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Contrato n.°____/___ do (colocar a ENTIDADE). 

 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE 
SI, DE UM LADO RAZÃO SOCIAL DA ENTIDADE E DO OUTRO LADO 
A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA. 

CONTRATANTE: RAZÃO SOCIAL DA ENTIDADE, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° XXXXX, 
situada na XXXXX, n.º XXX, no Bairro XXX, em XX/UF, neste ato, representada pelo 
seu Cargo, Sr. Nome Completo, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do 
RG n.º XXX Órgão Expedidor, inscrito no CPF sob o n.º XXX. 

CONTRATADA: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, inscrita no CNPJ sob o n.º XXXX e Inscrição Estadual 
n.º XXXX, estabelecida na XXXX, n.º XXX, no Bairro XXXX, em XXX/UF, neste ato 
representada pelo seu Cargo Sr. Nome Completo, nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador do RG n.º XXX Órgão Expedidor, inscrito no CPF sob o n.º XXXXXX.    

 
As partes acima identificadas e qualificadas, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE a 
primeira e CONTRATADA a segunda, celebram o presente Contrato devidamente autorizado no 
Processo nº 449/2021, SIAQ nº 00005/SENAI/2021, tendo por fundamento o procedimento licitatório, 
na modalidade de CONCORRÊNCIA nº 014/2021/SENAI, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
homologado em XX/XX/XXXX, realizado nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do 
SENAI e ainda seus Anexos e a proposta equalizada de xx/xx/xx da CONTRATADA, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

1.1 O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de elaboração de projetos complementares referente a obra da 2ª Etapa do SENAI Distrito 
Industrial. 
 
1.2 Os serviços serão executados na forma deste instrumento, obedecendo integral e rigorosamente às 
descrições, especificações, instruções e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, passando 
todos estes elementos e documentos, assim como a proposta da CONTRATADA, depois de 
devidamente rubricada pelas partes contratantes, a constituírem parte integrante deste contrato, de cujo 
teor as partes declaram ter pleno conhecimento e aceitam independentemente de anexação. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Execução dos Serviços 

2.1 A CONTRATADA se obriga a executar os serviços rigorosamente, de acordo com o estabelecido na 
cláusula acima, no Termo de Referência e nos seus anexos, devendo arcar com todas as despesas 
concernentes a materiais e mão de obra, que serão sempre de primeira qualidade e especializada, bem 
assim todas as despesas relativas à elaboração do projetos que se fizerem necessárias à perfeita e 
cabal execução dos serviços.  
 
2.2 Especificações técnicas para realização dos serviços: 
 

a) Elaboração de Projetos da Implantação Geral, em mídia e uma cópia impressa e assinada: 
 

a.1 Elaboração dos Projetos de pavimentação asfáltica com ART de autoria, incluso: 
 

I) Estudos geológicos; 
II) Estudos topográficos; 
III) Estudo geotécnicas (sondagem); 
IV) Projeto geométrico; 
V) Projeto terraplenagem; 
VI) Projeto de pavimentação; e 
VII) Projeto de sinalização. 
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a.2 Elaboração do projeto de Instalação elétrica – baixa tensão externa + iluminação + previsão 
de novo transformador com ART de autoria; 
 
a.3 Elaboração de projeto para sistema de geração de energia solar com geração de 400KMP 
com ART de autoria – Incluso aprovação no órgão competente e elaboração de projeto elétrico 
de posto de transformação de 300KVA com ART – Incluso aprovação no órgão competente; 
 
a.4 Elaboração de Laudo Técnico de Avaliação de estrutura de cobertura existente para 
implantação de sistema de geração de energia solar com ART de autoria; 
 
a.5 Elaboração do projeto de instalações de água fria (pontos de torneiras para irrigação e 
alimentação dos quiosques e do barracão da serralheria) com ART de autoria; 
 
a.6 Elaboração do projeto de instalações de instalações de esgoto sanitário (quiosques e do 
barracão da serralheria) com ART de autoria; 
 
a.7 Elaboração de projeto de acessibilidade com ART de autoria; 
 
a.8 Elaboração de planilha orçamentária contendo a descrição do serviço com fornecimento e 
instalação, memoria de cálculo dos quantitativos, preços unitários e totais de todos os serviços a 
serem empregados na Obra para referência do custo unitário a ser utilizado, a tabela de preços 
SINAPI, quando o serviço não tiver na referência na tabela indicada deve ser realizada cotações 
de mercado (no mínimo 03 fornecedores) para montagem da composição de custos seguindo as 
normativas para licitação da obra e cronograma com previsão das etapas físicas com ART de 
autoria; 
 
a.9 Elaboração de memorial descritivo de todos os projetos, contendo os materiais e métodos a 
serem empregados na obra; 

 
b) Elaboração de Projetos do Vestiário, em mídia e uma cópia impressa e assinada: 
 

b.1 Elaboração dos projetos de fundação (caixa d’água 30m³ ao lado do vestiário) com ART de 
autoria, incluso 02 pontos de sondagem de solo tipo SPT – Sondagem a percussão, com 
profundidade de 15 metros ou até o impenetrável; 
 
b.2 Elaboração de projeto de instalações elétricas – baixa tensão com ART de autoria; 
 
b.3 Elaboração de projeto de instalação de água fria com ART de autoria; 
 
b.4 Elaboração de projeto de instalação de esgoto sanitário com ART de autoria; 
 
b.5 Elaboração de projeto de acessibilidade com ART de autoria; 
 
b.6 Elaboração de planilha orçamentaria contendo a descrição do serviço com fornecimento e 
instalação, memoria de cálculo dos quantitativos, preços unitários e totais de acordo de todos os 
serviços a serem empregados na obra para referência do custo unitário deve ser utilizada a 
tabela de preços SINAPI, quando o serviço não tiver na referência de tabela indicada deve ser 
realizada cotações de mercado (no mínimo 03 fornecedores) para montagem da composição de 
custos seguindo as normativas para licitação da obra e cronograma com previsão das etapas 
físicas com ART de autoria; 
 
b.7 Elaboração de memorial descritivo de todos os projetos contendo os materiais e métodos a 
serem empregados na obra; 

 
c) Elaboração de Projetos do CIET, em mídia e uma cópia impressa e assinada: 
 

c.1 Elaboração do projeto de instalações de água fria com ART de autoria; 
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c.2 Elaboração do projeto de instalações de esgoto com ART de autoria; 
 
c.3 Elaboração do projeto de acessibilidade com ART de autoria; 
 
c.4 Elaboração do RIT – Relatório de Impacto de Trafego e contagem de veículos com ART de 
autoria, contendo: 
 

I - O Estudo Relatório de Impacto de Trânsito e a Contagem veicular serão elaborados de 
acordo com as normas e preceitos legais estabelecidos pela Prefeitura de Cuiabá/MT, 
juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e as Resoluções do Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN em vigor, mais notadamente àquelas que tratam das 
diretrizes técnicas e padrões da sinalização viária em todo o território brasileiro. São elas: 
 
- Resolução CONTRAN n° 160/04 – itens correspondentes à Sinalização Vertical de 
Indicação; 
- Resolução CONTRAN n° 180/05 – Sinalização Vertical de Regulamentação; 
- Resolução CONTRAN n° 236/07 – Sinalização Horizontal; 
- Resolução CONTRAN n° 243/07 – Sinalização Vertical de Advertência. 
 
II - Os serviços deverão ser desenvolvidos por profissional habilitado e em observância com 
as normas técnicas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 
constando: 
 
- Delimitação e descrição da área de influência direta e indireta do empreendimento;  
- Caracterização das vias de acesso no entorno do empreendimento;  
- Localização e dimensionamento dos acessos ao terreno;  
- Caracterização atual do uso e ocupação do solo no entorno do empreendimento;  
- Análise da circulação na área de influência na situação sem o empreendimento e após o 
empreendimento (Essa análise ocorrerá sobre o sistema viário de acesso ao 
empreendimento, segundo a hierarquização viária);  
- Caracterização das condições físico-operacional do sistema viário no entorno do 
empreendimento; 
- Análise comparada da capacidade viária e do nível de serviço nos acessos e principais 
interseções (semaforizadas ou não) na situação sem e com o empreendimento; 
- Estimativa de geração de viagens: produção e atração de viagens pelo empreendimento, na 
hora de pico. 
- Caracterização dos padrões e categorias das viagens geradas; 
- Divisão dos modos de viagens geradas pelo empreendimento;  
- Análise das condições de oferta dos serviços de transporte coletivo e/ou táxi e/ou transporte 
escolar na área de influência;  
 
III - Assessoria relativa aos seguintes itens:  
 
- Posicionamento e dimensionamento dos acessos de veículos e pedestres;  
- Dimensionamento e distribuição de vagas de estacionamento;  
- Dimensionamento e distribuição das pistas de acumulação, localização dos respectivos 
bloqueios (cancelas, guaritas, etc.), bem como a definição do tipo de operação do bloqueio;  
- Dimensionamento e distribuição de áreas de carga e descarga, docas e respectivas áreas 
de manejo e depósito;  
- Dimensionamento e localização de áreas para estacionamento de visitantes, PNE e idosos;  
- Localização e dimensionamento de acessos e áreas específicas para veículos de 
emergência e de serviços. 

 
c.5 Elaboração planilha orçamentária contendo a descrição do serviço com fornecimento e 
instalação, memoria de cálculo dos quantitativos, preços unitários e totais de todos os serviços a 
serem empregados na obra. Para referência do custo unitário deve ser utilizada a tabela de 
preços SINAPI, quando o serviço não tiver na referência na tabela indicada deve ser realizada 
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cotações de mercado (no mínimo 03 fornecedores) para montagem da composição de custos 
seguindo as normativas para licitação da obra e cronograma com previsão das etapas físicas 
com ART de autoria. 
 
c.6 Elaboração de memorial descritivo de todos os projetos, contendo os materiais e métodos a 
serem empregados na obra. 

 
d) Os serviços serão para a segunda etapa da obra de reforma da Unidade do SENAI DISTRITO, 
localizada na Avenida A, 956, Bairro Distrito Industrial, CEP. 78.098-270, em Cuiabá/MT. 

 
2.3 - A CONTRATADA deverá realizada a entrega dos projetos, planilhas com composições, memoriais e 
ART/RRT impressas no endereço descrito abaixo: 
 

ENTIDADE: SENAI DR/MT – SERVIÇO NACIONAL DE APRESNDIZAGEM INDUSTRIAL -  DEPARTAMENTO REGIONAL DE 
MATO GROSSO 
SETOR: GERENCIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO SENAI 
ENDEREÇO: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 4.193 
BAIRRO: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
CIDADE: CUIABÁ/MT -   CEP: 78.049-940 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Modificações 

3.1 No caso de necessidade imperiosa de qualquer espécie de alteração ou modificação será esta 
devidamente exposta ao CONTRATANTE, por escrito, e dependerá de sua autorização, ouvida 
previamente a fiscalização e seus consultores. 
 
3.2 Havendo concordância por escrito do CONTRATANTE com qualquer alteração ou modificação, a 
CONTRATADA deverá apresentar, dentro do prazo estabelecido, o orçamento detalhado e o 
cronograma dos trabalhos a serem efetuados. Este orçamento deverá obedecer aos preços unitários 
constantes da proposta da CONTRATADA. 
 
3.3 A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer serviços extraordinários que decorram de 
modificações das normas e especificações, ou outros serviços complementares solicitados pelo SENAI-
DR/MT, mediante solicitação escrita, observando-se para a sua execução, os preços que figurem na 
proposta da contratada, cabendo ao SENAI-DR/MT a análise e aprovação desses preços. Não 
constando esses preços na proposta, serão apresentadas pela CONTRATADA novas composições 
para análise e aprovação por parte do SENAI-DR/MT. 
 
3.4 Caso os trabalhos relativos à modificação ou alteração impliquem em dilatação de prazo total 
deverá tal circunstância ser também salientada, para prévia concordância da CONTRATANTE. 
 
3.5 A CONTRATADA arcará com todos os prejuízos decorrentes da não obediência ao que ficou acima 
estabelecido. 
 

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Execução do Serviço e Vigência do Contrato 

4.1 A CONTRATADA deverá dar início na realização dos serviços em até 24 (vinte e quatro) horas, 
após a assinatura deste contrato e terá prazo de até 60 (sessenta) dias corridos para a 
execução/entrega do objeto contratado. 
 
4.2 Admite-se a prorrogação do prazo acima, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada à 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 
devidamente autuados no processo de contratação: 
 

a) Alteração do projeto ou especificações, solicitadas e/ou autorizadas pelo CONTRATANTE; 
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e de 

interesse do CONTRATANTE; 
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d) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

e) Omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, que resulte diretamente em 
impedimento ou retardamento na execução do contrato. 

 
4.3 Se necessário, por motivos de sua responsabilidade, a CONTRATADA deverá solicitar formalmente 
a prorrogação do prazo de execução, durante o período estabelecido no item 4.1, instruindo o pedido 
com os comprovantes adequados que o justifiquem, o que será analisado pelo CONTRATANTE, 
podendo esta ser concedida ou não, sem prejuízo da aplicação de penalidades quando for o caso. 
 
4.4 A extensão do prazo não exonera a CONTRATADA de suas obrigações. 
 
4.5 O presente contrato terá a vigência de 120 (cento e vinte) dias, com efeitos a partir da data de 
sua assinatura, salvo se antes deste prazo houver sido concluído o objeto do contrato. 
 
Parágrafo Único - O contrato poderá ser prorrogado, mediante a celebração de Termo Aditivo, 
conforme legislação vigente, desde que seja autorizado pelo Gestor do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA QUINTA – Do Preço e Forma de Pagamento 

5.1 Do Preço: 
 
5.1.1 O CONTRATANTE pagará a importância de R$ xxx (xxxx), abrangendo todos serviços relativos 
ao objeto do presente contrato, bem como, as despesas com fornecimento de materiais, mão de obra, 
encargos sociais, ferramentas e equipamentos, benefícios, despesas gerais, etc., e mesmo aquelas não 
especificadas, cujo ônus será de exclusiva e única responsabilidade da CONTRATADA. 
 
5.1.2 A autorização do pagamento será somente após a validação do Arquiteto/Engenheiro do setor de 
Engenharia do SENAI MT. 
 
5.1.4 Os pagamentos serão realizados de acordo com os serviços prestados, conforme disposto no 
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA). 
 

5.2 Da Forma de Pagamento: 
 

5.2.1 O pagamento referente à prestação dos serviços será realizado exclusivamente através de 
depósito em conta bancária, em instituição bancária indicada pela CONTRATADA.  
 
5.2.2 A conta indicada deve ser de titularidade da CONTRATADA e será incluída no cadastro de 
fornecedores do Sistema FIEMT, não sendo efetuado o pagamento através de crédito em conta de 
terceiros.  
 
5.2.3 Caberá a CONTRATADA, caso haja alguma alteração de dados bancários ou cadastrais, requerer 
formalmente as alterações junto ao SFIEMT, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data de 
vencimento de qualquer obrigação financeira.  
 
5.2.4 Qualquer alteração da forma de pagamento será submetida á análise e autorização prévia e formal 
da Administração Superior do CONTRATANTE. 
 

5.3 Dos Prazos Faturamento e Pagamento: 
 

5.3.1 O cumprimento dos prazos estabelecidos para pagamento fica condicionado à aprovação dos 
serviços pela fiscalização do Contrato, bem como a apresentação da medição e faturamento até o 25º 
dia do mês subsequente da execução. 
 
5.3.2 Após conferência das medições pelo fiscal indicado do Contrato e regularidade fiscal, a 
tesouraria do CONTRATANTE pagará pelos serviços efetivamente executados pela CONTRATADA, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Fatura/Nota Fiscal. 
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5.3.3 Pagamentos que divirjam dos prazos estabelecidos acima serão submetidos à análise e 
autorização prévia do CONTRATANTE e, quando for o caso, deverão ser ajustados no respectivo 
contrato. 

 
5.4 Condições de Pagamento: 

 
5.4.1 As Faturas/Notas Fiscais serão pagas após o visto da fiscalização, comprovada a efetiva e 
adequada execução dos serviços a que se referirem, mediante autorização da Administração Superior 
do CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias corridos do seu recebimento, deverão vir 
acompanhados dos documentos relacionados abaixo:  
 

a) Aprovação do projeto para sistema de geração de energia solar junto a concessionária de 
energia local. 
 
b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, documento emitido no site: www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm (Conforme 
Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014); 
 
c) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Débito Estadual (CND), expedida pela 
Secretaria de Fazenda do Estado do respectivo domicílio tributário; 
 
d) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Débito (CND) de competência da 
Procuradoria Geral do Estado, do respectivo domicílio tributário; 
 
e) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos Negativos de Débito Municipal, expedida pela 
Prefeitura do respectivo domicílio tributário; 
 
f)  Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, documento emitido no site: 
www.caixa.gov.br; 
 
g) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas – CND, documento 
emitido no site: http://www.tst.jus.br/certidao. 

 
5.4.2 A CONTRATADA deverá informar no corpo da Fatura/Nota Fiscal a identificação do contrato, a 
descrição dos serviços ou produto, o período de execução/fornecimento, as quantidades, o preço 
unitário, preço total e dados bancários. 
 
5.4.3 O CONTRATANTE fará todas as retenções obrigadas por lei no momento do pagamento da 
Nota Fiscal/Fatura. 
 
5.4.4 O CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento quando observada qualquer 
irregularidade na execução da obra, desde que a irregularidade seja comunicada formalmente à 
CONTRATADA e em tempo hábil para correção e esta não tenha corrigido. 
 
5.4.5 A CONTRATADA não poderá reclamar de qualquer aplicação de juros ou multas sobre os 
pagamentos atrasados quando o atraso for decorrente de pendências contratuais de sua 
responsabilidade, bem como a suspensão não a exime das obrigações por ela assumidas. 

 
5.4.6 É responsabilidade da CONTRATADA certificar-se de que a Fatura/Nota Fiscal foi entregue ao 
destino correto, não cabendo qualquer reclamação por extravio de documentos, ficando sob sua 
responsabilidade todos os custos decorrentes deste extravio. 

 
5.4.7 Todas as despesas decorrentes de transações bancárias serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

 
5.4.8 Nenhum pagamento será realizado sem que todas as exigências documentais sejam supridas e 
qualquer obrigação da CONTRATADA não seja cumprida. 



 
 
 
 
 

UNIDADE CORPORATIVA 
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS 

 

 
Contrato n.º XXX/20XX da ENTIDADE - Processo n.º XXX/20XX - Página 7 de 12 

 
 
 
 

 
5.4.9 O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 
banco ou aqueles que forem negociados em factorings. 

 
 
 

5.5 Dados para emissão e apresentação do faturamento: 
 

5.5.1 Deverá ser emitida a Fatura/Nota Fiscal com os dados do CONTRATANTE, com os seguintes 
dados: 

 
CNPJ NOME 

EMPRESARIAL 
NOME 
FANTASIA 

SUBSTITUTO INSC 
MUNICIPAL 

ENDEREÇO 

      

 
5.5.2 A Fatura/Nota Fiscal e documentações exigidas deverão ser feita mediante protocolo no 
seguinte endereço: 

 
Edifício do SISTEMA FIEMT 
SETOR: Gerência de Apoio ao Negócio – No Protocolo 
ENDEREÇO: Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 4.193.  
BAIRRO: Centro Político Administrativo 
Cuiabá/MT - CEP: 78.049-940 

 

CLÁUSULA SEXTA – Das Responsabilidades 

6.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
6.1.1 - Estar devidamente cadastrada no CREA/MT ou CAU/MT, assim como o responsável técnico até 
a data da assinatura do contrato. 
 
6.1.2 - Assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da 
convocação. 
 
6.1.3 - A CONTRATADA deverá realizar vistoria previa do local, tomando conhecimento das 
particularidades para a execução dos serviços; 

 
6.1.4 - Possuir e fornecer todos os equipamentos, e ferramentas necessárias a execução dos 
serviços sem ônus adicionais o CONTRATANTE; 

 
6.1.5 - Reparar, corrigir, remover, ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da 
licitação em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 
 
6.1.6 -  Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação. 
 
6.1.7 - Arcar com os custos referentes à mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários e demais 
obrigações fiscais e para-fiscais, bem como as demais despesas, oriundas da prestação dos serviços. 
 
6.1.8 - Indenizar terceiros e/ou o CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, pelos danos causados por culpa ou dolo, devendo a CONTRATADA adotar 
todas as medidas preventivas, com fiel observância à exigência às disposições legais vigentes. 
 
6.1.9 - Todos os serviços mencionados em qualquer dos documentos que integram o presente Contrato, 
tais como: plantas, cortes, detalhes, especificações, normas, instruções, fornecidos pelo 
CONTRATANTE, serão de responsabilidade direta da CONTRATADA, devendo a mesma ainda, efetuar 
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todos os controles necessários para assegurar a qualidade dos serviços, responsabilizando-se pelos 
mesmos, como ainda, obedecer rigorosamente às normas da ABNT. 
 
6.1.10 - A CONTRATADA reconhece por este instrumento, que é única e exclusiva responsável em 
qualquer caso por dano e prejuízos que eventualmente venham sofrer o CONTRATANTE e terceiros em 
seus bens ou pessoas, em decorrência de execução dos serviços, correndo as suas expensas, sem 
responsabilidade de ônus para o CONTRATANTE, as indenizações ou ressarcimentos que tais danos 
ou prejuízos ocasionarem, não podendo invocar, em seu favor a presença da fiscalização do 
CONTRATANTE. 
  
6.1.11 - Correrão também exclusivamente por conta da CONTRATADA, as consequências de: 

  
a) Negligência, imperícia ou imprudência; 
b) Imperfeição ou insegurança da obra;  
c) Ausência de solidez dos trabalhos executados, mesmo após o término do presente Contrato, 
consoante normas em vigor; 
d) Informações relativas ao direito de privacidade industrial; 
e) Acidente de qualquer natureza com empregados, materiais ou aparelhagens; 

 
6.1.12 - Quando a execução dos serviços for prejudicada, comprovadamente, em razão de situações de 
caso fortuito ou de força maior, os prazos de execução e entrega dos serviços deverão prorrogados, por 
exato período correspondente ao tempo do prazo prejudicado por aquelas situações de 
excepcionalidade, mediante prévia justificativa e competente formalização de Termo Aditivo ao Contrato 
e com a entrega de cronograma físico. 
 
6.1.13 - A CONTRATADA deverá analisar e apontar as interferências que eventualmente venham 
ocorrer durante a execução dos serviços e deverá resolvê-las antes ou depois da execução, caso não 
tenham sido detectadas previamente, sem ônus ao CONTRATANTE. Qualquer solução alternativa 
deverá ser sempre aprovada pela FISCALIZAÇÃO, antes de sua execução. 
 
6.1.16 - A aceitação dos serviços executados, não acarretará de modo algum a exoneração da 
CONTRATADA e seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos relacionados 
com os projetos aceitos, não cabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus, participação ou 
corresponsabilidade direta ou indireta, danos ou prejuízos devido às falhas, deficiência ou 
impropriedades de ordem técnica verificada nos serviços executados pela CONTRATADA ou seus 
prepostos. 
 
6.1.17 -  A CONTRATADA obriga-se a assumir o polo passivo de ações judiciais interpostas contra o 
CONTRATANTE em razão ou em decorrência da obra objeto deste Contrato. 
 
6.1.18 - Refazer as suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após notificação formal, 
os serviços prestados em desacordo com as descrições deste Edital, seus anexos e com a respectiva 
Proposta de Preços, ou que apresente vício de qualidade.  
 
6.1.19 - As condições estabelecidas no Edital, anexos, entre outros, no que se aplicar, farão parte deste 
CONTRATO, independentemente de transcrição em seu texto. 

 
6.2  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 
6.2.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução da obrigação contratual, 
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA às 
dependências do CONTRATANTE, desde que identificados. 

 
6.2.2 - Informar a Coordenadoria de SUPRIMENTOS do SISTEMA FIEMT de qualquer 
irregularidade encontrada na prestação dos serviços. 
 
6.2.3 - O CONTRATANTE poderá recusar os serviços da CONTRATADA nas seguintes 
hipóteses: 
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a) Apresentem vício de qualidade ou impropriedade. 
b) Prestados em desacordo com os requisitos obrigatórios deste Contrato e Edital. 
c) Nota Fiscal com descrições em desacordo com o Contrato e Edital. 

 
 

6.2.4 Efetuar o pagamento nos prazos estabelecidos neste CONTRATO, desde que o objeto do 
presente contrato esteja devidamente regular, bem como a CONTRATADA esteja em condições de 
regularidade perante suas obrigações; 
 
6.2.5 Designar fiscal responsável pelo acompanhamento da execução do CONTRATO, devendo 
este comunicar ao setor responsável sobre qualquer irregularidade apresentada durante a prestação 
do objeto deste instrumento; 
 
6.2.6 Notificar formalmente a CONTRATADA sobre irregularidades apresentadas na realização do 
objeto do presente contrato; 
 
6.2.7 Fiscalizar efetivamente a realização do objeto do presente contrato, não eximindo a 
CONTRATADA das responsabilidades por ela assumidas; 
 

6.2.8 Comunicar a CONTRATADA com antecedência sobre qualquer alteração necessária na 
execução do objeto do contratado, desde que esta alteração não gere custos adicionais; 
 

6.2.9 Suspender os pagamentos a CONTRATADA quando detectada qualquer pendencia 
contratual, dando-lhe prazo para resolução; 
 

6.2.10  Aplicar a CONTRATADA as sansões cabiveis, quando houver descumprimentos das 
obrigações assumidas, concedendo-lhe direito a ampla defesa conforme disposto na Legislação 
vigente. 

  

CLÁUSULA NONA – Da Rescisão  

9. 1 O presente CONTRATO poderá ser rescindido: 
 

a) De comum acordo entre as partes, mediante termo escrito, sem quaisquer ônus para ambas as 
partes; 
b) Por não mais interessar a qualquer delas, mediante aviso expresso e recebido com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, sem quaisquer ônus para ambas as partes; 

 
c) Por ato unilateral e escrito por motivo de: 

 

I) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
II) Não execução do serviço sem justa causa e prévia comunicação. 
III) Ocorrendo liquidação amigável ou judicial, concordata, falência ou recuperação judicial da 
CONTRATADA; 
IV) Na eventualidade da CONTRATADA utilizar o presente CONTRATO, para fins de caução ou 
de garantias de quaisquer espécies, sem anuência expressa do CONTRATANTE. 

 
9.2 Não caberá a CONTRATADA indenização de qualquer espécie, seja a que título for, caso o presente 
ajuste seja rescindido por inadimplência de qualquer uma das normas contratuais vigentes, termos em que 
a CONTRATADA será considerada responsável para todos os efeitos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Das Penalidades  

10.1 Excetuados os casos fortuitos ou motivos de força maior, o não cumprimento das cláusulas e 
condições estabelecidas neste CONTRATO e instrumentos que lhe deram origem, a sua inexecução, total 
ou parcial, poderá acarretar nas seguintes penalidades: 
 

a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total deste CONTRATO; 
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c) Suspensão do direito de licitar ou contratar com o CONTRATANTE por período não superior a 02 
(dois) anos, conforme o caso; 
d) Perda do direito da realização do serviço. 

 
Parágrafo único: As sanções previstas no item 10.1 poderão ser aplicadas concomitantemente, desde 
que garantida à prévia defesa. 

 
10.2 Só serão considerados motivos de força maior, para fins de isenção das penalidades previstas neste 
instrumento, todo fato ou circunstâncias imprevisíveis, impossível de ser evitadas, que impeçam real e 
diretamente o cumprimento das obrigações contratuais, como definido no Código Civil Brasileiro; 
 
10.3 No caso de não ser reconhecida a alegação de motivos de força maior, a paralisação da realização 
do serviço, será considerada para fins de aplicação da penalidade constante no item 10.1. 
 
10.4 Fica facultada a defesa prévia da CONTRATADA, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
 
10.5 Em caso de aplicação da penalidade de multa, quando transcorridos os prazos estabelecidos para 
defesa e para pagamento, o CONTRATANTE reserva-se o direito de reter e/ou descontar o valor da 
penalidade dos créditos que a CONTRATADA eventualmente tenha a seu favor, sem prejuízo da 
proposição de medidas judiciais e ou extrajudiciais cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Reajuste  

11.1  O preço definido no item 5.1.1 neste contrato é fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) 
meses contados da data da apresentação da última proposta comercial. 
 
11.2  Na hipótese do prazo deste instrumento contratual exceder 12 (doze) meses, contados da sua 
assinatura, por motivos alheios à vontade da , tais como, alteração do cronograma físico-financeiro, por 
interesse do  ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou força maior, o valor remanescente, 
ainda não pago, poderá ser reajustado. 
 
11.3 O Contrato poderá ser reajustado desde que mediante solicitação prévia e escrita da 
CONTRATADA, mediante APOSTILAMENTO, utilizando-se do índice IGP-M/FGV OU INPC/IBGE OU 
IPCA, devendo ser adotado aquele que tiver a menor variação nos últimos 12 (doze) meses. Ademais, 
para haja o referido reajuste, faz-se necessário a observância do interregno de 12 (doze) meses, a contar 
da data da apresentação da proposta, devendo ser solicitado imediatamente após o decurso desse prazo, 
sob pena de preclusão do direito. 
 
11.4  A CONTRATADA só fará jus a qualquer reajuste na constância da vigência contratual. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Acréscimo e Supressão dos Serviços 

12.1 O SENAI-DR/MT, a seu exclusivo critério poderá reduzir ou acrescer os serviços, sem que, em caso 
de redução, caiba qualquer pedido de ressarcimento por parte da proponente que vier a ser contratada, 
seja a que título for. Tanto no caso de acréscimo como de redução, serão pagos os serviços efetivamente 
prestados, a partir dos quantitativos efetivamente executados e preços que sejam previamente aprovados.  
 
12.2 No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, poderá ser acrescido 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 30, do Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAI, sendo as supressões possíveis quando tecnicamente justificadas e 
aceitas pelas partes, não se aplicando o limite percentual do artigo citado. 
 
12.5 Nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Proteção de Dados Pessoais 
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13.1 - As Partes, por seus representantes, através da assinatura do presente instrumento, declaram, 
garantem e comprometem-se, em relação a todos os atos de representação, e em qualquer questão 
relacionada direta ou indiretamente com o desenvolvimento das atividades necessárias ao cumprimento 
do objeto, que: 
 

a) Não violou e compromete-se a não violar a Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e 
demais legislações análogas de outras jurisdições que versem sobre o tema; 

b) Declaram de forma irrevogável e irretratável, que seus acionistas/quotistas/sócios, conselheiros, 
administradores, diretores, empregados, prestadores de serviços, inclusive seus subcontratados e 
prepostos, conhecem e cumprem integralmente o disposto nas leis, regulamentos e disposições 
normativas que tratam da proteção de dados pessoais, nacionais e estrangeiras;  

c) Abster-se-á da operação de tratamento indevido, irregular ou ilegal, de forma direta e/ou indireta, 
ativa e/ou passiva, de dados pessoais;  

d) Nas atividades de tratamento de dados pessoais, as partes observarão a boa-fé e os demais 
princípios dispostos nas leis que versem sobre o tema; 

d.1) As Partes somente realizarão o tratamento de dados pessoais mediante o fornecimento de 
consentimento expresso pelo titular, sendo vedado o compartilhamento dos dados pessoais com 
terceiros sem que haja o consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as 
hipóteses de dispensa do consentimento previsto na legislação; 

d.2) As Partes comprometem-se a adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas 
suficientes para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de tratamento, 
comunicação ou qualquer forma de utilização inadequada ou ilícita previsto em lei. 

 

13.2 - Os dados que eventualmente forem coletados pela CONTRATADA serão preservados e 
conservados pela CONTRATADA, especialmente para esse fim, com sua posterior eliminação, nos 
moldes previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Do Sigilo 

14.1 - A CONTRATADA obriga a si e a seus prepostos, manter sigilo acerca dos dados confidenciais do 
CONTRATANTE a que vier ter conhecimento, tanto em relação às informações e dados pertinentes a 
sua natureza institucional, quanto em relação aos acontecimentos que devam ser resguardados pelo 
bem do CONTRATANTE, bem como informações que venha a ser-lhes confiado em razão do ora 
avençado e de interesse exclusivo do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da Lei Anticorrupção 

15.1 – A CONTRATADA se obriga a cumprir a Lei Anticorrupção nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
todas as demais normas aplicáveis que visam à prevenção e o combate à corrupção; 
 
15.2 – A CONTRATADA declara e garante, ainda, que: 

a) Não se encontra sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção; 
b) Ou no curso de um processo judicial e/ou administrativo sob a acusação de corrupção ou 
suborno; 
c) Não foi condenada por prática de ato de suborno e/ou corrupção; 
d) Não se encontra sujeita a restrições ou sanções econômicas impostas por qualquer entidade 
governamental. 

 
15.3 – A CONTRATADA notificará prontamente por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer suspeita ou 
violação do disposto na Lei Anticorrupção e nas demais normas aplicáveis ao combate à corrupção, 
assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta Cláusula; 
 
15.4 – Qualquer descumprimento das disposições da Lei Anticorrupção pela CONTRATADA, em 
qualquer um dos seus aspectos, ensejará a rescisão motivada do presente instrumento, 
independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades previstas neste Contrato, bem 
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como facultará ao CONTRATANTE o ressarcimento, perante a CONTRATADA, de todo e qualquer 
dano suportado em função do referido descumprimento. 
 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Das Disposições Gerais 

16.1 A tolerância de uma das partes ao descumprimento pela outra de quaisquer cláusulas e condições 
aqui previstas, não implicará em novação, desistência, remissão, alteração ou modificação do 
CONTRATO e seus anexos, sendo o evento ou a omissão considerada e interpretada como mera 
liberalidade da parte que assim transigiu, anuiu ou não exigiu o cumprimento da obrigação, não afetando o 
exercício posterior do direito. 
 
16.2 É vedado a qualquer uma das partes subcontratar, delegar ou transferir a terceiros, total ou 
parcialmente, os direitos e deveres objeto do presente CONTRATO, sem a prévia autorização da outra 
parte. 
 
16.3 Quando o CONTRATANTE vier a responder como ré ou reclamada, a qualquer ação judicial ou 
administrativa que possa ocorrer em consequência da execução deste CONTRATO, a CONTRATADA fica 
obrigada a reembolsar integralmente o CONTRATANTE das despesas decorrentes de eventual 
condenação, custas, despesas processuais, inclusive honorários periciais e advocatícios, com juros e 
correção monetária. 
 
16.4 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas e as normas previstas 
no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, durante a vigência deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Dos Casos Omissos 

17.1  No presente CONTRATO, caso ocorra qualquer omissão nas Cláusulas pactuadas neste ajuste, as 
mesmas deverão ser dirimidas de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e 
demais legislações aplicáveis ao caso. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Do Foro em Geral 

18.1 As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá/MT, renunciando a quaisquer outros, por mais 
privilegiados que sejam, para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato. 
 
E, por estarem de pleno acordo com os termos ajustados, as partes contratantes assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Cuiabá/MT, XX de mês de 20xx. 
 
 

 
NOME POR EXTENSO 

Representante Legal do Contratante 
 NOME POR EXTENSO 

Representante Legal da Contratada  

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. Nome: ___________________________ 
RG n.º 

2. Nome: ___________________________ 
RG n.º 

 


