
 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2021 

 

Aos Licitantes! 

 
Ref: Pregão Presencial nº 008/2021 – “Esclarecimento 001” 

Contratação de empresa seguradora no mercado nacional para emissão de apólice de 

seguro de responsabilidade civil para os membros do Conselho de Administração, 

Conselho Fiscal, Presidência, Vice-Presidência, Diretoria Executiva e respectivos 

procuradores, denominado seguro D&O (Directors & Officers), para os atos e fatos 

praticados no exercício do emprego, cargo ou função e na vigência da respectiva apólice 

de seguros, que cobrirá as perdas, danos e prejuízos causados por atos lícitos, incluindo 

os custos com defesas administrativas e judiciais do Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo de Minas Gerais – Sescoop/MG. 

 
A Comissão Permanente de Licitação do Sescoop/MG, no uso de suas atribuições, 

buscando adequar o edital as reais necessidades da entidade e ampliar a participação 

do maior número de interessados, vem alterar algumas redações do edital e Termo de 

Referência, conforme abaixo: 

 

1 – Fica excluída a redação do item 14.3 do Termo de Referência. 

Nova Redação: 14.3 Caso o seguro não seja renovado após 12 meses de vigência, a 

seguradora deverá deixar registrado na carta proposta qual a política utilizada pela Cia 

sobre prazo complementar para cobertura adicional. 

 

2 – Fica mantida a exigência da retirada do Questionário de Análise do Perfil do Tomador 
mediante assinatura de Termo de Confidencialidade (ANEXO VI do Edital), no entanto, 
o termo de confidencialidade poderá ser assinado e enviado para o e-mail  
licitacoes@sistemaocemg.coop.br, sendo o questionário enviado também para o e-mail 
dos licitantes solicitantes. 
 
Atenciosamente, 

 

 
Robert Martins Santos 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Sescoop/MG 

 
Lucas Cotta Lage               
Comissão de Licitação do Sescoop/MG     

mailto:licitacoes@sistemaocemg.coop.br


 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA RETIRADA O QUESTIONÁRIO 

A _______, inscrita no CNPJ sob o nº ___, por seu representante legal, Sr(a)._______, 

(Qualificação: nacionalidade, estado civil, profissão, Identidade, CPF), doravante designado 

simplesmente RESPONSÁVEL, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE 

CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade 

do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Minas Gerais, doravante 

simplesmente designado como SESCOOP/MG, em conformidade com as seguintes Cláusulas e 

condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O RESPONSÁVEL reconhece que, em razão de seu interesse em participar do Pregão 

Presencial nº 008/2021, recebeu o “Questionário de Análise do Perfil do Tomador”, que contém 

informações privadas do SESCOOP/MG, que podem e devem ser conceituadas como segredo 

de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e 

não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados 

do SESCOOP/MG e do RESPONSÁVEL, sem a expressa e escrita autorização do representante 

legal do SESCOOP/MG 

CLÁUSULA SEGUNDA 

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito 

do SESCOOP/MG e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de 

terceiros, tais como: 

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso; 

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações 

de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer 

forma, inclusive informatizadas; 

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelo SESCOOP/MG 

ou por terceiros para o SESCOOP/MG; e 

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica.  

CLÁUSULA TERCEIRA 

O RESPONSÁVEL reconhece que as referências dos incisos I a IV da Cláusula Segunda deste 

Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já 

existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo. 

Parágrafo Único 

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o 

RESPONSÁVEL deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente por 

representante legal do SESCOOP/MG, a tratá-la diferentemente.  

Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa do SESCOOP/MG poderá ser 

interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos. 

 

 



 

CLÁUSULA QUARTA 

O RESPONSÁVEL obriga-se a informar imediatamente ao SESCOOP/MG qualquer violação das 

regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, 

independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e 

prestadores de serviço. 

 CLÁUSULA QUINTA 

 O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a 

responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no 

descumprimento ou violação. 

De Acordo, 

__________________ 

Cidade, ___ de __________ de ___. 

Representante do Contratado: 

_______________Nome: _____________ Cargo/Função: ___________________ 

Telefone: ______________ E-mail: ________________ 

 


