção “Cadastro de Fornecedores”, no prazo 
mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data da sessão pública.  

6.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar um representante, o qual atuará 
em seu nome no procedimento licitatório, sendo que este receberá uma 
senha eletrônica para acesso ao sistema do Portal de Compras de Minas 
Gerais. 

6.1.2. A senha fornecida é de caráter pessoal e intransferível, sendo de 
inteira responsabilidade do fornecedor e do representante qualquer 
transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do 
sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 
utilizada indevidamente por terceiros. 

6.1.3. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas 
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os 
lances efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do 
representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos 
praticados e a presunção de capacidade técnica e poderes para a realização 
das transações durante o procedimento licitatório. 

6.1.4. Informações complementares a respeito do credenciamento serão 
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pelo Atendimento SIAD - (31) 
3915-0835. 
  

6.2. O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos na Lei 
Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 
44.630/07, deverá comprovar a condição de Microempresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte, no momento do seu credenciamento no Cadastro Geral de 
Fornecedores – CAGEF. 
 
6.3. O gerenciamento do Cadastro de Fornecedores é realizado exclusivamente 
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, não cabendo à 
CODEMGE solucionar eventuais problemas a ele relacionados.  

6.4. A CODEMGE não possui autonomia para intervir no cadastramento do(s) 
fornecedor(es) para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse 
procedimento de exclusiva responsabilidade da SEPLAG, provedora do sistema 
eletrônico, em caso de dúvida o Atendimento SIAD - (31) 3915-0835 ou, ainda, 
enviar e-mail para cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. 
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6.4.1. A SEPLAG disponibiliza um tutorial para auxiliar o fornecedor a 
realizar seu cadastro no Portal de Compras/MG (“Orientação para 
Fornecedores”), condição indispensável para a participação na presente 
licitação eletrônica.   

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL DE PREÇO 

7.1. Os fornecedores credenciados e interessados em participar da presente 
licitação deverão enviar suas propostas iniciais exclusivamente através de 
formulário eletrônico, por meio do site www.compras.mg.gov.br, sendo 
consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios.  

7.1.1. O envio das propostas deve ocorrer até a data e horário marcados 
para abertura da sessão pública, não sendo aceitas propostas enviadas 
intempestivamente.  

7.2. As informações exigidas que não possam ser prestadas através do 
formulário eletrônico serão informadas através do “Modelo de Proposta”, anexo 
ao presente edital, e enviados na forma do item 8.9. 

7.3. Todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos serão 
tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta. 

7.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da 
data de abertura da sessão pública desta licitação.  

7.5. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir, no sistema 
eletrônico, a proposta anteriormente encaminhada. 

7.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por item e por lote, 
sendo vedada imposição de condições ou opções.  

7.6.1. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade 
exigida, por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte 
do objeto. 

7.7. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 
que incidam, direta ou indiretamente, no objeto desta licitação, os quais ficarão a 
cargo única e exclusivamente da futura Contratada. 

7.7.1. A isenção do ICMS concedida aos fornecedores estabelecidos no 
estado de Minas Gerais, prevista no art. 6º, item 136, Parte I, Anexo I do 
Decreto Estadual nº. 43.080, de 13 de dezembro de 2002, NÃO se aplica à 
CODEMGE, devendo os fornecedores mineiros informar nas propostas 
enviadas os preços sem a dedução relativa ao mencionado imposto.  

7.8. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente 
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula. 
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7.9. O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os 
documentos de habilitação, a proposta comercial adequada aos valores 
finais por ele ofertados.  

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA FASE DE LANCES 
 
8.1. No dia 04/06/2018, às 09:00 (nove) horas, será aberta, pelo Pregoeiro, 
através do sistema eletrônico do Portal de Compras de Minas Gerais, a sessão 
pública desta licitação.   

 
8.1.1. O Pregoeiro poderá suspender, adiar ou reabrir a sessão pública, a 
qualquer momento, informando previamente os Licitantes por meio do 
sistema eletrônico supramencionado.  
 

8.2. Aberta a sessão, o Pregoeiro analisará as propostas enviadas verificando 
o atendimento das especificações e condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos, desclassificando, motivadamente, aquelas que estiverem em desacordo.  
 

8.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
8.2.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

8.2.3. Iniciada a fase competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

8.2.3.1. Os lances serão realizados pelo valor total do lote. 

8.2.4. O Pregoeiro poderá definir o percentual ou o valor de redução 
mínimo entre os lances e o tempo máximo para a sua formulação.  

8.2.5. Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante 
cubra o seu próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor 
apresentado. Neste caso, será considerado como lance vencedor do lote 
apenas o de menor valor. 

8.3. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, 
o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes bem como todas as 
mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do 
fornecedor. 

8.4. Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de 
fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem 
cronológica de recebimento dos lances pelo sistema eletrônico.  
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8.5. Serão aceitos lances intermediários, assim entendidos aqueles iguais ou 
inferiores ao menor já ofertado.  

8.6. Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da 
proposta inicial por ele apresentada para efeito da classificação final.  

8.7. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da fase de lances, o 
sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances. O Pregoeiro, assim que possível, dará continuidade à sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente 
após comunicação do Pregoeiro publicada no site da CODEMGE, de forma 
que todos os licitantes tenham acesso e conhecimento. 

8.8. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de 
tempo randômico de 5 (cinco) até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances.  

8.8.1. Encerrada a fase de lances e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor lance, para que possa ser obtido preço mais 
favorável, e subsequentemente decidir sobre sua aceitação. 

8.9. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, pelo Pregoeiro ou em 
caso de desconexão.  

8.10. A CODEMGE não responderá pela desconexão de qualquer licitante com 
o sistema eletrônico e sua ocorrência não prejudicará a conclusão válida da 
sessão do pregão. 

9. DO JULGAMENTO 

9.1. O critério de julgamento será MENOR PREÇO POR PRÊMIO, sendo que 
os preços unitários serão examinados relativamente à sua adequação, 
proporcionalidade e exequibilidade. 

9.2. A proposta cujo preço unitário de item do lote estiver acima do custo unitário 
do item relacionado na planilha de referência da Administração (ou do item 
individualmente considerado, superior a qualquer dos lances apresentados), 
poderá ter seus valores adequados das seguintes formas: 

9.2.1. Aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da 
proposta inicial, calculado a partir da diferença entre o valor global da 
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proposta vencedora e o valor global da respectiva proposta inicial, dividida 
pelo valor global inicial; 

9.2.2. Readequação não linear dos preços unitários, a critério do licitante, 
respeitado como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os 
preços unitários finais sejam menores ou iguais aos preços unitários da 
proposta inicial. 

9.3. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

9.4. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a 
melhor proposta e o valor estimado da contratação. 

9.5. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a 
todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado 
da contratação. 

9.6. Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer 
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, sendo 
admitidos para tanto:  

9.6.1. Apresentação de planilha de custos elaborada pelo licitante; 

9.6.2. Apresentação de documento que comprove contratação em 
andamento com preços semelhantes. 

9.7. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os 
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de 
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial. 

9.8. O Pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte 
detentora da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de empate 
ficto, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) 
em relação ao valor apresentado pelo proponente melhor classificado, para que 
apresente novo lance, inferior ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob 
pena de preclusão do direito de preferência. 

9.8.1. Realizado novo lance, o pregoeiro examinará a aceitabilidade deste, 
quanto ao objeto, valor e exequibilidade, decidindo motivadamente a 
respeito. 

9.8.2. Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar 
novo lance, o Pregoeiro convocará as Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte remanescentes que estiverem na situação descrita acima, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
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9.8.3. O disposto neste item somente se aplicará quando o melhor lance 
não tiver sido apresentado por Microempresa ou por Empresa de Pequeno 
Porte. 

9.9. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá 
negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço. 

9.10. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos 
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal 
de prova. 

9.10.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. 
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado. 

10. DA HABILITAÇÃO  

10.1. Aceita a melhor oferta, o sistema identificará o licitante detentor da melhor 
oferta, que deverá comprovar sua habilitação no prazo máximo de 30 (trinta) 
minutos, podendo ser prorrogado a critério do pregoeiro, através do sistema 
eletrônico do Portal de Compras de Minas Gerais, os documentos exigidos 
neste item para fins de comprovação das condições de habilitação constantes 
neste Edital e seus Anexos. 

10.1.1. Em caso de problemas no envio dos documentos de 
habilitação na forma acima prevista em decorrência de erros gerados pelo 
sistema eletrônico, o licitante os encaminhará para o e-mail 
pregao@codemge.com.br.   

10.2. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 
I. Se pessoa natural ou empresário individual: 
 
a) Cédula de identidade; 
b) Comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis 
(registro comercial), no caso de empresário individual; 
c) Cópia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no 
Brasil, no caso de estrangeiro. 
 
II. Se pessoa Jurídica: 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado no Registro Público de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, conforme a respectiva natureza; 
b) Documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de 
assembleia que outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa 
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atribuição e do(s) dados pessoais dos representante(s) não constarem do estatuto 
ou contrato social;  
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de ato formal de designação de diretoria em exercício;  
d) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade desempenhada assim o 
exigir. 
 

10.2.1. As seguradoras podem se fazer representar no certame e no contrato 
por meio de uma corretora, ficando claro que tal representação não reduz ou 
exime as responsabilidades da seguradora. 

 
10.3. Quanto à REGULARIDADE FISCAL: 
 

I.Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, conforme o 
caso. 

II.Prova de regularidade perante a Seguridade Social, mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União;  

III.Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS.  

IV.Prova de regularidade perante a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, 
mediante a apresentação da Certidão de Débito Tributário – CDT. 
 

10.3.1. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante 
a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 
positivas com efeitos de negativas. 
 
10.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sendo-lhes 
concedido, no momento apropriado, o tratamento diferenciado e 
simplificado, nos termos do Decreto Estadual n° 44.630/2007. 

 
10.3.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação dos 
documentos em substituição às certidões requeridas para fins de 
comprovação da regularidade fiscal.   
 

10.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:   
 
I. Prova de Registro ou Inscrição na Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP; 
II. Regularidade da aplicação de reservas técnicas determinada pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, mediante declaração 
da Superintendência; 
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III. Nota técnica aprovada pela SUSEP para operação e comercialização 
do Seguro de D&O, mediante declaração daquela autarquia; 

IV. Atestados de idoneidade técnica fornecidos por pessoas de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, se houver, comprovando a aptidão da 
empresa/profissionais para execução de serviços, em nível satisfatório, 
se aplicável; 

V. Certidão de regularidade emitida pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP/MF;  

VI. Garantia de avaliação de profissionais para defesa, indicados pelos 
segurados e comprometimento de prazo máximo para liberação da 
contratação, em prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis, contados 
do recebimento das indicações; 

 
10.5. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
 
I. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da empresa, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou certidão 
negativa de insolvência civil expedida no domicílio da pessoa física, 
emitida nos últimos 06 (seis) meses. 

II. Balanço patrimonial do último exercício, apresentado na forma da lei, que 
comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

III. No caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, o balanço 
patrimonial poderá ser substituído pela última declaração de imposto de 
renda da pessoa jurídica. 

IV. A capacidade financeira da licitante será aferida mediante a obtenção dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC) maiores ou iguais a um (> ou = 1), resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo:  
 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍= 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜 

                                   𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

𝑺𝒐𝒍𝒗ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍=                              𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎l                        .         

                                    𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆=  𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒  

                                                           𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

10.5.1. O licitante que apresentar resultado menor do que 1 (um), em 
qualquer um dos índices ora referidos, deverá comprovar o patrimônio 
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líquido positivo mínimo, para habilitação, correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor efetivo da contratação; 
 
10.5.2. As empresas recém-constituídas (no presente exercício) deverão 
apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, cópia do Balanço de 
Abertura, nas mesmas condições formais exigidas acima (assinaturas, 
registro, etc.). Para habilitação, tais empresas deverão comprovar o capital 
integralizado mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor efetivo 
da contratação. 
 
10.5.3. Para fins do inciso I, no caso de praças com mais de um cartório 
distribuidor deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos 
distribuidores. 

 
10.5.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-
se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
referentes ao período de existência da sociedade. 
 
10.5.5. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte estão 
dispensadas do balanço patrimonial apenas para fins fiscais. Assim, para a 
presente licitação, é obrigatória a apresentação desta peça. 

 
10.6. Quanto às DECLARAÇÕES:  

 
I. Anexo III – Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
II. Anexo IV – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
III. Anexo V – Declaração de conhecimento e concordância com os termos do 

edital e seus anexos; 
IV. Anexo VI – Declaração art. 7°, XXXIII da CF/88; 
V. Anexo VII – Acordo de Confidencialidade CODEMGE; 
VI. Anexo VIII – Acordo de Confidencialidade CODEMIG. 
 

10.7. O licitante que possuir o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – 
CRC emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de 
Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de 
documento de habilitação dele constante e exigido nesta licitação, desde 
que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento constante 
no CRC esteja com a validade expirada, o licitante deverá apresentar documento 
novo com a validade em vigor.  
 

10.7.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para 
esta licitação, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, 
mesmo que estejam com a validade expirada. 
 

10.8. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que essa apresente alguma restrição, caso em que será assegurado o 
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prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, nos termos 
do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores.  
 
10.9. Rejeitada a documentação de habilitação, o Pregoeiro inabilitará o licitante 
e convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus 
documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital 
e seus Anexos.  

 
10.10. Em caso de dúvida quanto à autenticidade de documento apresentado, o 
Pregoeiro concederá ao licitante melhor classificado o prazo de 02 (dois) dias úteis 
para apresentação do documento original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada do 
respectivo original para ser autenticada por qualquer membro do Pregoeiro. 

10.11. Os documentos exigidos deverão estar dentro do prazo de suas respectivas 
validades. Aqueles que não possuírem expressamente prazo de validade somente 
serão aceitos quando emitidos até 6 (seis) meses antecedentes à data de sua 
apresentação. 

10.12. Será inabilitado o licitante que:  

I.Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste item ou 
apresentá-los com vícios, com a validade expirada ou em desconformidade 
com o previsto neste Edital e seus Anexos;  

II.Não atenderem a quaisquer dos requisitos exigidos para a habilitação. 
 

11. DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO  
 

11.1. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, o Pregoeiro, no interesse da CODEMGE, poderá fixar aos 
licitantes prazo que julgar suficiente para a apresentação de nova documentação 
ou de outras propostas escoimadas das causas que culminaram nas respectivas 
desclassificações ou inabilitações, para realização de nova classificação e/ou de 
nova etapa de habilitação segundo as regras deste edital, conforme o caso. 

 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1. Aceita a documentação de habilitação do licitante vencedor ou fracassado 
o lote, será aberto, pelo Pregoeiro, prazo de 10 (dez) minutos para que os 
licitantes manifestem, através do sistema eletrônico, intenção de recorrer.  
 

12.1.1.  O negará admissibilidade ao recurso quando da manifestação não 
constar motivação ou estiver fora do prazo estabelecido.  

12.1.2. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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12.1.3.  A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer 
dos licitantes importará decadência do direito de recurso.  

12.2. Será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão pública, 
para apresentação das razões de recurso, ficando os demais participantes, desde 
logo, intimados, sem necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões 
em igual número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

12.3. Todos os atos relacionados à interposição de recurso, compreendida a 
manifestação da intenção do licitante durante a sessão pública, e o 
encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos 
demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
inclusive a juntada de documentos complementares. 

12.4. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo 
estabelecidos neste item. 

12.5. Após a decisão motivada do recurso pelo Pregoeiro, que poderá 
reconsiderar a decisão ou mantê-la, a ata do julgamento será submetida à 
Autoridade Administrativa para decisão final.  
 

12.5.1. Os recursos serão decididos em até 5 (cinco) dias úteis, contados 
do encerramento do prazo para a apresentação de contrarrazões.  

 
12.6. Os recursos têm efeito suspensivo, isto é, até que sejam decididos o 
processo licitatório não terá seguimento.  
 
12.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação exclusivamente dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  

 
12.8. As decisões dos recursos serão divulgadas no endereço eletrônico da 
CODEMGE – www.codemge.com.br e no Portal de Compras – 
www.compras.mg.gov.br. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 
13.1. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando 
não houver recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior 
homologação do resultado pela autoridade competente, após a constatação da 
regularidade dos atos procedimentais. 
 
13.2.  Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade 
dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao 
licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
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14. DA CONTRATAÇÃO 

14.1. DA FORMALIZAÇÃO 
 

14.1.1. Homologado o procedimento licitatório, o licitante vencedor, através 
de seu representante legal, será convocado, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis contados do recebimento da convocação, para emitir a apólice, sob 
pena de decadência do direito à contratação. 

14.1.1.1. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser 
prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação 
fundamentada da licitante vencedora e a critério da CODEMGE. 

14.1.1.2. A convocação para assinar o termo de contrato ou 
aceitar/retirar a Ordem de Compra/de Serviço ocorrerá por meio de fax, 
carta postal ou e-mail.  

14.1.2. Caso o licitante vencedor não compareça para assinar o respectivo 
termo de contrato ou aceitar/retirar a Ordem de Compra/de Serviço no prazo 
acima estabelecido, a CODEMGE convocará os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e as mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado.  

14.1.3. A recusa em assinar o contrato ou aceitar/retirar a Ordem de 
Compra/de Serviço dentro do prazo previsto é considerada falta de natureza 
grave, ensejando o licitante vencedor à sanção de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a CODEMGE, 
conforme as disposições sobre sanções deste Edital e seus Anexos. 

14.1.4. O edital do Pregão Eletrônico nº06/2018 fará parte integrante da 
Apólice(s) de Seguro (s) emitida (s), independentemente de transcrição. 

15. DAS SANÇÕES 

15.1. O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos do artigo 84 da 
Lei 13.303/2016 ficará sujeito à sanção de suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a CODEMGE, pelo prazo de até 2 
(anos) anos. 
 
15.2. As contratadas se sujeitam as disposições dos artigos 82 a 84 da Lei 
13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEMGE 
no tocante à aplicação de sanções. 
 
15.3. As sanções serão aplicadas somente mediante prévio processo 
administrativo punitivo, na forma do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da CODEMGE. 
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16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16.1. A CODEMGE poderá revogar a presente licitação por interesse público 
decorrente de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e 
suficientes para justificar o ato, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
provocação de terceiros, sempre mediante parecer escrito e fundamentado, nos 
termos da Lei 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
da CODEMGE. 
 
16.2. Em razão da desclassificação de todas propostas ou lances e/ou da 
inabilitação de todos os participantes, a presente licitação poderá restar 
fracassada.  

 
16.3. Em razão da ausência de interessados, a presente licitação poderá restar 
deserta. 
 
16.4. As despesas com a execução do objeto contratado correrão à conta de 
recursos próprios da CODEMGE. 

 
16.5. Integram o presente Edital: 
 

 Anexo I – Termo de Referência;  
 Anexo II – Modelo de Proposta; 
 Anexo III – Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
 Anexo IV – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 Anexo V – Declaração de conhecimento e concordância com os termos do 

edital e seus anexos; 
 Anexo VI – Declaração art. 7°, XXXIII da CF/88; 
 Anexo VII –  Acordo de Confidencialidade CODEMGE; 
 Anexo VIII – Acordo de Confidencialidade CODEMIG. 

  
16.6. Na contagem de prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
16.7. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.8. Os documentos e a proposta, apresentados pelo licitante vencedor, desde 
que não contrariem disposição deste edital, constituirão parte integrante do 
contrato. No caso de divergência, prevalecerão os termos do contrato. 
  
16.9. No caso de eventual divergência entre este Edital e seus Anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 
 
16.10. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
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16.11. Em qualquer fase, o Pregoeiro deverá promover a correção dos vícios 
sanáveis, isto é, falhas, complementação de insuficiências ou correções de 
caráter formal que possam ser sanados no curto prazo previsto no edital e de 
forma simples, privilegiando o princípio da eficiência. 
 
16.12. Serão consideradas não escritas as especificações, forma de execução do 
objeto ou qualquer outra condição, propostas pelo licitante, que estejam em 
desacordo com o estipulado neste Edital. 
 
16.13. As informações e os atos praticados e pertinentes a presente licitação 
serão disponibilizados no site da CODEMGE – www.codemge.com.br, garantindo 
ampla publicidade.  

 
16.14. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital, 
ou o contrato de prestação de serviços vinculado a esta licitação, a empresa 
licitante deve se subordinar ao foro de Belo Horizonte/MG, com exclusão de 
qualquer outro foro. 
 
Belo Horizonte, 17 de maio de 2018. 
 
 
 
 

________________________________________________  
PAULA VASQUES BITTENCOURT 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Página 21 de 54 
Pregão Eletrônico n° 06/2018 

 Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - Codemge 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemge.com.br 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto 

 

A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa de 

pessoa jurídica especializada para prestação dos serviços de cobertura securitária 

de Responsabilidade Civil de Conselheiros e Diretores (Directors and Officers 

Liability – D&O) para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, dos 

Comitês e da Diretoria da CODEMIG e da CODEMGE e para qualquer pessoa 

física com poderes de representação das contratantes ou quaisquer Controladas 

e/ou Subsidiárias. 

 

Caberá ainda o atendimento às condições e especificações mínimas 

estabelecidas neste edital, sendo esta apólice à base de reclamações ("claims 

made basis"): forma em que se define, como objeto do seguro, o pagamento e/ou 

o reembolso das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a terceiros, pelo 

segurado, a título de reparação de danos, estipuladas por tribunal judicial civil, 

decisão arbitral ou decisão administrativa, ou por acordo aprovado pela sociedade 

seguradora. 

 

A licitação será realizada em dois lotes, um para cada empresa, resultando em 

uma apólice para cada tomador. 

 

1.1. Lote 1 – Tomadora CODEMIG  

 

1.1.1. Público-alvo / Grupo Segurável 

 

Estão assegurados os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, dos 

Comitês e da Diretoria da CODEMIG, bem como qualquer pessoa física que tenha 

poderes de representação perante terceiros ou cujo cargo ou função implique na 

representação de fato ou de direito das contratantes ou quaisquer Controladas 

e/ou Subsidiárias. 
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1.1.2. Coberturas  

 

A contratada emitirá apólice abrangendo: 

 

 Qualquer reclamação por ato de gestão relacionado às atividades 

precípuas do gestor e devidamente enquadrados nas condições 

contratadas; 

 

 Custo de defesa das reclamações de terceiros contra as pessoas físicas 

seguradas, relacionadas aos atos de gestão praticados no exercício das 

atribuições de administrador da CODEMIG; 

 
 O custo de defesa corresponde a honorários advocatícios com livre escolha 

dos profissionais, mediante anuência prévia da seguradora, para defesa 

judicial e extrajudicial, custas judiciais e recursais; 

 

 Os valores cobertos serão os referentes a eventuais acordos judiciais e 

extrajudiciais homologados pela Seguradora e sentenças proferidas por 

tribunais arbitrais, condenações judiciais transitadas em julgado, incluindo 

honorários advocatícios e despesas processuais, durante o andamento dos 

processos, fundados em responsabilidade civil por atos de gestão 

praticados pelas referidas pessoas, no exercício de suas funções e durante 

a vigência do seguro e durante o período de retroatividade, desde que não 

importem violação da lei ou do estatuto social; 

 
 Pagamento de custas de defesa de multas impostas exclusivamente a 

qualquer segurado em virtude de atos de gestão praticados no exercício de 

suas funções ou cargos desempenhados junto ao Tomador do Seguro; 

 
 Cobertura de indisponibilidade de bens e “penhora on-line” (No caso de ex-

administrador, a cobertura terá como referência, valores salariais 

praticados para o mesmo cargo na ativa); 
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 Cobertura para reclamações tributárias; 

 
 Cobertura para reclamações trabalhistas; 

 
 Cobertura para custos de defesa de multas e penalidades civis; 

 
 Cobertura para Recolhimento de Depósitos Recursais, nos casos de 

aplicação de multas administrativas contra os Segurados; 

 
 Cobertura para questionamentos que acarretem custos com publicidade 

(danos à reputação); 

 
 Extensão de Garantia para o Cônjuge do Segurado, nos casos de 

Reclamações contra os Segurados, que afetarem o patrimônio do cônjuge 

em virtude do regime de união civil; 

 
 Cobertura para espólio, herdeiros ou representantes legais das pessoas 

físicas seguradas em caso de falecimento, insolvência ou decretação de 

incapacidade dos mesmos; 

 

 Cobertura para pessoas seguradas aposentadas; 

 
 Cobertura de custos de defesas relacionados a procedimentos judiciais e 

extrajudiciais; 

 
 Cobertura para recursos voluntários quando da aplicação de multas; 

 
 Cobertura para processos já existentes contra pessoa jurídica que venham 

a recair contra os administradores em função da desconsideração da 

Personalidade Jurídica; 

 
 Tomador X Segurado (empresa x segurado); 

 
 Segurado X Segurado; 
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 Cobertura para Reclamações contra os Segurados resultantes de Danos 

Corporais aos Empregados e Terceiros em geral (inclusive processos 

criminais); 

 
 Preço inadequado para uma aquisição; 

 
 Dispensas coletivas; 

 
 Custos de defesa para avais/fiança; 

 
 Responsabilidade estatutária; 

 
 Cobertura para inabilitação de uma pessoa segurada; 

 
 Cobertura para Reclamações com Notificação contra os Segurados, 

relacionadas a  Dano Moral, exclusivamente decorrentes de atos de gestão 

(de forma genérica e não apenas decorrentes de questões trabalhistas); 

 
 Retroatividade limitada a 01/01/2015, para fatos geradores 

desconhecidos pelo Segurado (entende-se por fatos desconhecidos as 

reclamações ou as ações que não tenham sido formalmente notificadas 

aos administradores) quando da contratação da apólice; 

 

 A data de retroatividade é anterior ao início da vigência da primeira de 

uma série sucessiva e ininterrupta de apólices à base de reclamações; 

 

 Período de cobertura adicional mínimo para apresentação de 

Reclamações: prazo complementar (24 meses) sem custo adicional; 

 
 Custas emergenciais: custos que o segurado incorrer, que 

comprovadamente são utilizados para mitigar o risco por inabilidade de 

aviso à Seguradora; 
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 Cobertura automática para aquisição integral ou parcial de empresas, cujos 

ativos sejam inferiores a 30% (trinta por cento) dos ativos totais da 

CODEMIG; 

 
 Cobertura para reclamações por atos danosos em matéria de valores 

mobiliários dentro dos limites, termos, condições e exclusões previstas, 

fica entendido e acordado que a cobertura se amplia a Reclamações em 

decorrência de um Ato Danoso em Matéria de Valores Mobiliários 

apresentadas contra a Sociedade, sempre e quando, cumulativamente: 

 
o Seja apresentada por uma pessoa física ou jurídica que seja ou 

tenha sido titular de Valores Mobiliários; 

o Esteja fundada na aquisição, alienação, oferta pública de aquisição 

ou oferta pública de subscrição ou venda de Valores Mobiliários; 

o A aquisição, alienação, oferta pública de aquisição ou oferta pública 

de subscrição ou venda de Valores Mobiliários se realize ou se 

tenha realizado num mercado de Bolsa, mercado de valores 

mobiliários ou em outros mercados regulamentados; 

o Não esteja relacionada de forma alguma ou baseada em planos ou 

opções sobre ações concedidos a empregados da Sociedade; 

o Não seja baseada no valor da contraprestação paga ou que esteja 

previsto pagar pelos Valores Mobiliários; 

o Não seja baseada em um procedimento penal, administrativo, 

regulamentar ou disciplinar contra a Sociedade; 

o Também seja apresentada contra um Segurado que não 

a Sociedade. 

 

Considera-se Ato Danoso em Matéria de Valores Mobiliários: 

 

 Qualquer ação ou omissão, desde que não dolosa, cometida por um 

Segurado, ou praticada ou ocorrida no exercício dos deveres inerentes ao 

desempenho do cargo do Segurado na Sociedade, e que infrinja ou 
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contradiga as normas contidas na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 

com as alterações da Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, ou em 

quaisquer outras disposições legais que a substituam, modifiquem ou 

desenvolvam, assim como normas análogas de quaisquer outras 

jurisdições. 

 

 Quaisquer ações ou omissões do mesmo tipo, ocorridos de forma repetida, 

relacionada ou continuada ou que formem parte de uma mesma série, 

serão considerados como um mesmo e único Ato Danoso em matéria de 

Valores Mobiliários. 

 

Para fins de aplicação desta cobertura, a Sociedade será considerada um 

Segurado quando se tratar de Reclamações por Atos Danosos em Matéria de 

Valores Mobiliários. 

 

No que se refere à Franquia, exclusivamente em relação a Reclamações em 

decorrência de Atos Danosos em matéria de Valores Mobiliários, a Sociedade 

estará obrigada ao pagamento da Perdas Indenizáveis, de acordo com a 

legislação aplicável, pelo valor correspondente ao montante fixado como Franquia 

para Atos Dolosos em matéria de Valores referente à presente extensão de 

cobertura. 

 

1.2. Lote 2 – Tomadora CODEMGE 

 

1.2.1. Público-alvo / Grupo Segurável 

 

Estão assegurados os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, dos 

Comitês e da Diretoria da CODEMGE, bem como qualquer pessoa física que 

tenha poderes de representação perante terceiros ou cujo cargo ou função 

implique na representação de fato ou de direito das contratantes ou quaisquer 

Controladas e/ou Subsidiárias. 

 



 

Página 27 de 54 
Pregão Eletrônico n° 06/2018 

 Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - Codemge 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemge.com.br 

1.2.2. Coberturas  

 

A contratada emitirá apólice abrangendo: 

 

 Qualquer reclamação por ato de gestão relacionado às atividades 

precípuas do gestor e devidamente enquadrados nas condições 

contratadas; 

 

 Custo de defesa das reclamações de terceiros contra as pessoas físicas 

seguradas, relacionadas aos atos de gestão praticados no exercício das 

atribuições de administrador da CODEMGE; 

 
 O custo de defesa corresponde a honorários advocatícios com livre escolha 

dos profissionais, mediante anuência prévia da seguradora, para defesa 

judicial e extrajudicial, custas judiciais e recursais; 

 

 Os valores cobertos serão os referentes a eventuais acordos judiciais e 

extrajudiciais homologados pela Seguradora e sentenças proferidas por 

tribunais arbitrais, condenações judiciais transitadas em julgado, incluindo 

honorários advocatícios e despesas processuais, durante o andamento dos 

processos, fundados em responsabilidade civil por atos de gestão 

praticados pelas referidas pessoas, no exercício de suas funções e durante 

a vigência do seguro, desde que não importem violação da lei ou do 

estatuto social; 

 
 Pagamento de custas de defesa de multas impostas exclusivamente a 

qualquer segurado em virtude de atos de gestão praticados no exercício de 

suas funções ou cargos desempenhados junto ao Tomador do Seguro; 

 
 Cobertura de indisponibilidade de bens e “penhora on-line” (No caso de ex-

administrador, a cobertura terá como referência, valores salariais 

praticados para o mesmo cargo na ativa); 
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 Cobertura para reclamações tributárias; 

 
 Cobertura para reclamações trabalhistas; 

 
 Cobertura para custos de defesa de multas e penalidades civis; 

 
 Cobertura para Recolhimento de Depósitos Recursais, nos casos de 

aplicação de multas administrativas contra os Segurados; 

 
 Cobertura para questionamentos que acarretem custos com publicidade 

(danos à reputação); 

 
 Extensão de Garantia para o Cônjuge do Segurado, nos casos de 

Reclamações contra os Segurados, que afetarem o patrimônio do cônjuge 

em virtude do regime de união civil; 

 
 Cobertura para espólio, herdeiros ou representantes legais das pessoas 

físicas seguradas em caso de falecimento, insolvência ou decretação de 

incapacidade dos mesmos; 

 

 Cobertura para pessoas seguradas aposentadas; 

 
 Cobertura de custos de defesas relacionados a procedimentos judiciais e 

extrajudiciais; 

 
 Cobertura para recursos voluntários quando da aplicação de multas; 

 
 Cobertura para processos já existentes contra pessoa jurídica que venham 

a recair contra os administradores em função da desconsideração da 

Personalidade Jurídica; 

 
 Tomador X Segurado (empresa x segurado); 

 
 Segurado X Segurado; 
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 Cobertura para Reclamações contra os Segurados resultantes de Danos 

Corporais aos Empregados e Terceiros em geral (inclusive processos 

criminais); 

 
 Preço inadequado para uma aquisição; 

 
 Dispensas coletivas; 

 
 Custos de defesa para avais/fiança; 

 
 Responsabilidade estatutária; 

 
 Cobertura para inabilitação de uma pessoa segurada; 

 
 Cobertura para Reclamações com Notificação contra os Segurados, 

relacionadas a Dano Moral, exclusivamente decorrentes de atos de gestão 

(de forma genérica e não apenas decorrentes de questões trabalhistas); 

 
 Retroatividade limitada a 01/02/2018, data da constituição da 

CODEMGE, para fatos geradores desconhecidos pelo Segurado (entende-

se por fatos desconhecidos as reclamações ou as ações que não tenham 

sido formalmente notificadas aos administradores) quando da contratação 

da apólice; 

 

 Período de cobertura adicional para apresentação de Reclamações: prazo 

complementar (24 meses) sem custo adicional; 

 
 Custas emergenciais: custos que o segurado incorrer, que 

comprovadamente são utilizados para mitigar o risco por inabilidade de 

aviso à Seguradora; 

 
 Cobertura automática para aquisição integral ou parcial de empresas, 

cujos ativos sejam inferiores a 30% (trinta por cento) dos ativos totais da 

CODEMGE; 
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1.3. Exclusões de cobertura para ambos os lotes: Aplicável a todas as 

pessoas seguradas, inclusive ex-administradores: 

 

 Processos anteriores e pendentes; 

 

 Reclamações contra o segurado, já conhecidas pelo mesmo no início da 

vigência do seguro; 

 
 Ato, omissão ou fato que já tenha sido objeto de uma Reclamação 

anteriormente apresentada; 

 
 Cometimento de atos ilícitos dolosos de qualquer gênero ou espécie, 

praticados pelo próprio Segurado ou por terceiro em seu benefício, bem 

como atos por culpa grave equiparável ao dolo conforme Circular Susep 

n°256; São considerados atos dolosos aqueles assim reconhecidos em 

decisões judiciais transitadas em julgado;  

 
 Garantias Pessoais a favor da empresa; 

 
 Cláusula de “Run-off” em caso de troca de controle acionário, liquidação, 

falência, recuperação judicial ou similar; 

 
 Administração de Fundo de Pensão; 

 
 Pagamento de Multas; 

 
 Exclusão de cobertura para a simples Investigação por Órgãos 

Governamentais, em que ainda não haja processo instaurado; 

 
 Cláusula de Corrupção, incluindo pagamento de comissões, doações e 

correlatos; 

 
 Cláusula Particular de Exclusão Comissões: Fica entendido e acordado 

que a Seguradora não terá qualquer responsabilidade por reclamações 

resultantes de, com fundamento em ou atribuível a: 
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o Quaisquer atos lesivos contra a Administração pública, nacional ou 

estrangeira, praticado ou alegadamente praticado pela Pessoa 

Segurada ou pela Sociedade. Por “atos lesivos contra a 

Administração Pública” entende-se todas as circunstâncias que se 

enquadrem em leis, normas ou resoluções vigentes que disponham 

sobre o tema, incluindo, mas não limitadas àquelas descritas na Lei 

nº 12.846 (Lei Anticorrupção), ainda que tais leis, normas ou 

resoluções não tenham sido aplicadas no caso em questão; 

o Pagamentos, comissões, doações, benefícios ou quaisquer outros 

favores para ou em benefício de qualquer agente, representante ou 

empregado do Órgão Governamental, de Forças Armadas ou de 

Empresa com participação do Governo, nacional ou estrangeiro, ou 

quaisquer membros de suas famílias ou qualquer entidade à qual 

estejam afiliadas, ou 

o Pagamentos, comissões, doações, benefícios ou quaisquer outros 

favores para ou em benefício de quaisquer conselheiros, diretores, 

agentes, sócios, representantes, acionista principal, proprietários, 

empregados, ou afiliados de qualquer cliente da Empresa ou seus 

membros de família ou qualquer entidade com a qual são 

associados, ou 

o Doações políticas, sejam elas no Brasil ou no exterior. 

 

Fica resguardado à Seguradora o direito de ressarcimento por qualquer 

indenização paga indevidamente, inclusive por qualquer custo de defesa por ela 

adiantado, caso fique comprovada a existência de ato doloso de quaisquer 

segurados.  

 

1.4. Capital segurado  

1.4.1. Lote 1 – Tomadora CODEMIG  
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O capital segurado terá o valor de R$15.420.000,00 (Quinze milhões e 

quatrocentos e vinte mil reais), sendo este o valor da apólice atualmente em 

vigor. 

 

1.4.2. Lote 2 – Tomadora CODEMGE  

 

O capital segurado terá o valor de R$15.420.000,00 (Quinze milhões e 

quatrocentos e vinte mil reais). 

 

1.5. Âmbito Territorial de Cobertura para ambos os lotes 

 

A cobertura securitária abrange todo o território nacional. 

 

2. Justificativa 

 

A legislação brasileira, especialmente a Lei de Sociedades Anônimas, o Código 

Tributário, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, estabelecem um 

vasto repertório jurídico que responsabiliza pessoalmente o executivo por seus 

atos de gestão. 

 

A contratação de Seguro D&O para cobertura de responsabilidade civil decorrente 

do exercício do cargo vem sendo praticada por várias empresas, privadas e 

públicas, em virtude da necessidade de resguardar seus gestores quanto aos 

impactos dos processos decisórios inerentes as atividades e relações comerciais 

praticadas.   

 

Tal seguro, diferentemente das outras modalidades existentes, demanda 

prudência em sua contratação, bem como melhor entendimento das esferas de 

responsabilização para atos de gestão.  
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Por esta razão, o Seguro D&O é extremamente relevante e imprescindível ao 

contexto global de diversificação de frentes de negócios para mitigar riscos e estar 

em consonância com os dispositivos legais e de governança. 

 

3. Prazo, local e condições de recebimento do objeto para ambos os lotes 

 

Após a homologação do certame, a seguradora vencedora para cada lote terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para a emissão da apólice que será submetida ao 

aceite da respectiva tomadora. 

 

Considerar-se-á o cumprimento do objeto, todos os serviços e assessoramentos 

previstos em estrito atendimento às condições deste termo de referência, sendo 

que a cobertura estará vinculada à reclamação com notificação/ comunicação à 

seguradora.   

 

Serão consideradas reclamações todos os processos judiciais, administrativos ou 

extrajudiciais, perante qualquer órgão judicial ou não, de controle externo, ou 

outros, que forem movidos contra os segurados, desde que desconhecidos pelo 

tomador.  

 

Ao receber quaisquer notificações, o tomador deverá comunicar formalmente à 

seguradora no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas úteis da ciência. 

 

4. Valor referência/ Prêmio  

 

O prêmio inclui todos os custos diretos e indiretos, necessários à completa 

garantia do seguro ora contratado, razão pela qual nenhum outro valor será devido 

pela contratante em decorrência do objeto.  

5. Critério de Julgamento das Propostas para ambos os lotes 

 

O critério de julgamento será o de menor prêmio, devendo as propostas serem 

apresentadas com o valor anual do prêmio. 
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As seguradoras podem se fazer representar no certame e no contrato por meio 

de uma corretora, ficando claro que tal representação não reduz ou exime as 

responsabilidades da seguradora. 

 

6. Qualificação técnica para ambos os lotes 

 

A qualificação técnica visa garantir a capacidade da empresa na prestação do 

serviço, além de minimizar o risco de fracasso e garantir a continuidade de sua 

atividade-fim.  

 

A fim de garantir sua experiência de mercado, o licitante deverá apresentar: 

 

 Prova de Registro ou Inscrição na Superintendência de Seguros Privados 

– SUSEP; 

 

 Regularidade da aplicação de reservas técnicas determinada pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, mediante declaração da 

Superintendência; 

 
 Nota técnica aprovada pela SUSEP para operação e comercialização do 

Seguro de D&O, mediante declaração daquela autarquia; 

 
 Atestados de idoneidade técnica fornecidos por pessoas de direito público 

ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, se houver, comprovando a aptidão da empresa/profissionais 

para execução de serviços, em nível satisfatório, se aplicável; 

 
 Certidão de regularidade emitida pela Superintendência de Seguros 

Privados - SUSEP/MF;  

 

  Não serão aceitas declarações da própria licitante ou de empresas 

integrantes do mesmo grupo econômico. 
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A contratante reserva-se o direito de conferir as informações prestadas por meio 

de consultas e visitas às empresas emitentes dos atestados. 

 

7. Outros requisitos técnicos e operacionais para ambos os lotes 

 

Condições: Garantia de avaliação de profissionais para defesa, indicados pelos 

segurados e comprometimento de prazo máximo para liberação da contratação, 

em prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento das 

indicações; 

 

Franquia referente ao lote 1 – Tomadora Codemig: Sem franquia para 

indenização paga às pessoas físicas seguradas, salvo e exclusivamente em 

relação a Reclamações em decorrência de Atos Danosos em Matéria de Valores 

Mobiliários, a Sociedade estará obrigada ao pagamento da Perdas Indenizáveis, 

de acordo com a legislação aplicável, pelo valor correspondente ao montante 

fixado em 0,5% do capital segurado como franquia para estes. 

 

Franquia referente ao lote 2 – Tomadora Codemge: Sem franquia para 

indenização paga às pessoas físicas seguradas. 

 

Subcontratação: É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto;  

 

Confidencialidade: A seguradora deverá celebrar acordo de confidencialidade 

com a CODEMIG; 

 

Resseguro: Admitido; 

 

Cosseguro: Na hipótese de ser selecionada vencedora seguradora, cujo limite 

técnico seja insuficiente para assumir a totalidade do risco, ou que tenha interesse 

em distribuir participação para outras seguradoras, fica facultado o repasse de 

parte do risco através de cosseguro, observando-se, entretanto, o seguinte:  



 

Página 36 de 54 
Pregão Eletrônico n° 06/2018 

 Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - Codemge 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemge.com.br 

o Poderá participar do cosseguro seguradora regularmente 

cadastrada na Portal de Compras MG que atenda, em sua plenitude, 

as condições previstas nas Condições de Participação deste Edital 

e que não tenham participado da presente licitação;  

o A seguradora vencedora (líder) poderá distribuir o cosseguro para, 

no máximo, 2 (duas) outras seguradoras e o percentual destas não 

poderá ser superior ao da seguradora líder;  

o A seguradora líder deverá apresentar à CODEMIG e à CODEMGE, 

para sua aprovação, até 5 (cinco) dias após a adjudicação dos 

contratos, o nome da seguradora para a qual pretende repassar o 

risco mediante cosseguro, com os respectivos percentuais e 

documentação pertinente;  

o As duas seguradoras serão consideradas solidárias em todas as 

obrigações contratuais, proporcionalmente, à sua participação no 

seguro.  

o O pagamento do valor da indenização, no caso de cosseguro, 

deverá ser integralmente efetuado pela seguradora líder, 

independentemente da parte devida pelas demais cosseguradoras.  

 

8. Qualificação econômico-financeira para ambos os lotes 

 

 Balanço patrimonial do último exercício, apresentado na forma da lei, que 

comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios; 

  

 No caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, o balanço 

patrimonial poderá ser substituído pela última declaração de imposto de 

renda da pessoa jurídica. 

 

 A capacidade financeira da licitante será aferida mediante a obtenção dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
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(LC) maiores ou iguais a um (> ou = 1), resultantes da aplicação das 

fórmulas abaixo:  

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍= 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜 

       𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

𝑺𝒐𝒍𝒗ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍=                              𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎l                        .          

                                    𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆=  𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒  

                                            𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

 O licitante que apresentar resultado menor do que 1 (um), em qualquer um 

dos índices ora referidos, deverá comprovar o patrimônio líquido positivo 

mínimo, para habilitação, correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

efetivo da contratação; 

 

 As empresas recém-constituídas (no presente exercício) deverão 

apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, cópia do Balanço de 

Abertura, nas mesmas condições formais exigidas acima (assinaturas, 

registro, etc.). Para habilitação, tais empresas deverão comprovar o capital 

integralizado mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor efetivo 

da contratação. 

 

9. Vigência e Prazo de execução para ambos os lotes 

 

O contrato terá a vigência e execução pelo prazo de 12 (doze) meses, contados 

de 29/07/2018 a 29/07/2019, podendo ser renovada até o limite de 5 anos 

conforme previsto na legislação, mediante manifestação formal da Contratada, 

com antecedência mínima de 90 (noventa) dias de seu término, podendo, ainda, 
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ser rescindido a qualquer tempo mediante acordo das partes, tendo as seguintes 

garantias: 

 

 Cobertura para reclamações apresentadas pela primeira vez e sem vínculo 

com reclamações anteriores, baseadas em fatos anteriores ao início de 

vigência da apólice (retroatividade ilimitada) para atos e fatos 

desconhecidos; 

 

 Cobertura para pessoas que tenham ocupado posições de gestão passada, 

anteriormente à contratação da apólice; 

 
 As obrigações assumidas pela seguradora contratada deverão cobrir todos 

os eventos de sinistros ocorridos no período de sua vigência, ainda que 

estes sinistros venham a ser avisados após esse período desde que 

avisados conforme as regras estabelecidas pela SUSEP, considerando as 

condições retroatividade limitada para cada lote. 

 
10. Previsão de reajuste para ambos os lotes 

 

Considerando a vigência estabelecida e considerando a previsão no Art. 194 do 

RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos - ao fim de 12 meses da 

vigência contratual, o valor do prêmio poderá ser reajustado pelo INPC acumulado 

do período. 

 

O marco inicial para o cálculo do reajuste será a data da apresentação da proposta 

vencedora do certame. 

11. Pagamento para ambos os lotes 

 

O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas fixas sem juros, vencíveis a 

cada 30 (trinta) dias contados após a data de início da cobertura do risco, 

mediante a apresentação e aceite da apólice, bem como após a fatura ser 

conferida e certificada pelo fiscal do contrato. 
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A fatura deverá ainda ser apresentada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

úteis para sua conferência e provisão de pagamento com recursos próprios. 

 

Conforme dispõe o Art.193 do RILC – Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos, é vedado a antecipação de pagamento, entretanto é prática do 

mercado segurador o pagamento antecipado integral como condição para a 

contratação. 

 

12. Matriz de Atribuição de Riscos 

12.1. Lote 1 – Tomadora CODEMIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risco Descrição do risco Natureza Consequência Responsabilidade

1

Consistência de 
informações 

explicitadas no 
questionário de 

avaliação da 
companhia

Operacional/ 
Processos internos

Riscos superdimentionados 
pela seguradora e 

majoração do custo do 
prêmio anual

Codemig

2

Comunicação à 
seguradora de 

quaisquer 
reclamações 

recebidas

Operacional/ 
Processos internos

Intempestividade de 
acionamento da seguradora 

incorrendo em risco de 
agravamento da situação e 

comprometendo o 
atendimento a obrigações 

contratuais. 

Codemig

3

Pleno 
atendimento às 

normas específicas 
de Seguros de 

Responsabilidade 
Civil para 

coberturas de risco 
(Circular SUSEP 

553)

Conformidade

Não conformidade às 
adequadas obrigações 

específicas a este ramo de 
seguro

Contratada

4

Manutenção de 
condições jurídicas 
e de qualificação 

técnica 
apresentadas na 

sessão de licitação

Operacional/ 
Processos internos

Não atendimento ou não 
comprovação das condições 

exigidas  
Contratada
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12.2. Lote 2 – Tomadora CODEMGE 

 

 

 

13. Obrigações da contratada 

 

 Atender às normas específicas de Seguros de Responsabilidade Civil 

para coberturas de risco (Circular SUSEP 553); 

 Atentar para todas as especificações constantes deste Termo de 

Referência. 

 Assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civil ou penal 

relacionados à execução do serviço contratado; 

 Manter durante a vigência contratual as condições jurídicas e a 

qualificação técnica apresentadas na sessão de licitação, sendo que a 

comprovação da regularidade se dará a cada 6 (seis) meses de vigência 

contratual. 

 

 

 

Risco Descrição do risco Natureza Consequência Responsabilidade

1

Consistência de 
informações 

explicitadas no 
questionário de 

avaliação de 
companhia

Operacional/ 
Processos internos

Riscos superdimentionados 
pela seguradora e 

majoração do custo do 
prêmio anual

Codemge

2

Comunicação à 
seguradora de 

quaisquer 
reclamações 

recebidas

Operacional

Intempestividade de 
acionamento da seguradora 

incorrendo em risco de 
agravamento da situação e 

comprometendo o 
atendimento a obrigações 

contratuais. 

Codemge

3

Pleno atendimento 
às normas específicas 

de Seguros de 
Responsabilidade 

Civil para coberturas 
de risco (Circular 

SUSEP 553)

Conformidade

Não conformidade às 
adequadas obrigações 

específicas a este ramo de 
seguro

Contratada

4

Manutenção de 
condições jurídicas e 

de qualificação 
técnica apresentadas 
na sessão de licitação

Operacional/ 
Processos internos

Não atendimento ou não 
comprovação das condições 

exigidas  
Contratada
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14. Obrigações da contratante 

 

 Designar como fiscal do contrato Fabrícia Alves Barbosa, Matrícula 

132187; 

 Designar como suplente do contrato Monique Delfim Andrade, Matrícula 

132969; 

 O recebimento e acompanhamento da execução do objeto serão 

efetuados pelo fiscal do contrato juntamente com a Gerência Jurídica; 

 Efetuar o pagamento nas condições e valores pactuados; 

 

15. Informações gerais 

 

Estarão à disposição da proponente, exclusivamente para consultas e exames, 

dados destinados à obtenção da cotação: 

  Na Gerência de Recursos Humanos, na Rua Manaus, 467, 1º andar, bairro 

Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG, mediante assinatura do “Acordo de 

Confidencialidade” pelo representante legal da seguradora, comprovado 

por meio de documento hábil, será disponibilizada consulta ao Questionário 

de Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e/ou 

Administradores de Sociedade Comerciais (Directors and Officers Liabillity 

– D&O), bem como as últimas Demonstrações Financeiras; 

 

 A consulta se dará mediante o envio do “Acordo de Confidencialidade” 

devidamente assinado para o e-mail: rh@codemge.com.br, que retornará 

o contato e disponibilizará o Questionário de Avaliação de Riscos do 

Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e/ou 

Administradores de Sociedade Comerciais (Directors and Officers Liabillity 

– D&O); 

 
 A consulta somente poderá ser realizada mediante a assinatura do acordo 

de confidencialidade, anexo ao edital;  



 

Página 42 de 54 
Pregão Eletrônico n° 06/2018 

 Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - Codemge 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemge.com.br 

 Não será permitida a cópia ou reprodução, por qualquer meio do referido 

Questionário;  

 
 A Gerência de Recursos Humanos consolidará todas as solicitações de 

informações oriundas das licitantes e direcionará às respectivas 

áreas para que estejam consistentes e quaisquer esclarecimentos sejam 

plenamente sanados; 

 

 Será disponibilizado o Questionário de Avaliação de Riscos do Seguro de 

Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e/ou Administradores de 

Sociedade Comerciais (Directors and Officers Liabillity – D&O) à 

seguradora vencedora do certame, bem como serão prestadas todas as 

informações que se fizerem necessárias para cada uma das tomadoras. 

 
 
 

Marina Campos Morici 

Gerente de Recursos Humanos 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2018  

(a ser preenchida em papel timbrado da proponente) 

DADOS A CONSTAR 

NA PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/e-mail  

Nome do 
Representante Legal 

 

Identidade do 

Representante Legal 
 

CPF do 
Representante 
Legal 

 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA  

Lote 01 

Tomadora CODEMIG  

Conforme especificações 

constantes no Edital e seus 

Anexos. 

Valor Unitário Quantidade Valor Global do Lote 

R$ ___ (_____) 01 R$ ___ (_____) 

Lote 02 

Tomadora CODEMGE  

Conforme especificações 

constantes no Edital e seus 

Anexos. 

Valor Unitário Quantidade Valor Global do Lote 

R$ ___ (_____) 01 R$ ___ (_____) 
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Prazo de Validade da Proposta 
 ____ (______) dias. (prazo 

nunca inferior a 60 dias).  

Prazo de Entrega/Execução do objeto  

Local de Entrega/Execução do objeto  

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto da presente licitação, os quais 

ficarão a cargo única e exclusivamente sob minha responsabilidade. 

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

Data e local. 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO (inexistência de fatos impeditivos) 
  

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2018. 
  

  
A empresa __________________________________, CNPJ n.º 
____________________, sediada 
______________________________________ (endereço completo), por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _______________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________e do CPF nº 
_________________, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, 
inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua participação no presente processo 
licitatório, especialmente em relação aqueles descritos nos artigos 37, parágrafo 
primeiro 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016, ciente a obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
  
DECLARA, ainda, sob as penas de lei, que não se encontra inscrita no Cadastro 
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
Estadual – CAFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 13.994/01 e regulamentado 
pelo Decreto nº 45.906/2014. 
 
 
 
 
Data e local  
  
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2018. 

 
 
A empresa __________________________________, CNPJ n.º 
____________________, sediada 
______________________________________ (endereço completo), 
DECLARA, sob as penas da Lei, por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr(a). ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________ e do 
CPF nº ____________, que cumpre plenamente os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
___________, em __ de ________________ de 20__. 
 
 
 

__________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM 
OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2018. 
 
Empresa __________________________________, CNPJ n.º 
____________________. 
 
Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Edital desta licitação, 
declaramos, sob as penas da Lei e para os fins de participação, que todos os 
documentos foram examinados, e que assumimos total responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões na preparação da proposta.  
 
Confirmamos a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica necessária 
à execução do objeto licitado.  
 
Estamos cientes dos termos do Edital e de seus Anexos, inclusive da minuta de 
contrato, caso houver, manifestando concordância irrestrita com os termos dos 
mesmos e de que não poderemos alegar desconhecimento para alteração dos 
preços propostos ou para descumprimento do objeto da licitação.  
 
Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta licitação, e concordamos 
com os termos dos documentos que fazem parte integrante da mesma.  
 
 
___________, em __ de ________________ de 20__. 
 
 
 

__________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VI -  DECLARAÇÃO (art. 7°, XXXIII da CF/88) 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2018. 
 
 
A Empresa __________________________________, CNPJ n.º 
____________________, DECLARA, sob as penas da lei, que na mesma não há 
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) 
anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, na forma da lei.  
 
___________, em __ de ________________ de 20__. 
 
 
 

__________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VII -  ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE CODEMGE 
 

 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE, 
CNPJ/MF nº 29.768.219/0001-17 com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua 
Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, neste ato representada na 
forma de seu Estatuto Social, doravante denominada "CONTRATANTE"; e 
........................, com sede em ..........................., 
....................................................................................., inscrita no CNPJ sob no 
...................................................., doravante denominada "PROPONENTE", 
referidas conjuntamente como "PARTES", têm entre si justo e acordado o 
presente Acordo de Confidencialidade, o "ACORDO", nos termos que seguem:  
 
CONSIDERANDO que a CODEMIG publicou Edital, para a realização de Licitação 
na modalidade de Pregão Eletrônico do tipo menor preço, para a contratação, 
contratação de Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros e Diretores 
(Directors & Officers Liability – D&O), para os membros dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, da Diretoria Executiva da CODEMIG e de empregados 
que legalmente atuarem por delegação dos Administradores;  
 
CONSIDERANDO que a garantia de indenização é de até R$15.420.000,00 
(Quinze milhões e quatrocentos e vinte mil reais);  
 
CONSIDERANDO que para a elaboração de Proposta comercial há necessidade 
de fornecer informações reservadas aos Proponentes, tais como: ações em 
tramitação no judiciário em que a Empresa e as pessoas físicas a serem 
seguradas sejam rés;  
 
CONSIDERANDO que estas informações deverão ser mantidas em sigilo, por 
prazo indeterminado, mediante a celebração do Acordo de Confidencialidade; 
 
 CONSIDERANDO que é de interesse das Partes a elaboração de Proposta 
Comercial com o objetivo de cotação de Seguro de Responsabilidade, na 
modalidade D&O.  
 
Resolvem as Partes ajustar as condições de proteção de informações, através do 
presente Acordo de Confidencialidade, mediante as seguintes cláusulas e 
condições.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
O objeto do presente Acordo é a regulação dos direitos e obrigações das Partes 
(Licitante e Proponente) no que diz respeito ao acesso às informações e aos 
dados necessários à obtenção de cotação de seguro de responsabilidade civil, na 
modalidade D&O, que estarão à disposição da Proponente, exclusivamente para 
consulta e exame, nos termos do item 15 do Termo de Referência. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
2.1 Estarão à disposição da PROPONENTE, exclusivamente para consultas e 
exames, dados destinados à obtenção da cotação, nos termos do item xx do 
Edital, que assim dispõe:  
"Na gerência de Recursos Humanos, na Rua Manaus, 467, 1º andar, bairro Santa 
Efigênia, em Belo Horizonte - MG, mediante assinatura do “Acordo de 
Confidencialidade” pelo representante legal da seguradora, comprovado por meio 
de documento hábil, será disponibilizada consulta aos Questionários de Seguro 
de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e/ou Administradores de 
Sociedade Comerciais (Directors and Officers Liabillity – D&O)”.  
 
2.2 É vedada, sem a prévia e expressa anuência por escrito da CODEMIG, a 
reprodução ou utilização das informações e dados repassados para qualquer 
meio, e nos estritos termos deste Acordo.  
 
2.3 A PROPONENTE se obriga a não tomar qualquer medida com vistas a obter, 
para si ou para terceiros, cópia de documentos ou informações revelados em 
virtude do Edital de Licitação.  
 
2.4 A PROPONENTE se compromete a não divulgar a terceiros eventuais 
informações relativas a riscos processuais da CODEMGE e seus empregados, 
diretores e conselheiros.  
 
2.5 A PROPONENTE se compromete a manter as informações fornecidas pela 
outra Parte em razão deste Acordo em boa guarda e sigilo e a não divulgar ou 
permitir sua divulgação a qualquer pessoa física ou jurídica, sem o consentimento 
formal da outra Parte.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO  
3.1 O presente Acordo de Confidencialidade será plenamente válido por prazo 
indeterminado, contados a partir da data de sua assinatura.  
 
3.2 O sigilo e a confidencialidade ora ajustados permanecerão válidos, obrigando 
as Partes após o término do prazo de vigência acima estipulado.  
 
CLÁUSULA QUARTA – MULTA  
4.1 Fica desde logo estabelecido que a violação pelas PARTES de quaisquer 
disposições do presente Acordo, pelo uso de qualquer informação pertencente à 
outra Parte, sem sua devida autorização, implicará em medidas judiciais cabíveis 
à defesa de seus direitos tendentes a obter a reparação cível do dano causado, 
sem qualquer limite, além do pagamento de multa, em favor da Companhia no 
valor de R$100.000,00 (cem mil reais).  
 
CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS  
5.1 O presente Acordo obriga as Partes em todas as cláusulas e condições, não 
só as Partes contratantes, como também seus herdeiros e sucessores, sejam a 
que título for, inclusive nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação de 
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empresas, estando obrigados a respeitá-lo e cumpri-lo fielmente por prazo 
indeterminado.  
 
5.2 O presente Acordo em hipótese alguma poderá ser cedido ou transferido, total 
ou parcialmente, por qualquer das Partes, sem o prévio consentimento por escrito 
da outra Parte.  
 
5.3 As Partes responsabilizam-se civil e criminalmente pelo descumprimento de 
qualquer das obrigações aqui assumidas, seja por si ou por seus eventuais 
prepostos, sócios ou colaboradores. Fica eleito o foro central da Comarca de Belo 
Horizonte, para dirimir qualquer dúvida porventura decorrente deste Acordo.  
 
E, por estarem assim contratadas, assinam o presente Acordo em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, a tudo presentes.  
 
Belo Horizonte, ___de________________ de 2018. 
 
 
 

 
____________________________________________________ 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 
CODEMGE 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
PROPONENTE 
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ANEXO VIII -  ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE CODEMIG 
 
 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG, CNPJ/MF nº 19.791.581/0001-55, com sede em Belo Horizonte/MG, 
na Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, neste ato 
representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada 
"CONTRATANTE"; e ........................, com sede em ..........................., 
....................................................................................., inscrita no CNPJ sob no 
...................................................., doravante denominada "PROPONENTE", 
referidas conjuntamente como "PARTES", têm entre si justo e acordado o 
presente Acordo de Confidencialidade, o "ACORDO", nos termos que seguem:  
 
CONSIDERANDO que a CODEMIG publicou Edital, para a realização de Licitação 
na modalidade de Pregão Eletrônico do tipo menor preço, para a contratação, 
contratação de Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros e Diretores 
(Directors & Officers Liability – D&O), para os membros dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, da Diretoria Executiva da CODEMIG e de empregados 
que legalmente atuarem por delegação dos Administradores;  
 
CONSIDERANDO que a garantia de indenização é de até R$15.420.000,00 
(Quinze milhões e quatrocentos e vinte mil reais); 
 
CONSIDERANDO que para a elaboração de Proposta comercial há necessidade 
de fornecer informações reservadas aos Proponentes, tais como: ações em 
tramitação no judiciário em que a Empresa e as pessoas físicas a serem 
seguradas sejam rés;  
 
CONSIDERANDO que estas informações deverão ser mantidas em sigilo, por 
prazo indeterminado, mediante a celebração do Acordo de Confidencialidade; 
 
 CONSIDERANDO que é de interesse das Partes a elaboração de Proposta 
Comercial com o objetivo de cotação de Seguro de Responsabilidade, na 
modalidade D&O.  
 
Resolvem as Partes ajustar as condições de proteção de informações, através do 
presente Acordo de Confidencialidade, mediante as seguintes cláusulas e 
condições.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
O objeto do presente Acordo é a regulação dos direitos e obrigações das Partes 
(Licitante e Proponente) no que diz respeito ao acesso às informações e aos 
dados necessários à obtenção de cotação de seguro de responsabilidade civil, na 
modalidade D&O, que estarão à disposição da Proponente, exclusivamente para 
consulta e exame, nos termos do item 15 do Termo de Referência.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
2.1 Estarão à disposição da PROPONENTE, exclusivamente para consultas e 
exames, dados destinados à obtenção da cotação, nos termos do item xx do 
Edital, que assim dispõe:  
"Na gerência de Recursos Humanos, na Rua Manaus, 467, 1º andar, bairro Santa 
Efigênia, em Belo Horizonte - MG, mediante assinatura do “Acordo de 
Confidencialidade” pelo representante legal da seguradora, comprovado por meio 
de documento hábil, será disponibilizada consulta aos Questionários de Seguro 
de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e/ou Administradores de 
Sociedade Comerciais (Directors and Officers Liabillity – D&O)”.  
 
2.2 É vedada, sem a prévia e expressa anuência por escrito da CODEMIG, a 
reprodução ou utilização das informações e dados repassados para qualquer 
meio, e nos estritos termos deste Acordo.  
 
2.3 A PROPONENTE se obriga a não tomar qualquer medida com vistas a obter, 
para si ou para terceiros, cópia de documentos ou informações revelados em 
virtude do Edital de Licitação.  
 
2.4 A PROPONENTE se compromete a não divulgar a terceiros eventuais 
informações relativas a riscos processuais da CODEMIG e seus empregados, 
diretores e conselheiros.  
 
2.5 A PROPONENTE se compromete a manter as informações fornecidas pela 
outra Parte em razão deste Acordo em boa guarda e sigilo e a não divulgar ou 
permitir sua divulgação a qualquer pessoa física ou jurídica, sem o consentimento 
formal da outra Parte.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO  
3.1 O presente Acordo de Confidencialidade será plenamente válido por prazo 
indeterminado, contados a partir da data de sua assinatura.  
 
3.2 O sigilo e a confidencialidade ora ajustados permanecerão válidos, obrigando 
as Partes após o término do prazo de vigência acima estipulado.  
 
CLÁUSULA QUARTA – MULTA  
4.1 Fica desde logo estabelecido que a violação pelas PARTES de quaisquer 
disposições do presente Acordo, pelo uso de qualquer informação pertencente à 
outra Parte, sem sua devida autorização, implicará em medidas judiciais cabíveis 
à defesa de seus direitos tendentes a obter a reparação cível do dano causado, 
sem qualquer limite, além do pagamento de multa, em favor da Companhia no 
valor de R$100.000,00 (cem mil reais).  
 
CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS  
5.1 O presente Acordo obriga as Partes em todas as cláusulas e condições, não 
só as Partes contratantes, como também seus herdeiros e sucessores, sejam a 
que título for, inclusive nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação de 
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empresas, estando obrigados a respeitá-lo e cumpri-lo fielmente por prazo 
indeterminado.  
 
5.2 O presente Acordo em hipótese alguma poderá ser cedido ou transferido, total 
ou parcialmente, por qualquer das Partes, sem o prévio consentimento por escrito 
da outra Parte.  
 
5.3 As Partes responsabilizam-se civil e criminalmente pelo descumprimento de 
qualquer das obrigações aqui assumidas, seja por si ou por seus eventuais 
prepostos, sócios ou colaboradores. Fica eleito o foro central da Comarca de Belo 
Horizonte, para dirimir qualquer dúvida porventura decorrente deste Acordo.  
 
E, por estarem assim contratadas, assinam o presente Acordo em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, a tudo presentes.  
 
Belo Horizonte, ___de________________ de 2018. 
 
 
 

 
______________________________________________________________ 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 

CODEMIG 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
PROPONENTE 

 


