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O presente instrumento estabelece as CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO – CGC 
para o Fornecimento de Bens e/ou Prestação de Serviços para CONENGE-SC 
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
75.554.030/0001-49, com sede na Rua Gerônimo Coelho, nº 55, Nossa Senhora do Rosário, 
São José, Santa Catarina, CEP 88.110-675, neste ato pelo seu representante legal GILMAR 
LOPES DE FREITAS, brasileiro, casado, portador da identidade 4.037.337 SSP/SC e inscrito 
no CPF n° 382.428.426-04, residente e domiciliado nesta Capital, Santa Catarina, doravante 
denominada “CONTRATANTE”, por toda e qualquer pessoa física e/ou jurídica devidamente 
identificada no documento “PROPOSTA COMERCIAL” e no “CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE BENS” e/ou  no “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, 
doravante denominada “CONTRATADA”. 

 
A contratação de Fornecimentos de Bens e/ou Prestação de Serviços pela CONENGE-SC 
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., na qualidade de CONTRATANTE, far-se-á com 
rigorosa obediência às CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO 
DE BENS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme cláusulas abaixo especificadas e 
aceitas pela CONTRATADA, nomeada no corpo do CONTRATO a ser emitido, em função do 
CONTRATO firmado com o CLIENTE, doravante denominadas, respectivamente, 
“CONTRATANTE”, “CONTRATADA” e “CLIENTE”. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES 

 

1.1 - CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO – CGC: significa o presente documento, 
onde constam todas as condições gerais de contratação de Fornecimento de Bens e/ou de 
Prestação de Serviços da CONTRATADA à CONTRATANTE, juntamente com o “CONTRATO” 
e a “PROPOSTA COMERCIAL”, devidamente assinados pela CONTRATADA. Este 
documento, “CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO – CGC”, complementa e é parte 
integrante do CONTRATO. 
 
1.2 - CONTRATANTE: CONENGE-SC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 
  
1.3 - CONTRATADA: toda e qualquer pessoa física ou jurídica fornecedora de bens e/ou 
prestadora de serviços que firma CONTRATO com a CONENGE-SC CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA. 
 
1.4 – CLIENTE: toda e qualquer pessoa física ou jurídica contratante da empresa CONENGE-
SC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 
 
1.5 – PARTES: CONTRATANTE e CONTRATADA em conjunto.  
 
1.6 - CONTRATO: documento que, firmado pelas PARTES, formaliza e disciplina o 
Fornecimento de Bens e/ou a Prestação de Serviços pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 
Fazem parte integrante do CONTRATO o documento “PROPOSTA COMERCIAL” e/ou 
“PROPOSTA TÉCNICA” e quaisquer outros documentos integrantes, anexos ou aditivos a ela 
vinculados, e ainda, o presente documento “CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO – 
CGC”. 
 
1.7 – CONTRATO PRINCIPAL: documento firmado entre a CONTRATANTE e o CLIENTE, de 
conhecimento da CONTRATADA.  
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1.8 - NÚMERO DO CONTRATO: número ordinário sequencial e crescente conferido ao 
CONTRATO, que constará do CONTRATO, quando de sua assinatura. 
 
1.9 - PROPOSTA COMERCIAL: documento vinculado, que, preenchido e assinado pela 
CONTRATADA, adere, integra e complementa o presente instrumento “CONDIÇÕES GERAIS 
DE CONTRATAÇÃO - CGC”, indispensável para que se perfaça o CONTRATO. Da Proposta 
Comercial constarão sempre, obrigatoriamente e sem prejuízo de outras, as seguintes 
informações: (i) nome e qualificação da CONTRATADA; (ii) objeto do CONTRATO 
(Fornecimento de Bens e/ou Prestação de Serviços); (iii) valor (global/unitário); (iv) condições 
de pagamento: (v) vigência; (vi) identificação do nome do(s) representante(s) legal(is) da 
CONTRATADA, refletindo a efetiva negociação firmada pelas PARTES, cuja validade está 
condicionada à devida aceitação pela CONTRATANTE, mediante assinatura e emissão, por 
esta, de pedido ou de CONTRATO. 
 
1.10 – PROPOSTA TÉCNICA: documento vinculado, que, preenchido e assinado pela 
CONTRATADA, adere, integra e complementa o presente instrumento “CONDIÇÕES GERAIS 
DE CONTRATAÇÃO - CGC”, exigido nos casos em que for necessário para que se perfaça o 
CONTRATO. Da Proposta Técnica constarão sempre, obrigatoriamente e sem prejuízo de 
outras, as seguintes informações: (i) nome e qualificação da CONTRATADA; (ii) objeto do 
CONTRATO (Fornecimento de Bens e/ou Prestação de Serviços); (iii) cronograma; (iv) 
histograma de mão de obra e equipamentos; (v) vigência; (vi) identificação do nome do(s) 
representante(s) legal(is) da CONTRATADA; (vii) informações técnicas necessárias; (viii) 
declaração de conhecimento e atendimento às condições e normas técnicas aplicáveis 
estabelecidas no CONTRATO entre a CONTRATANTE e o seu CLIENTE, e que 
complementarão o CONTRATO, cuja validade está condicionada à devida aceitação pela 
CONTRATANTE, mediante assinatura e emissão, por esta, de pedido ou de CONTRATO. 
 
1.11 – RELATÓRIO DE MEDIÇÃO - RM: Medição física dos equipamentos/bens fornecidos 
e/ou dos serviços executados na obra, considerado o Critério de Medição previsto no 
CONTRATO e seus anexos, para viabilizar os desembolsos mensais da CONTRATANTE para 
pagamento à CONTRATADA, nos prazos estabelecidos no CONTRATO, pela construção do 
empreendimento ou fornecimento do equipamento/bem, aplicando-se às quantidades 
executadas no mês de competência os preços unitários do CONTRATO e/ou os percentuais do 
preço global estabelecidos no Critério de Medição, inclusive para eventos parciais quando 
aplicável, emitido pela CONTRATANTE, assinado pelas PARTES e indispensável à liberação 
do Faturamento para a CONTRATADA . 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 

 
2.1 - A contratação do Fornecimento de Bens e/ou Prestação de Serviços será autorizada pela 
CONTRATANTE mediante a emissão do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS e/ou do 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Este documento conterá todas as informações 
necessárias ao fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, referência, condições 
específicas, quantitativos, características, condições de pagamento e o valor global/unitário, 
que poderá ser alterado, para mais ou para menos, sem que esse fato acarrete qualquer 
pedido de indenização e/ou ressarcimento pela CONTRATADA. 
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2.2 - O CONTRATO deverá ser assinado digitalmente, sendo que as exceções serão tratadas 
conforme previsto na Legislação em vigor. 
 
2.2.1- A assinatura digital do CONTRATO atenderá aos seguintes requisitos: 
 
a)  Os certificados digitais deverão pertencer à cadeia da ICP-Brasil; e 
b) Utilizar um carimbo do tempo conforme definido no normativo da ICP-Brasil, a fim de garantir 
a irretratabilidade do momento da assinatura. 
 
2.2.2 - A validação das assinaturas ocorrerá no Portal de Assinaturas. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS VALORES  

 
3.1 - Exceto pelas ressalvas expressas por escrito, os preços e os valores ajustados 
representam a única remuneração da CONTRATADA pelo Fornecimento de Bens e/ou 
Prestação de Serviços, com base na PROPOSTA COMERCIAL e incluídos os itens abaixo 
relacionados, nada podendo ser adicionado como acréscimo que venha a alterar o valor 
declarado, sendo certo que abrangem o pagamento de todas as prestações ao encargo da 
CONTRATADA, inexistindo qualquer solidariedade passiva por parte da CONTRATANTE e/ou 
CLIENTE, notadamente: 
 
a) O fornecimento de bens e/ou a execução dos serviços propriamente ditos; 
b) Quaisquer tributos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, bem como as 

demais obrigações legais que incidam direta ou indiretamente no fornecimento e/ou na 
prestação de serviços, que existam ou que venham a existir quer na esfera federal, estadual 
ou municipal; 

c) O lucro no exercício de suas atividades comerciais;  
d) O fornecimento de projetos e desenhos (e suas cópias), materiais, equipamentos, 

ferramentas, uniformes (próprios da CONTRATADA) bem como a aquisição de EPIs - 
equipamentos de proteção individual, devidamente aprovados por órgãos oficiais 
competentes, e outros materiais relativos à segurança, meio-ambiente e medicina do 
trabalho, necessários ao fornecimento ora ajustado; 

e) As despesas com seguros e transporte de pessoal, combustível, materiais e equipamentos; 
f) A operação, manutenção de equipamentos e a utilização de ferramentas; 
g) Alojamento e refeições ao seu pessoal; 
h) Licenças e registros nas repartições competentes; 
i) Registro em Cartórios de Títulos e Documentos; 
j) Custo da obtenção da garantia por fiança bancária ou do seguro garantia do fornecimento; 
k) Identificação dos veículos e dos funcionários; 
l) Os preços contratuais incluem também o adicional de periculosidade, insalubridade e 

noturno, caso aplicáveis, e demais adicionais previstos na Legislação Pátria e nas normas 
coletivas, bem como respectivos encargos sociais e trabalhistas; 

m) Os custos com plano de saúde/odontológico, verbas para treinamentos e horas dedicadas 
aos mesmos, exames médicos admissionais/demissionais/periódicos e seguro de vida; 

n) Os custos referentes à mão-de-obra refletem os preços atualizados no mês do CONTRATO, 
não cabendo, portanto, nenhuma reivindicação salarial por conta de acordos, convenções 
ou dissídios ocorridos no curso do CONTRATO;  
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o) Todas e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, necessárias para dar o exato 
cumprimento ao CONTRATO e, em especial, e os produtos e/ou serviços adquiridos 
diretamente em fornecedores;  

p) Os custos com a supervisão de montagem e a assistência à partida dos equipamentos 
fornecidos, salvo disposição contrária expressamente mencionada no CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE BENS e seus anexos; e 

q) Os custos com o fornecimento dos sobressalentes e acessórios, de acordo com o critério, 
características, tipos e quantidades estabelecidas no CONTRATO e no CONTRATO 
PRINCIPAL com o CLIENTE, salvo disposição contrária expressamente mencionada no 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS e seus anexos. 
 

3.2 - No caso de negociações com o CLIENTE que alterem os valores de recebimento para a 
CONTRATANTE, este fato não implicará em direito a ser pleiteado pela CONTRATADA em 
face de tal alteração. 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

 
4.1 - Quando aplicável, os preços e valores contratados somente poderão ser reajustados por 
índices setoriais, desde que sua periodicidade seja anual, contada a partir da data base 
constante do CONTRATO. 
 
4.2 - A fórmula de reajuste e índices setoriais a ser em aplicados constarão do CONTRATO. 
 
4.3 – No caso de interrupção ou descontinuidade dos índices setoriais anteriormente referidos, 
deverá haver um entendimento formal e mútuo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE 
para a definição de outros índices setoriais. 
 
4.4 - No caso de ficar acertado em CONTRATO, qualquer critério de reajustamento de preços, 
por mera liberalidade, os Fornecimentos de Bens e/ou Prestação de Serviços executados com 
atrasos e medidos, considerados os prazos contratuais iniciais, estabelecidos no cronograma 
previsto em CONTRATO, somente terão seus preços reajustados com base no índice em vigor 
nas datas em que tais Fornecimentos de Bens e/ou Prestação de Serviços deveriam estar 
concluídos, de acordo com os mesmos prazos, não sendo objeto de qualquer atualização. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES 

 
5.1 - A CONTRATANTE fará a medição do Fornecimento de Bens e da Prestação de Serviços 
concluídos e aceitos, de acordo com os critérios de medição definidos no CONTRATO.  
 
5.2 – A última medição ficará retida até que a CONTRATADA envie à CONTRATANTE, além 
das demais obrigações contratuais, os comprovantes de pagamento das verbas rescisórias e 
demais direitos dos empregados dispensados e uma declaração formal da continuidade dos 
contratos de trabalhos remanescentes, contendo os nomes dos empregados. 
 
5.3 – Os bens fornecidos e/ou serviços executados registrados em medições serão aceitos 
provisoriamente e reconhecidos em condições de ser faturados pela CONTRATADA, podendo 
a CONTRATANTE rejeitá-los posteriormente e obrigar a CONTRATADA a refazê-los.  
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5.4 – A CONTRATADA poderá oferecer, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento 
do Relatório de Medição (RM), as impugnações que julgar necessárias, as quais serão 
submetidas à apreciação e julgamento da CONTRATANTE. A falta de impugnação no prazo 
mencionado implicará no reconhecimento da exatidão do Relatório de Medição (RM).  
 
5.5 – Para efeito de medição a CONTRATADA deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data avençada no CONTRATO para a emissão do Relatório de Medição (RM), a 
memoria de cálculo detalhada referente ao Fornecimento de Bens e/ou Prestação de Serviços 
executados, no período em questão, sendo que o não cumprimento deste prazo poderá 
acarretar a postergação do pagamento por tantos dias quantos corresponderem ao atraso.  

CLÁUSULA SEXTA – DO FATURAMENTO 

 
6.1 – As Notas Fiscais/Faturas/Notas de Débito ou Avisos de Lançamento só poderão ser 
emitidas após a entrega, pela CONTRATANTE, do Relatório de Medição (RM) e consoante as 
disposições legais pertinentes, com base nas medições efetuadas e formalizadas de acordo 
com o previsto em CONTRATO, contendo obrigatoriamente os seguintes elementos: 
 
6.1.1 - Número do documento de cobrança; 
6.1.2 - Local e data de sua emissão; 
6.1.3 - Número e data da assinatura do Instrumento Contratual; 
6.1.4 - Referência ao(s) item(ns) do Instrumento Contratual que ampara(m) a cobrança; 
6.1.5 - Indicação do mês ou período ao qual se refere o faturamento e ainda o nº do respectivo 
BM (Boletim de Medição);  
6.1.6 - Valores unitários e valor bruto do documento de cobrança, sendo o valor bruto 
numericamente e por extenso; 
6.1.7 - Valor líquido do documento de cobrança; 
6.1.8 - Nome e código do estabelecimento bancário, agência e número da conta corrente para 
onde deverá transferir o valor do crédito, estabelecida no CONTRATO; e 
6.1.9 – Discriminação dos códigos do objeto da Nota Fiscal e discriminação e cálculos dos 
impostos a serem retidos. 
 
6.2 – A liberação para faturamento está condicionada ao atendimento dos itens 8.1 e 10.34 das 
Cláusulas Oitava e Décima, respectivamente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DESCONTOS – RETENÇÕES – CAUÇÃO 

 
DESCONTOS 
 
7.1 - Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido à 
CONTRATADA, independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes a: (i) 
débitos a que tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie,  e os decorrentes de 
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, acrescidos dos consectários legais; (ii) 
despesas relativas à correção de eventuais falhas não corrigidas pela CONTRATADA nos 
prazos ajustados; (iii) ônus e sanções, de natureza pecuniária ou financeira, decorrentes de 
autuações, interdições, multas e embargos por parte dos órgãos públicos, incluindo Ministério 
Público e/ou do CLIENTE que venham a ser imputados à CONTRATANTE, por 
descumprimento de obrigações contratuais por parte da CONTRATADA; (iv) valores 
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indevidamente pagos ou adiantados à CONTRATADA; (v) dedução relativa a insumos de sua 
responsabilidade não fornecidos; e (vi) utilização de materiais, equipamentos e infraestrutura 
da CONTRATANTE cujo fornecimento seja obrigação da CONTRATADA, sendo que esta 
liberalidade não pode ser imputada como solidariedade passiva da CONTRATANTE nas 
obrigações contraídas pela CONTRATADA. 
 
7.2 - Na ocorrência de glosa sobre o valor recebido ou a receber do CLIENTE, por motivo de 
multa, em decorrência de culpa ou não cumprimento das obrigações pela CONTRATADA na 
execução do CONTRATO, levando-se em consideração a prática de qualquer atividade 
inadequada, esta será assumida integralmente pela parte infratora. 
 
7.3 - Quaisquer multas ou penalidades contratuais aplicadas pelo CLIENTE, pelos órgãos 
municipais, estaduais ou federais serão integralmente deduzidas das faturas pendentes de 
pagamento, desde que imputáveis à CONTRATADA. 
 
RETENÇÕES 
 
7.4 – A CONTRATANTE procederá à retenção e o recolhimento dos tributos de qualquer 
natureza a que esteja obrigada pela Legislação vigente. 
 
7.5 - Quaisquer retenções efetuadas pelo CLIENTE imputadas à CONTRATANTE, por 
pendências no fornecimento sob responsabilidade da CONTRATADA, serão repassadas no 
mesmo percentual à CONTRATADA. O ressarcimento desta retenção será efetuado após o 
recebimento pela CONTRATANTE da parcela referida junto ao CLIENTE. 
 
7.6 - A CONTRATANTE não pagará quaisquer acréscimos monetários e/ou encargos 
financeiros pelo período de retenção. 
 
CAUÇÃO 
 
7.7 - Para garantia de pendências judiciais e extrajudiciais envolvendo a CONTRATADA com 
seus fornecedores, empregados, INSS, FGTS, verbas trabalhistas, verbas rescisórias e/ou 
terceiros em função dos serviços executados com base no CONTRATO, a CONTRATADA 
caucionará, em poder da CONTRATANTE, a importância correspondente a 5% (cinco por 
cento) do Valor dos Bens Fornecidos e/ou Prestação de Serviços, importância essa que será 
descontada no ato de cada pagamento. 
 
7.7.1 – Caso a caução deste item não seja suficiente para cobrir todos os débitos da 
CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá aumentar o percentual de caução supra e/ou reter 
o excedente diretamente das Medições devidas à CONTRATADA. 
 
7.8 – A importância caucionada será restituída à CONTRATADA pela CONTRATANTE em até 
15 (quinze) dias, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATO pelo 
CLIENTE e/ou após a quitação e extinção das demandas judiciais e extrajudiciais envolvendo a 
CONTRATADA com seus fornecedores, empregados, INSS, FGTS, verbas trabalhistas, verbas 
rescisórias e/ou terceiros em função dos serviços executados com base no CONTRATO ou 
prescrição do prazo para ingresso de demanda trabalhista, prevalecendo o que ocorrer por 
último, arcando a CONTRATADA com todas as despesas judiciais, extrajudiciais e honorários 
advocatícios que a CONTRATANTE tenha despendido na defesa de seus interesses, em face 
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dos eventos jurídicos ocorridos. A CONTRATANTE poderá abater do valor caucionado 
eventual pagamento que esta tenha efetuado, decorrente do inadimplemento da 
CONTRATADA das obrigações acima previstas de sua responsabilidade. 
 
7.9 - Todas as parcelas caucionadas serão reajustadas quando da sua devolução, mediante a 
aplicação da correção monetária pela variação do INPC (IBGE) acumulado do período.  Na 
extinção ou impossibilidade de utilização do índice adotado, será utilizado o substituto 
respectivo ou qualquer outro índice que reflita a variação da correção monetária do período. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
8.1 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta cumpra as condições 
abaixo, no que for aplicável, devendo ser apresentadas copias autenticadas dos documentos: 
 
8.1.1- Documentação mensal referente à Empresa:  
a) Resumo da Folha de Pagamento Geral; 
b) GRF – Guia de Recolhimento do FGTS; 
c) GPS – Guia de Recolhimento do INSS (em conformidade com o que dispõe a legislação 
aplicável, devendo observar em especial a exigência de constar o nome e CNPJ/CEI da 
CONTRATANTE, o(s) número(s) do(s) CONTRATO(s), número/data/valor total da(s) nota(s) 
fiscal(is)/fatura(s), bem como o nº de empregados alocados na realização dos serviços, 
devendo esses pertencer ao quadro permanente da empresa); 
d) Comprovante de recolhimento do ISS ou declaração de que os valores referentes ao ISS 
serão retidos pela CONTRATANTE (a declaração deve mencionar que é valida por toda 
duração do serviço, a fim de ser exigida uma única vez); 
e) Declarações firmadas pelo representante legal e contador da CONTRATADA: Declaração 
Folha de Pagamento (... DECLARA, sob as penas da lei, que esta folha de pagamento, 
pertinente ao mês __/__, contempla o nome de todos os trabalhadores utilizados na execução 
dos serviços ajustados no CONTRATO, todas a parcelas remuneratórias e que os 
correspondentes pagamentos foram realizados);  Declaração INSS (... DECLARA, sob as 
penas da lei, que os valores apresentados, pertinentes ao mês de ___/___, estão devidamente 
contabilizados e que os recolhimentos previdenciários não foram inferiores aos percentuais 
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 971 de 13/11/2009 da Receita Federal do Brasil 
e alterações posteriores); Declaração Escrituração Contábil (DECLARAMOS sob as penas da 
lei, que a (CONTRATADA), possui escrituração contábil regular e que os valores informados na 
nota fiscal ____ do CONTRATO, encontram-se devidamente contabilizados); 
f) Folha de Pagamento Individual e Resumo dos empregados; 
g) SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social 
dos empregados; 
h) Relação dos colaboradores e comprovantes de pagamento do seguro de vida, plano de 
saúde/odontológico; 
i) Comprovante do recolhimento dos tributos, contribuições e taxas PIS/ COFINS / CSLL/ IR / 
TAXA ASSISTÊNCIAL SINDICAL / IMPOSTO SINDICAL, que eventualmente não sejam 
retidos no pagamento; e 
j) Declaração Optante pelo Simples Nacional (quando aplicável). 
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8.1.2 - Documentação mensal referente aos empregados alocados no CONTRATO:                            
a) Relação atualizada dos empregados, contendo data de admissão, cargo executado e valor 
do salário; 
b) Cópia dos documentos de contratação: 1) Ficha de Registro dos Empregados; 2) Cópia da 
CTPS: (das páginas da foto,  dados cadastrais, Contrato de trabalho e anotações 
gerais/atualizações); 3) Cópia do Contrato de trabalho; 4) Cópia do último holerite (recibo de 
salário mensal) com comprovante de pagamento (comprovante da transferência bancária ou 
relação bancária analítica ou de cheques nominais com respectivo depósito bancário); 5) Cópia 
do seguro de vida em grupo; 6) Cópia do ASO admissional/periódico; 7) Cópia da declaração 
de dependentes para fins de IRRF; 8) Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos para fins de 
cálculo de salário família; 9) Cópia do Comprovante de registro dos profissionais perante os 
respectivos órgãos de classe das categorias profissionais (quando aplicável); 10) cópia da 
Ficha de Entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 11) Cópia do Cartão de 
Vacina; e 12) Cópia do Cartão Nacional de Saúde – SUS – dos colaboradores admitidos no 
mês; 
c) Comprovante de concessão de benefícios (vale refeição, cesta básica, seguro de vida, 
concessão de uniformes, vale transporte, plano de saúde e odontológico e demais previstos 
nas Convenções Coletivas de Trabalho e nos Acordos Coletivos de Trabalho); 
d)  Controle da jornada de trabalho dos empregados, contendo inclusive horas extras; 
e) Comprovante do fornecimento/utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 
Coletivo (EPC), certificados e aprovados pelo Ministério do Trabalho; 
f) Recibo e aviso das últimas férias dos empregados (caso ocorra); e 
g) Relação dos contratos de trabalho rescindidos no mês (quando ocorrer) com: 1) GRRF; 2) 
protocolo de seguro-desemprego; 3) termo de rescisão; 4) comprovante de pagamento das 
verbas rescisórias; 4) pedido de demissão ou carta de aviso prévio; 5) PPP – Perfil 
Profissiográfico Previdenciário; e 6) ASO demissional. 
 
8.2 - A não apresentação de tais documentos pela CONTRATADA nas condições acima, 
faculta a CONTRATANTE, alternativamente, aplicar: 
 
8.2.1 – Suspensão dos pagamentos até integral cumprimento da entrega dos documentos; ou 
 
8.2.2 – Retenção das importâncias devidas, referentes aos documentos não entregues, sendo 
o apurado por aferição indireta, de acordo com a legislação, no que for aplicável.  
 
8.3 - Os pagamentos estão vinculados ao atendimento do previsto nesta cláusula, não 
incidindo juros, reajustes ou quaisquer acréscimos monetários sobre os valores retidos pelo 
não atendimento das condições estabelecidas. 
 
8.4 - Caso sejam constatados, pela CONTRATANTE, erros, falhas ou divergências na 
Documentação de Cobrança encaminhada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE efetuará o 
pagamento da parcela incontroversa no prazo estabelecido no CONTRATO, ficando o 
pagamento do valor remanescente suspenso até a data da regularização da situação, pela 
CONTRATADA, não sendo devida, neste caso, qualquer atualização monetária ou acréscimo 
sobre os valores faturados e pendentes de pagamento. 
 
8.5 - Constatadas pela CONTRATANTE quaisquer irregularidades em documentos de 
cobrança já pagos, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, informando o valor 
indevidamente pago a maior, e efetuará o desconto do respectivo valor no próximo pagamento, 
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desde que não haja, de parte da CONTRATADA, efetiva comprovação de exatidão na 
cobrança/pagamento contrariados. 
 
8.6 - A realização dos pagamentos à CONTRATADA, não implicará em aceitação, pela 
CONTRATANTE, da respectiva etapa dos serviços e/ou fornecimentos, nem representará 
renúncia da CONTRATANTE a qualquer direito, obrigação, ou induzirá ao entendimento de 
caracterização de novação das obrigações constantes do CONTRATO. 
 
8.7 - No caso de não cumprimento, pela CONTRATADA, de qualquer cláusula e/ou condição 
deste instrumento e do CONTRATO, é facultado à CONTRATANTE reter o valor total do 
pagamento do evento em atraso até a recuperação do aludido atraso ou descumprimento. 
Nestes termos a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA sobre o atraso ou irregularidade 
no cumprimento de cláusula e/ou condição, e quando se der a constatação do efetivo 
cumprimento do evento em atraso, o pagamento retido será feito, sem a incidência de qualquer 
acréscimo financeiro. 
 
8.8 – A CONTRATANTE procederá a retenção e o recolhimento de contribuições, tributos e/ou 
impostos, em atendimento a legislação vigente. 

CLÁUSULA NONA – DUPLICATA 
 
9.1 - Face às disposições da Cláusula Oitava, que condicionam a realização de pagamentos, 
afetando-lhes a liquidez e certeza, é expressamente vedado à CONTRATADA o desconto 
bancário, a cessão ou o endosso a terceiros de duplicatas ou quaisquer outros títulos cambiais 
extraídos com base nos faturamentos advindos do CONTRATO e/ou direitos destes 
emergentes, não se responsabilizando a CONTRATANTE, em hipótese alguma, por seu 
pagamento. Se verificado o dito desconto, cessão ou o endosso, a CONTRATANTE se 
responsabilizará, exclusivamente, pelo pagamento dos Documentos de Cobrança emitidos pela 
CONTRATADA, sempre tendo como praça de pagamento a cidade de São José – SC.   
 
9.2 - Descumprindo a CONTRATADA o ora estabelecido, a CONTRATANTE poderá recusar-se 
a aceitar ou pagar os títulos eventualmente emitidos ou, se resolver efetivar o pagamento, por 
liberalidade, fica desde já autorizada pela CONTRATADA a deduzir este pagamento, de acordo 
com a legislação pertinente, do valor dos créditos que tenha com a CONTRATANTE. 
 
9.3 - Eventuais transações financeiras que sejam realizadas pela CONTRATADA, tomando 
como base o CONTRATO não acarretam qualquer vinculação ou responsabilidade em relação 
à CONTRATANTE, isto porque, os valores previstos no CONTRATO dependem do 
cumprimento de todas as cláusulas deste instrumento jurídico e do CONTRATO, não podendo 
qualquer entidade creditícia, financeira ou terceiros alegar boa-fé e desconhecimento do 
conteúdo do CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
SEGURO GARANTIA 
 
10.1 – A CONTRATADA deve fornecer à CONTRATANTE, em até 15 (quinze) dias da data de 
assinatura do CONTRATO, garantia do cumprimento das obrigações do CONTRATO, que 
deve ser numa das modalidades de: (i) apólice de Seguro Garantia ("performance bond"); e (ii) 
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Carta de Fiança Bancária, contratada junto à instituição seguradora ou bancária de primeira 
linha, sendo equivalente a 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO, com prazo mínimo de 
validade até 30 (trinta) dias além do período previsto de vigência do CONTRATO e 
recebimento do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE. 
 
10.1.1 - No caso da opção por Seguro Garantia, deve constar da apólice do seguro a seguinte 
redação: “Fica entendido e concordado que, para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do 
presente CONTRATO de seguro, as PARTES elegem o foro da cidade de São José, estado de 
Santa Catarina”. A apólice de seguro deverá ser emitida em nome da CONTRATADA, 
constando, em qualquer hipótese, a CONTRATANTE como beneficiária única. 
 
10.2 - Caso ocorra sinistro e a CONTRATADA não tenha cumprido as obrigações contratuais 
correlatas ao seguro, será de sua responsabilidade arcar com o prejuízo que deveria ser 
indenizado pela seguradora. 
 
10.3 - Sempre que houver aumento no valor do fornecimento ou vigência do CONTRATO, a 
CONTRATADA se obriga a aditar as respectivas apólices de seguro ou cartas de fiança, 
visando a cobertura dessa diferença. 
 
10.4 - A garantia referida no item 10.1, deverá permanecer válida até 30 (trinta) dias além do 
período previsto de vigência do CONTRATO e recebimento do objeto do CONTRATO pela 
CONTRATANTE.  
 
10.5 - Na hipótese de a CONTRATADA deixar de apresentar ou aditar a Carta de Fiança ou 
Seguro Garantia de CONTRATO, fica a CONTRATANTE, desde já, autorizada a: 
 
10.5.1 - Reter qualquer pagamento devido à CONTRATADA, até o efetivo cumprimento dessa 
obrigação; e/ou 
 
10.5.2 - Reter de cada medição, a importância correspondente a 10% (dez por cento) de seu 
valor, até que a CONTRATADA cumpra o previsto, sem prejuízo das demais disposições 
constantes neste instrumento; e 
 
10.5.3 – Em quaisquer das hipóteses acima, por ocasião da liberação do pagamento, não 
serão devidos juros nem correção monetária. 
 
10.6 - As despesas resultantes da obtenção da Garantia do Cumprimento do CONTRATO, aqui 
previstas, serão suportadas unicamente pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE. 
 
10.7 - Se, depois de celebrado o CONTRATO, sobrevier a CONTRATADA diminuição em seu 
patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a 
CONTRATANTE se recusar à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe 
compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.  
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
10.8 - A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e que se compromete a atender a 
todas as Especificações Técnicas e demais documentos do CONTRATO PRINCIPAL, firmado 
entre a CONTRATANTE e o CLIENTE. A falta de conhecimento, por parte da CONTRATADA, 
destas condições e de outras delas decorrentes, vinculadas direta ou indiretamente à execução 
do objeto do CONTRATO, mesmo sem estarem explicitamente citadas, não será considerada 
razão válida para reclamações ou reivindicações posteriores de qualquer espécie. 
 
10.9 - A CONTRATADA se obriga a fornecer os bens e/ou prestar os serviços na forma 
estabelecida no CONTRATO PRINCIPAL, obedecendo com rigor a integralidade das normas 
técnicas, descrições, memorial descritivo, plantas e projetos, especificações, cronograma-físico 
e demais elementos e orientações técnicas, exigidas pela CONTRATANTE e/ou CLIENTE, às 
quais adere e se compromete cumprir, inclusive, se for o caso e a critério da CONTRATANTE, 
a adiantar ou atrasar os fornecimentos de bens e/ou execução dos serviços em função de um 
novo cronograma-físico que passará a vigorar se a CONTRATANTE entender por bem fazê-lo. 
 
10.10 - A CONTRATADA compromete-se a refazer ou repor todas as partes do objeto do 
CONTRATO, que forem julgadas incorretamente feitas ou fornecidas, a critério da 
CONTRATANTE ou do CLIENTE, nas condições contratadas, às suas custas, respondendo 
inclusive pelo custo dos materiais que não puderem ser reaproveitados e pelos serviços 
realizados. Deixando a CONTRATADA de refazer os serviços ou repor os bens fornecidos, a 
CONTRATANTE poderá contratar terceiro(s) para executar os serviços ou fornecer os bens, 
reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo ressarcimento do valor pago ao(s) 
terceiro(s)s contratado(s).  
 
PESSOAL 
 
10.11 - A CONTRATADA compromete-se a retirar do CONTRATO qualquer dos seus 
empregados e/ou prestadores de serviços cuja conduta for considerada, pela direção da 
CONTRATANTE ou do Engenheiro de Obra responsável, inconveniente ou inadequada para o 
bom andamento dos trabalhos.  
 
10.12 - Garantir que nenhum empregado do seu quadro, por ação ou omissão, oculte, participe 
da ocultação ou tolere que seja ocultado acidente de trabalho ocorrido em decorrência da 
execução do CONTRATO. 
 
LEGISLAÇÃO 
 
10.13 - À CONTRATADA incumbe a obrigação de, durante todo o prazo contratual, observar 
com especial rigor as Leis Trabalhistas, Previdenciárias e Securitárias, sob pena de rescisão 
do CONTRATO, ficando, em consequência, facultado à CONTRATANTE fiscalizar a exata 
observância da legislação específica por parte da CONTRATADA. 
 
10.14 - A CONTRATADA é integralmente responsável: (i) pelo completo cumprimento de todas 
as obrigações legais, fiscais, parafiscais, sociais, tributárias, trabalhistas, ambientais, 
previdenciárias, de seguro, medicina, higiene e segurança do trabalho, decorrentes da 
execução do CONTRATO, responsabilizando-se, ainda; (ii) por responder as reclamações 
trabalhistas movidas por seus empregados, prepostos ou subcontratados, que, direta ou 
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indiretamente envolvam a CONTRATANTE e/ou CLIENTE. Deverá também fornecer todos os 
documentos e informações necessárias para que a CONTRATANTE e/ou CLIENTE possa 
elaborar sua defesa e se fazer representar em juízo. Deverá ainda pleitear, em sua primeira 
manifestação de defesa nos autos processuais, a exclusão da CONTRATANTE e/ou CLIENTE 
da lide. Caso a exclusão não se dê, a CONTRATADA deverá arcar com todos os custos 
referentes as despesas processuais nas quais a CONTRATANTE e/ou CLIENTE  venham a 
incorrer em razão da demanda trabalhista, incluindo mas não se limitando aos honorários 
advocatícios, custas processuais, perícias e eventuais condenações advindas de quaisquer 
demandas administrativas, fiscais, judiciais, trabalhistas e outras que vierem a ser efetivadas 
contra a CONTRATANTE, em decorrência do objeto do CONTRATO, e que sejam 
comprovadamente advindas de ação ou omissão da CONTRATADA. 
 
10.14.1- A CONTRATADA é responsável também por obter as licenças, autorizações, 
certidões e/ou outros documentos previstos na Legislação de sua responsabilidade, 
necessárias a execução do objeto do CONTRATO.  
 
10.14.2 – A CONTRATADA deverá promover a “Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART) 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e/ou “Registro de 
Responsabilidade Técnica” (RRT) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) referente a 
este CONTRATO, encaminhando cópia à CONTRATANTE antes do início dos serviços, bem 
como comprovar à Fiscalização os aditamentos contratuais e demais casos previstos nas 
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e/ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU). 
 
10.15 – Emitir Comunicado de Acidente do Trabalho – CAT, nas condições e prazos legais, em 
caso de acidente de trabalho ocorrido com seus empregados que laborem na execução do 
CONTRATO. 
 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
10.16 - Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução do 
CONTRATO, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da 
República Federativa do Brasil, nem utilizar mão-de-obra escrava, bem como exigir que as 
referidas medidas sejam adotadas nos CONTRATOS firmados com os fornecedores de seus 
insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de multa e/ou rescisão do CONTRATO, sem 
prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis, entre elas: 
 
10.16.1 - A CONTRATADA deverá adotar posturas que promovam o exercício da 
responsabilidade social, evitando a manipulação intencional e de impacto representativo nos 
níveis percentuais do estado civil no quadro funcional dos empregados contratados, 
apresentando, para tanto, quanto aos empregados vinculados ao CONTRATO, indicativo de 
tais percentuais, atualizado a cada 3 (três) meses. 
 
MATERIAL/EQUIPAMENTO 
 
10.17 - Todos os materiais/insumos/equipamentos e serviços necessários à completa 
execução do objeto contratual serão fornecidos pela CONTRATADA. 
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10.18 - É vedado à CONTRATADA adquirir materiais/insumos e serviços, locar equipamentos 
ou assumir qualquer despesa em nome da CONTRATANTE, não se responsabilizando na 
ocorrência, a CONTRATANTE, por seu pagamento. 
 
10.19 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos materiais, equipamentos e/ou 
bens, que lhe forem entregues, obrigando-se a utilizá-los com a devida cautela, permanecendo 
sob sua responsabilidade até a completa conclusão dos fornecimentos e devolução dos não 
aplicados, excedentes e/ou retirados. 
 
10.20 - O transporte, seguro, carga e descarga, dos materiais, equipamentos e/ou bens, assim 
como a devolução ao final, serão executados por conta e risco da CONTRATADA, estando seu 
custo incluído nos preços unitários constantes do CONTRATO. 
 
10.21 - A CONTRATADA deverá cuidar para que os equipamentos e materiais sob sua guarda 
sejam embalados, transportados e manuseados conforme instruções dos fabricantes e/ou da 
CONTRATANTE e/ou CLIENTE, ou, na falta destas, de acordo com os procedimentos usuais. 
 
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E MEDICINA DO TRABALHO 
 
10.22 – Cumprir e fazer com que seu pessoal cumpra, todas as normas, sem exceção, 
relativas a Higiene, Segurança, Meio Ambiente e Medicina do Trabalho, previstas na legislação 
em vigor, aplicáveis ao objeto do CONTRATO, assim como os procedimentos da 
CONTRATANTE e/ou CLIENTE, pertinentes ao tema. 
 
10.23 - Correrá por conta da CONTRATADA todo equipamento e ferramental necessário à 
execução do CONTRATO, bem como a apresentação dos devidos Laudos de Calibração e 
Aferição, antes do início dos fornecimentos.  
 
10.24 - É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo equipamento, 
ferramental e/ou EPI/EPC (equipamento de proteção individual/equipamento de proteção 
coletivo) necessários à execução do CONTRATO, de acordo com o disposto na Legislação 
aplicável e no CONTRATO PRINCIPAL com a CLIENTE. Ressalta-se que os EPI's serão 
avaliados quanto a qualidade de uso pelo setor de QSMS da CONTRATANTE, devendo os 
mesmos atender aos requisitos do CONTRATO com a CLIENTE e às normas do Ministério do 
Trabalho. 
 
10.25 - Cabe a CONTRATADA exigir que todos os seus empregados e/ou prestadores de 
serviços utilizem os equipamentos exigidos, tais como, mas não somente, capacete, botina de 
segurança, luva de segurança (de acordo com tipo de atividade a ser executada), cinto de 
segurança e demais equipamentos previstos nas normas brasileiras aplicáveis, bem como dos 
procedimentos de segurança internos do CONTRATANTE e/ou CLIENTE, devendo a 
CONTRATADA fornecer o comprovante de entrega dos EPI’s e respectivos treinamentos, 
mensalmente e/ou quando solicitados pela CONTRATANTE, bem como o Atestado de Saúde 
Ocupacional – ASO, sendo, que o não fornecimento destes documentos, pode acarretar a 
retenção dos pagamentos, até o efetivo cumprimento desta cláusula. 
 
10.26 - É facultado à CONTRATANTE o poder de fiscalização do cumprimento das normas de 
segurança, podendo a mesma, em caso de descumprimento destas fazer ou determinar a 
aplicação de advertência verbal, advertência escrita e suspensão dos trabalhos, até a devida 
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regularização da situação, não gerando a CONTRATADA, qualquer pleito por este período de 
interrupção. 
 
10.27 - É responsabilidade da CONTRATADA o estrito cumprimento da legislação referente à 
segurança no trabalho, especialmente a NR-18, que é parte integrante do CONTRATO.  
 
10.28 - Em caso de alguma atividade envolver o Transporte, Movimentação, Armazenagem e 
Manuseio de Materiais, é responsabilidade da CONTRATADA o estrito cumprimento da 
legislação referente à segurança no trabalho, especialmente a NR-11, que é parte integrante 
do CONTRATO.  
 
10.29 - É facultado também à CONTRATANTE a retenção do pagamento devido à 
CONTRATADA, caso a mesma não providencie condições para que se cumpram às normas de 
segurança exigidas. Neste caso, a suspensão do pagamento deve ser precedida de uma 
notificação feita pela CONTRATANTE à CONTRATADA. 
 
10.30 - A CONTRATADA responderá pelo pagamento de eventuais multas, inclusive as que 
recaírem sobre o CONTRATANTE, devido ao não cumprimento das exigências de Higiene, 
Segurança, Meio Ambiente, Medicina do Trabalho e demais Normas do Ministério do Trabalho 
e órgãos afins. 
 
RESPONSABILIDADE  
 
10.31 - A CONTRATADA se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou 
materiais que, em razão do CONTRATO ou das obrigações aqui assumidas, venham a ser 
causadas à CONTRATANTE e/ou CLIENTE ou a terceiros, por ação ou omissão próprias ou de 
quaisquer de seus empregados ou prepostos. Na hipótese de danos causados a terceiros, 
poderá a CONTRATANTE, a seu juízo exclusivo, e caso a CONTRATADA não o faça desde 
logo, indenizar diretamente os prejudicados, pelo seu justo valor, descontando a importância 
assim despendida de qualquer pagamento a ser feito à CONTRATADA. 
 
10.32 - A CONTRATADA é única e exclusiva responsável pela execução completa do objeto do 
CONTRATO. 
 
10.33 - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo eventual acréscimo dos custos do 
CONTRATO, quando, por determinação da autoridade competente, o fornecimento for 
embargado ou suspenso, por razões exclusivamente imputáveis à CONTRATADA. Fica 
responsável ainda por quaisquer multas ou penalidades decorrentes do não cumprimento de 
obrigações legais ou regulamentares, salvo aquelas decorrentes da prática de atos 
determinados por escrito pela CONTRATADA e desde que obedecidas fielmente suas 
instruções. 
 
DOCUMENTAÇÃO 
 
10.34 - A CONTRATADA deve apresentar cópias autenticadas de todos os documentos 
descritos abaixo, assim como, mantê-los válidos durante o prazo de vigência do CONTRATO: 
 
a) CONTRATO Social ou CONTRATO Social Consolidado ou Estatuto Social; 
b) Última Alteração Contratual; 
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c) Cartão do CNPJ; 
d) Inscrição Estadual; 
e) Inscrição Municipal; 
f) Certidões de regularidade fiscal e previdenciária nos âmbitos da administração federal, 
estadual e municipal; 
g) Atestados que comprovam a experiência na execução dos serviços objeto do fornecimento 
(quando aplicável); 
h) Relação nominal de todo o pessoal que executará o fornecimento, bem como comunicar, por 
escrito, qualquer alteração ocorrida nessa relação e Currículo dos profissionais que exercerão 
a gestão do CONTRATO, observando a qualificação e experiência mínima requeridas; 
i) Cópia dos documentos de contratação: 1) ficha registro dos colaboradores; 2) cópia da 
CTPS: (das páginas da foto, dados cadastrais, CONTRATO de trabalho e anotações 
gerais/atualizações); 3) cópia do CONTRATO de trabalho; 4) cópia do último holerite (recibo de 
salário mensal) com comprovante de pagamento (comprovante da transferência bancária ou 
relação bancária analítica ou de cheques nominais com respectivo depósito bancário); 5) cópia 
do seguro de vida em grupo; 6) cópia do ASO admissional/periódico; 7) cópia da declaração de 
dependentes para fins de IRRF; 8) cópia da certidão de nascimento dos filhos para fins de 
cálculo de salário família; 9) cópia do comprovante de registro dos profissionais perante os 
respectivos órgãos de classe das categorias profissionais (quando aplicável); 10) cópia da ficha 
de entrega de EPI; 11) cópia do Cartão de Vacina; 12) cópia do Cartão Nacional de Saúde – 
SUS; 13) certidão negativa perante a Polícia Federal; 14) certidão negativa perante Justiça 
Federal; e 15) certidão negativa perante a Secretaria de Segurança Pública do Estado de 
origem do RG e do Estado onde está sendo prestado o serviço;  
j) Comprovante do fornecimento/utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 
Coletivo (EPC), certificados e aprovados pelo Ministério do Trabalho.  
k) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 
l) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
m) LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho; 
n) PCMAT -  Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria de 
Construção; e 
o) Licenças e alvarás específicos ao objeto do fornecimento; 
 
PRAZO E ATRASO 
 
10.35 – O PRAZO específico do objeto contratual será definido no CONTRATO, respeitando as 
seguintes cláusulas deste instrumento. 
 
10.36 - Caso a CONTRATANTE verifique, a qualquer tempo, que os prazos estabelecidos para 
os eventos não estão sendo cumpridos pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá exigir 
que a CONTRATADA modifique seu programa de trabalho e mobilize novos recursos, com o 
emprego de mais mão-de-obra, a execução de serviços em hora extras e/ou a utilização de 
equipamentos e materiais adicionais, tanto quanto for necessário, de modo a eliminar o atraso 
e permitir a conclusão no prazo previsto, sem que isto, no entanto, implique qualquer alteração 
dos preços e valores contratuais. Tal gestão por parte da CONTRATANTE não atenuará nem 
eximirá qualquer responsabilidade ou obrigação da CONTRATADA nos termos do 
CONTRATO. O fato da CONTRATANTE não usar os direitos previstos neste item não 
constituirá, em hipótese alguma, motivo de alegação pela CONTRATADA para se eximir da 
responsabilidade de executar o objeto contratual no prazo previsto e/ou das cominações legais 
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e contratuais a que a CONTRATADA estiver sujeita, na forma estabelecida no CONTRATO e 
seus anexos.   
 
10.36.1 - As providências a serem adotadas pela CONTRATADA para adequação e 
cumprimento dos prazos não poderão, em hipótese alguma, implicar em modificação no valor 
do CONTRATO, previsto na cláusula específica, nem implicarão em quaisquer outros ônus 
para a CONTRATANTE. 
 
10.37 - Os prazos do CONTRATO somente serão prorrogados, de comum acordo, caso 
ocorram eventos que justifiquem a prorrogação dos prazos do CONTRATO PRINCIPAL, 
hipótese em que os prazos do CONTRATO serão prorrogados de forma correspondente às 
prorrogações eventualmente obtidas no CONTRATO PRINCIPAL, mediante a emissão de 
Aditivo. 
 
10.38 - A CONTRATADA notificará a CONTRATANTE, por escrito, sobre a causa de qualquer 
atraso, sendo que tal comunicação não a exime da sua responsabilidade pelo evento. 
 
10.39 - A comunicação da ocorrência do fato gerador de atraso, comprovadamente decorrente 
de caso fortuito ou força maior, deve ser feita em até 24 (vinte e quatro) horas após o evento 
causador. 
 
10.40 - Eventualmente, em outras ocorrências que poderão também causar atrasos, a 
comunicação deverá ser feita em até 05 (cinco) dias corridos do fato gerador. 
 
10.41 - Em ambas as hipóteses, a comunicação deverá ser feita antes do vencimento do prazo 
do CONTRATO, sob pena de ser caracterizado o inadimplemento com a conseqüente 
aplicação das penalidades nos termos da Cláusula de Multa e Penalidades, sem prejuízo de 
outras comunicações legais previstas neste instrumento e no CONTRATO ou na Legislação 
aplicável. 
 
10.42 - Ao receber tal notificação da CONTRATADA, a CONTRATANTE apreciará os 
fundamentos de fato e de direito, em especial os documentos comprobatórios do evento e a 
extensão do atraso. Se os fundamentos apresentados pela CONTRATADA forem aceitos, a 
CONTRATANTE decidirá sobre a extensão de prazo a ser concedida, mediante a concordância 
do CLIENTE. 
 
10.43 - A CONTRATANTE poderá a seu exclusivo critério ou no caso do efetivo não 
cumprimento dos prazos contratuais ou na ocorrência das condições previstas na Cláusula de 
Rescisão, transferir de pleno direito parte ou a totalidade do objeto do CONTRATO a outra 
empresa, mediante Notificação com Aviso de Recebimento da CONTRATADA, não cabendo a  
empresa CONTRATADA nenhuma oposição, indenização ou reembolso, salvo pelos 
fornecimentos e serviços já executados e comprovadamente aceitos pela CONTRATANTE e 
pelo CLIENTE. 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 
10.44 – Manter a frente da execução do objeto do CONTRATO, um representante formalmente 
credenciado, através de documento emitido e assinado pelo representante legal da 
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CONTRATADA, capaz de responsabilizar-se pela direção do objeto contratado e representá-la 
frente a CONTRATANTE. 
 
10.45 – Preservar e manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, 
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de terceiros 
ligados a CONTRATADA, em virtude da execução do objeto do CONTRATO. 
 
10.46 – Arcar com as indenizações ou reclamações oriundas de erros ou imperícias praticadas 
na execução do objeto contratado e com os efeitos decorrentes da inobservância e/ou infração 
do CONTRATO e seus anexos, da Legislação aplicável, regulamentos ou posturas em vigor. 
 
10.47 – Arcar com todos os ônus, de natureza pecuniária ou financeira, decorrentes de 
autuações, multas e embargos por parte dos órgãos públicos ambientais e correlatos, incluindo 
Ministério Público, que venham a ser imputados a CONTRATANTE, por descumprimento de 
obrigações contratuais por parte da CONTRATADA. A CONTRATANTE poderá deduzir ou 
efetuar retenção de pagamento devido a CONTRATADA em decorrência das incidências 
citadas. 
 
10.48 – Havendo a condenação subsidiária ou solidária, a CONTRATADA deverá pagar à 
CONTRATANTE o valor que a esta for imposto, conforme decisão/sentença proferida pelo 
Poder Judiciário, por juízo Arbitral ou pelas instâncias competentes, inclusive administrativas, 
no que se refere ao inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e do 
recolhimento do FGTS para com os empregados da CONTRATADA. 
 
10.49 – Caso a CONTRATADA receba qualquer documento judicial ou extrajudicial que se 
refira a reclamatórias trabalhistas, ações cíveis, fiscais e criminais, compromete-se a remeter 
para a sede da CONTRATANTE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis a partir do 
recebimento, sob pena de responder pelos problemas advindos da não remessa dos mesmos, 
civil e criminalmente, sendo que o mesmo se aplica a CONTRATANTE, caso receba qualquer 
documento judicial ou extrajudicial que se refira a reclamatórias trabalhistas, ações cíveis, 
fiscais e criminais em que a CONTRATANTE faça parte do polo passivo. 
 
10.50 - Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex- empregado 
da CONTRATADA alocado na execução dos serviços ou fornecimentos objeto do CONTRATO 
e na qual seja citada a CONTRATANTE, na condição de reclamada ou litisconsorte passiva, 
fica a CONTRATANTE autorizada a fazer a retenção do valor reclamado e dos pertinentes aos 
depósitos judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia 
de Cumprimento do CONTRATO, até o trânsito em julgado da lide, na forma prevista nos itens 
7.7 e 7.7.1 acima mencionados. 
 
10.50.1 -  Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado à 
satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor 
devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente.  
 
10.50.2 - Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em 
julgado a decisão, o valor reclamado e retido em espécie será devolvido à CONTRATADA 
atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC (IBGE) pro rata 
tempore, exceto o pertinente aos depósitos recursais, os quais serão devolvidos nos termos do 
subitem 10.50.3 a seguir:  
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10.50.3 - Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do 
pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente ao depósito; caso a 
CONTRATANTE seja excluída do feito em Instância Superior, o quantum dos depósitos 
recursais será devolvido à CONTRATADA quando de sua liberação e no mesmo valor liberado. 
 
10.51 – Responsabilizar-se integralmente pelas obrigações que vier a contrair perante 
terceiros, durante e em virtude da execução do CONTRATO, isentando a CONTRATANTE de 
quaisquer responsabilidades decorrentes desse fato 
 
10.52 – Arcar com os tributos de sua responsabilidade, incidentes sobre o objeto contratado, 
bem como responsabilizar-se pelas infrações fiscais decorrentes da execução do CONTRATO, 
autorizando a CONTRATANTE a compensar valores não recolhidos ou recolhidos 
indevidamente. 
 
10.53 – Facilitar e não obstar a ação de fiscalização pela CONTRATANTE quanto ao  
cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO e seus anexos e, em especial, na 
Cláusula Vigésima do presente instrumento, fornecendo informações ou provendo acesso à 
documentação e aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e 
exigências por ela apresentadas, podendo ser exigida a comprovação de que a 
CONTRATADA, suas Subcontratadas ou Cessionárias emitiram a Comunicação de Acidente 
do Trabalho – CAT, nas condições e nos prazos legais. 
 
10.54 - Apresentar à Fiscalização cópia do Registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro 
das Pessoas Jurídicas quando houver modificação na composição societária da 
CONTRATADA. 
 
10.55 - Comunicar, por escrito, à CONTRATANTE, quaisquer erros, omissões ou discrepâncias 
eventualmente encontradas nas normas, desenhos e especificações que lhe forem fornecidos, 
no decorrer da execução dos serviços, a fim de serem corrigidos. 
 
10.56 - Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra 
necessárias à execução dos serviços contratados, como única e exclusiva responsável. 
 
10.57 - Não utilizar indevidamente nome, marca, patente ou qualquer outra forma de 
propriedade intelectual da CONTRATANTE, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 
cento) do valor do CONTRATO. 
 
PROGRAMA DE INTEGRIDADE – ANTICORRUPÇÃO DA CONTRATANTE 
 
10.58 - A CONTRATADA declara ter conhecimento do Programa de Integridade – 
Anticorrupção da CONTRATANTE disponibilizado no site www.conenge-sc.com.br e da 
legislação vigente sobre a matéria e que vai cumpri-los na integra.  
 
10.59 – Durante a execução do CONTRATO, a CONTRATADA não poderá, bem como não 
está autorizada, em seu nome ou em nome da CONTRATANTE, a oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 
quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, 
doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 

http://www.conenge-sc.com.br/
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espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob a legislação pátria, seja de forma 
direta ou indireta quanto ao objeto do CONTRATO, devendo garantir, ainda, que seus 
prepostos e colaboradores estejam alinhados da mesma forma. 
 
10.60 - Durante o período de colaboração, CONTRATADA deverá manter uma conduta de 
negócios consistente com os princípios éticos da CONTRATANTE. As infrações a esses 
princípios e ao item anterior podem resultar em rescisão imediata do CONTRATO e multa, não 
cabendo a empresa CONTRATADA nenhuma oposição, indenização ou reembolso, salvo 
pelos serviços já executados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
11.1 - Sem prejuízo de outras responsabilidades estabelecidas neste instrumento e no 
CONTRATO, a CONTRATANTE poderá intermediar o relacionamento entre a CONTRATADA 
e o CLIENTE, de forma a facilitar a realização das atividades previstas neste instrumento. 
 
11.2 – Realizar as medições dos bens fornecidos e serviços executados na forma da Cláusula 
Quinta e Sexta deste instrumento e efetuar os pagamentos oriundos do CONTRATO, com base 
nas cláusulas do CONTRATO e seus anexos. 
 
11.3 – Fornecer as especificações, instruções, áreas e localizações que se fizerem necessárias 
para a execução completa do fornecimento, objeto do CONTRATO, quando solicitadas pela 
CONTRATADA. 
 
11.4 – Notificar por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na 
execução dos fornecimentos, fixando prazos para sua correção. 
 
11.5 – Notificar por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de 
débitos e da suspensão dos fornecimentos. 
 
11.6 – Emitir RELATÓRIO DE MEDIÇÃO – RM, com todas as informações necessárias ao 
faturamento pela CONTRATADA.  
 
11.7 - Emitir AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO – A.F. e/ou AUTORIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS – A.S., com todas as informações necessárias para o fornecimento e/ou a 
execução dos serviços. 
 
11.8 - A CONTRATANTE fiscalizará a regularidade da execução do objeto do CONTRATO, 
valendo-se, para tanto, de seu próprio pessoal ou de terceiros devidamente credenciados. 
 
11.9 - O exercício da fiscalização da obra, pela CONTRATANTE, não elimina nem diminui as 
responsabilidades contratuais da CONTRATADA. 
 
11.10 - A CONTRATADA obriga-se a propiciar à CONTRATANTE todas as condições 
favoráveis para que a fiscalização em questão se faça incondicionalmente, sem restrições, em 
todas as frentes de serviços. 
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11.11 - A CONTRATANTE é responsável também por obter as licenças, autorizações, 
certidões e/ou outros documentos previstos na Legislação de sua responsabilidade, 
necessárias a execução do objeto do CONTRATO.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INSPEÇÃO E TESTES  

 
12.1 - Todos os equipamentos/bens fornecidos e os serviços executados pela CONTRATADA, 
em cumprimento ao integral objeto do instrumento contratual, serão submetidos às inspeções e 
testes conforme definido nas Especificações Técnicas do CONTRATO PRINCIPAL e seus 
anexos e normas aplicáveis, pela CONTRATANTE e/ou pelo CLIENTE. No caso de rejeição 
e/ou não aprovação por parte da CONTRATANTE e/ou CLIENTE, a CONTRATADA 
responderá exclusivamente e atenderá de imediato toda e qualquer alteração, adequação e 
correção para o perfeito funcionamento do equipamento e/ou do serviço prestado, que estarão 
sujeitos a nova inspeção e testes. 
 
12.1.1 - A CONTRATANTE determinará o local de realização das inspeções ou ensaios de 
projeto ou recebimento, mas correrão por exclusiva conta da CONTRATADA os custos de 
transporte, riscos e outros ônus decorrentes da execução de ensaios fora da fábrica ou da 
necessidade de novo diligenciamento e inspeção, oriundos da não aceitação do material ou 
reprovação da unidade setorial. 
 
12.1.2 - Em todas as inspeções que forem realizadas, o(s) inspetor(es) da CONTRATANTE 
e/ou do CLIENTE deverá(ão) ser acompanhado(s) por representante da CONTRATADA. 
 
12.1.3 - A CONTRATADA deverá avisar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias as datas 
para a inspeção ou ensaios realizados no país e 65 (sessenta e cinco) dias para a inspeção ou 
ensaios a serem realizados no exterior, devendo enviar relatório à CONTRATANTE e/ou 
CLIENTE até 15 (quinze) dias após a sua realização, salvo disposição contrária no 
CONTRATO PRINCIPAL, quando ficarão valendo os prazos estabelecidos naquele 
instrumento. 
 
12.1.4 - Quando da convocação para inspeção, a CONTRATADA deverá informar o nome da 
pessoa de contato, o telefone e o local da realização dos ensaios. Deverá, ainda, enviar um 
programa detalhado contendo datas de início e término da inspeção, relação dos ensaios na 
seqüência de sua realização e a duração estimada de cada um. 
 
12.1.5 - Se a inspeção for realizada em local diverso ao estabelecido originalmente, os custos 
adicionais daí decorrentes correrão por conta da CONTRATADA. 
 
12.2 - O inspetor da CONTRATANTE e/ou CLIENTE terá o direito de testemunhar todos os 
testes em todas e quaisquer instalações da CONTRATADA e do subfornecedor, onde estiver 
se processando a fabricação do equipamento e/ou a execução dos serviços. 
 
12.3 - O fato de o inspetor examinar/fiscalizar ou assistir aos testes, ou a sua omissão em fazê-
lo, não eximirá a CONTRATADA de suas obrigações de fornecer equipamentos e materiais 
e/ou executar serviços em estrita conformidade com o CONTRATO, nem invalidará ou afetará 
qualquer reclamação, subseqüente, por parte da CONTRATANTE e/ou CLIENTE, baseada no 
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fornecimento pela CONTRATADA de equipamentos ou componentes defeituosos ou 
inadequados. 
 
12.3.1 - O exercício pela CONTRATANTE e/ou CLIENTE do direito de inspecionar o 
equipamento e/ou serviços executados não exime a CONTRATADA de suas obrigações e nem 
de qualquer forma diminui as responsabilidades da mesma. 
 
12.4 - Se as inspeções programadas não puderem ser realizadas, forem adiadas ou caso surja 
necessidade de re-ensaiar devido a resultados inaceitáveis dos testes originais ou a outras 
razões atribuíveis a CONTRATADA ou a eventual subfornecedor, a CONTRATANTE poderá 
deduzir de qualquer crédito referente a este CONTRATO, as despesas daí decorrentes. 
 
12.5 - Salvo dispensa prévia e específica, formalizada por escrito pela CONTRATANTE, a 
CONTRATADA não poderá embarcar e/ou entregar qualquer equipamento objeto do 
CONTRATO antes que todos os ensaios e inspeções tenham sido realizados e aceitos pela 
CONTRATANTE e/ou CLIENTE. 
 
12.5.1 - Um teste solicitado pela CONTRATANTE e/ou CLIENTE será considerado como teste 
adicional se não estiver previsto nas Especificações Técnicas do CONTRATO PRINCIPAL. 
 
12.6 - Caso tais testes adicionais, como solicitado pela CONTRATANTE e/ou CLIENTE, 
venham a revelar que o equipamento e/ou componente nos quais tais testes adicionais tenham 
sido efetuados estão em completa conformidade com as exigências do CLIENTE, o custo de 
tais testes adicionais será suportado pela CONTRATANTE. 
 
12.6.1 - Caso tais testes adicionais, como solicitado pela CONTRATANTE e/ou CLIENTE, 
venham a revelar que o equipamento e/ou componente nos quais tais testes adicionais tenham 
sido efetuados não estão em completa conformidade com as exigências do CONTRATO 
PRINCIPAL, todos os custos de tais testes adicionais, incluindo as despesas do inspetor, os 
custos de reabastecimento ou de re-fabricação e semelhantes e as despesas incorridas em 
razão do aumento no tempo exigido para entrega do equipamento, deverão ser suportados 
pela CONTRATADA. 
 
12.7 - A CONTRATADA deverá assegurar inteira assistência, assim como prover todos os 
instrumentos, máquinas, mão-de-obra e materiais necessários ao exame, medida e teste de 
qualquer item e à verificação da qualidade, peso ou quantidade de qualquer equipamento e/ou 
componentes. 
 
12.8 - A CONTRATADA deverá colocar a disposição da CONTRATANTE todos os relatórios 
dos testes ou qualquer outra documentação necessária para demonstrar que os equipamentos 
fornecidos foram submetidos com sucesso aos requisitos de teste e inspeção estipulados nesta 
Cláusula, nas Especificações Técnicas, ou nos códigos, padrões e normas aplicáveis à 
espécie. 
 
12.9 - A CONTRATADA reembolsará as despesas com transporte e diárias que o inspetor 
venha a efetuar decorrente da não realização dos ensaios na data prevista, por motivos a ela 
exclusivamente imputáveis. 
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12.10 - No caso de algum equipamento ou material apresentar falhas nos ensaios que resultem 
na sua rejeição, os custos de transportes, diárias e horas trabalhadas da inspeção realizada 
serão debitados à CONTRATADA. 
 
12.11 - A CONTRATANTE comunicará a impossibilidade de comparecimento do seu 
representante na data confirmada pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 03 (três) 
dias úteis para fornecimento nacional e 06 (seis) dias úteis para fornecimento estrangeiro, 
ficando a nova data de inspeção a ser estabelecida de comum acordo entre as PARTES. 
 
12.12 - A postergação, pela CONTRATANTE, de datas de ensaios, dará à CONTRATADA o 
direito de prorrogar as entregas, por período igual ao da postergação. 
 
12.13 - No caso de a CONTRATANTE não realizar a inspeção e não proceder de conformidade 
com o disposto no item 12.11 anterior, a CONTRATADA realizará os ensaios previstos no 
plano de inspeção, fornecendo em seguida os respectivos relatórios, e terá direito a prosseguir 
na fabricação do equipamento ou material não inspecionado, caso os resultados tenham sido 
satisfatórios. Em se tratando de inspeção final de equipamento ou material, a CONTRATADA 
realizará os ensaios, enviando os respectivos relatórios e certificados à CONTRATANTE, para 
análise e parecer. Neste caso, a CONTRATADA poderá prosseguir a entrega do equipamento, 
correndo, entretanto, por sua conta, os custos decorrentes da não aprovação dos mesmos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
13.1 - A CONTRATADA deverá substituir ou reparar, às suas custas, dentro do prazo de 
Garantia Técnica, quaisquer bens, itens e/ou acessórios objeto do fornecimento de 
equipamentos e/ou reparar os serviços executados por força do objeto do CONTRATO, que 
estiverem dentro do prazo de garantia e que venham a ser comprovadamente demonstrados, 
pela CONTRATANTE ou pelo CLIENTE, como defeituosos, incorretos, insuficientes ou 
inadequados, por terem sido fabricados, instalados e/ou executados em desacordo com as 
especificações técnicas previstas nos documentos do CONTRATO. 
 
13.2 – No caso dos Fornecimentos de Bens e/ou Prestação de Serviços apresentarem vícios 
ainda que ocultos, defeitos, falhas, omissões, diferenças, deficiências ou irregularidades, ou 
estiverem em desacordo com o memorial descritivo, ou com o Projeto Executivo e/ou 
Especificações Técnicas, a CONTRATADA deverá refazê-los, corrigi-los ou substituí-los, sem 
ônus para o CONTRATANTE e/ou CLIENTE, e dentro dos prazos estipulados na Legislação 
Pátria ou no CONTRATO, sem prejuízo do prazo contratual. 
 
13.3 – Os Fornecimentos de Bens e/ou Prestação de Serviços serão garantidos por um período 
de 5 (cinco) anos, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATO 
emitido pela CONTRATANTE e/ou CLIENTE, relativamente à obediência dos projetos, 
qualidade de materiais, segurança, execução, funcionamento e demais garantias previstas no 
Artigo 618 do Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MULTAS E PENALIDADES 

 
14.1 – Caso a CONTRATADA não cumpra o prazo estabelecido para a conclusão do 
CONTRATO, a CONTRATADA estará sujeita, independentemente de notificação judicial ou 
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extrajudicial, a multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor total do 
CONTRATO, por dia corrido de atraso. A multa acima referida não excederá, em seu total, a 
10% (dez por cento) do valor do CONTRATO. 
 
14.2 - Caso a CONTRATADA não cumpra os prazos parciais estabelecidos para os eventos 
contratuais a CONTRATADA estará sujeita, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial, a multa de 0,10 % (zero vírgula dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO, 
por dia corrido de atraso. 
 
14.3 – Pelo atraso no cumprimento de exigência contratual ou solicitação da CONTRATANTE, 
a CONTRATADA estará sujeita, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, a 
multa de 0,1% (um décimo por cento), sobre o valor total do CONTRATO, por dia corrido de 
atraso. 
 
14.4 – No caso de a CONTRATANTE verificar que a CONTRATADA modificou o quadro 
funcional dos seus empregados, direcionando a contratação de seus empregados, no sentido 
de evitar custos com o Plano de Saúde e/ou o descumprimento do fornecimento do Plano de 
Saúde, na forma deste instrumento e/ou do CONTRATO, mediante notificação, por escrito, a 
CONTRATADA estará sujeita a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da fatura referente 
ao mês do inadimplemento, por dia. 
 
14.5 – Pela não informação à CONTRATANTE da ocorrência de acidente de trabalho ocorrido 
com seus empregados vinculados à execução do CONTRATO, a CONTRATADA estará sujeita 
a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ocorrência. 
 
14.6 – Pela não emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT pela 
CONTRATADA, nas condições e nos prazos legais, em caso de acidente de trabalho ocorrido 
com seus empregados vinculados à execução do CONTRATO, a CONTRATADA estará sujeita 
a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ocorrência. 
 
14.7 – Automaticamente, sem notificação, pela apresentação desconforme ou intempestiva, 
dos documentos mencionados nos itens 8.1 e 10.34 das Cláusulas Oitava e Décima, 
respectivamente, deste instrumento, a CONTRATADA estará sujeita a multa no 1% (um por 
cento) sobre o valor da fatura referente ao mês do inadimplemento, por dia. 
 
14.8 - Em caso de descumprimento de qualquer outra disposição contratual será aplicada a 
CONTRATADA multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO. A aplicação 
desta multa se dará no caso de ocorrência grave que possa ameaçar o andamento ou 
desfecho do CONTRATO e será precedida de aviso de advertência estabelecendo prazo, a ser 
acordado entre as PARTES, para correção da irregularidade. Na hipótese do referido prazo 
não ser estabelecido de comum acordo entre as PARTES, fica desde já acordado o prazo de 
10 (dez) dias para a correção da irregularidade pela CONTRATADA, após a notificação por 
escrito pela CONTRATANTE, antes da aplicação da multa descrita no presente item. 
 
14.9 - Fica desde já entendido que as multas, penalidades e os ressarcimentos devidos pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos do CONTRATO, serão pagos pela 
CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, mediante a adoção de uma 
ou mais providências indicadas nas alíneas abaixo ou a critério da CONTRATANTE, ou, a 
adoção da anuência prevista no item 14.11 abaixo: 
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14.9.1 - Notificação escrita expedida pela CONTRATANTE, identificando o evento ou fato não 
atendido/cumprido, sem manifestação plausível da CONTRATADA; 
 
14.9.2 - Dedução do valor respectivo, após notificação formal e escrita à CONTRATADA, de 
pagamentos a ela devidos, pela CONTRATANTE; e 
  
14.9.3 - Medida judicial apropriada, a critério da CONTRATANTE. Para tanto, a CONTRATADA 
reconhece o CONTRATO como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784  do 
Código de Processo Civil. 
 
14.10 - Aplicadas as multas, fica facultado a CONTRATANTE o desconto das mesmas, a partir 
do primeiro pagamento que vier a fazer à CONTRATADA, logo após a sua imposição e nos 
demais pagamentos subseqüentes, até a completa satisfação do débito pela CONTRATADA. 
 
14.11 - Poderá a seu critério a CONTRATANTE promover a execução integral da Garantia de 
Cumprimento das obrigações do CONTRATO, no valor de 10% (dez por cento) do mesmo, a 
ser fornecida pela CONTRATADA. 
 
14.12 - Caso o montante das multas aplicadas ultrapasse 10% (dez por cento) do valor total do 
CONTRATO, a CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente CONTRATO, 
aplicando o disposto na Cláusula de Rescisão, além da execução integral da Garantia de 
Cumprimento das obrigações do CONTRATO e demais cominações legais.  
 
14.13 – A CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o CONTRATO, poderá 
aplicar à CONTRATADA as seguintes multas compensatórias, respondendo ainda a 
CONTRATADA por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo 
excedente que causar, na forma prevista no Parágrafo Único, do Art. 416, do Código Civil: 
 
14.13.1 – Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação 
escrita à CONTRATADA, a multa compensatória no valor correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor total reajustado do CONTRATO; 
 
14.13.2 – Pelo descumprimento, cumprimento irregular ou defeituoso de parte do objeto 
contratual: 5% (cinco por cento) do valor total reajustado do CONTRATO; e 
 
14.13.3 - Na hipótese de aplicação de multa compensatória, de seu montante serão deduzidos 
os valores recebido em razão da aplicação de outras multas pelo mesmo evento. 
 
14.14 – Pelo descumprimento de evento contratual de obrigação da CONTRATADA, mediante 
notificação por escrito, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ocorrência: 
 
14.14.1 - O evento acima refere-se a obrigações pontuais não cumpridas na data acordada 
para realização de determinado fornecimento e/ou serviço pela CONTRATANTE/CLIENTE, 
entre outros da mesma natureza. 
 
14.15 – As multas a que porventura a CONTRATADA der causa serão descontadas de 
qualquer documento de cobrança já em processamento na CONTRATANTE e dos que se 
seguirem, se for o caso, reservando-se à CONTRATANTE o direito de utilizar, se necessário, 
outro meio mais adequado à liquidação do débito. 
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14.16 – As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas 
em lei, neste Instrumento, no CONTRATO e/ou nos seus anexos, bem como no CONTRATO 
PRINCIPAL, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar a 
CONTRATANTE/CLIENTE, em consequência do inadimplemento de qualquer condição ou 
Cláusula deste Instrumento. 
 
14.17 - No caso da aplicação de quaisquer multas ou penalidades pelo CLIENTE à 
CONTRATANTE, cuja responsabilidade seja atribuível a CONTRATADA, aplicar-se-á o 
disposto no item 7.1 da Cláusula Sétima deste Instrumento. 
 
14.18 – As multas a que a CONTRATADA der causa serão descontadas de quaisquer 
documentos de cobrança já em processamento pela CONTRATANTE e dos que se seguirem, 
reservando-se a CONTRATANTE o direito de utilizar, se necessário, outro meio adequado à 
liquidação do débito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS  

 

15.1 - Na existência de benefícios fiscais passíveis de fruição na vigência do CONTRATO, 
incluindo suas subcontratações e aplicável ainda àqueles que forem concedidos por legislação 
superveniente, caberá à CONTRATADA tomar todas as providências e medidas legais 
cabíveis, com o propósito de assegurar o respectivo gozo, inclusive providenciar o 
reconhecimento do incentivo junto à respectiva autoridade fiscal, quando for competente para 
tal ato, desde que informado a CONTRATANTE para que haja o efetivo aproveitamento 
econômico e desde que ocorra antes do faturamento e/ou remessa. 
 
15.2 - Caso a CONTRATADA dê causa ao não aproveitamento, à revogação, à diminuição ou à 
suspensão dos incentivos fiscais expressamente previstos na Legislação aplicável, arcará com 
os ônus daí decorrentes, ficando desde já acordado que a CONTRATANTE pagará sempre o 
preço incentivado dos equipamentos, materiais e serviços, observados os prazos de fruição 
dos benefícios, exceto quando da comunicação oficial do indeferimento da fruição dos 
benefícios pela autoridade fiscal competente. 
 
15.3 - Os benefícios fiscais obtidos serão totalmente repassados pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, ficando a CONTRATANTE desde já autorizada a deduzir dos faturamentos 
ou garantias, os valores aos mesmos correspondentes, observados os prazos de fruição dos 
benefícios. 
 
15.4 – Se durante o prazo de vigência do CONTRATO ocorrer a criação de novos tributos, 
alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo que venham a majorar, 
comprovadamente, o ônus da CONTRATADA, o preço originariamente acordado será 
aumentado proporcionalmente à majoração ocorrida. 
 
15.5 – No mesmo sentido, se durante o prazo de vigência do CONTRATO ocorrer a extinção 
de tributos existentes, a alteração de alíquotas ou de base de cálculo, a instituição de 
incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou isenção ou redução de tributos federais, estaduais 
e/ou municipais, que venham a diminuir o ônus da CONTRATADA, o preço originariamente 
acordado será diminuído, compensando-se, na primeira oportunidade, a diferença decorrente 
das respectivas alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÃO DO ESCOPO 

 
16.1 - Desde que com o prévio e expresso acordo por escrito entre as PARTES, serão aceitas 
a qualquer tempo, durante o prazo da execução do objeto contratual, variações do escopo de 
trabalho para fins de otimização do Fornecimento de Bens e/ou Prestação de Serviços ou para 
incorporação de alterações solicitadas pela CONTRATANTE ou sugeridas pela 
CONTRATADA. 
 
16.2 - O procedimento para a realização de qualquer variação do escopo de trabalho poderá 
ser iniciado: 
 
16.2.1 - Pela CONTRATANTE, através de instrução escrita, anexada a um relatório detalhado 
indicando as modificações desejadas ou através de um requerimento escrito solicitando à 
CONTRATADA que apresente proposta complementar para a execução das modificações 
desejadas; ou 
 
16.2.2 - Pela CONTRATADA, no caso de otimizações, através de documento escrito, 
detalhando as modificações sugeridas e eventual custo adicional e/ou impacto de prazo. 
 
16.3 - Uma vez recebida a instrução ou o requerimento da CONTRATANTE, nos termos do 
item 16.2.1, a CONTRATADA deverá, num prazo máximo de 10 (dez) dias, apresentar à 
CONTRATANTE, por escrito: 
 
16.3.1 - A descrição dos fornecimentos e os projetos que deverão ser realizados ou revisados, 
juntamente com um cronograma para a sua execução; 
 
16.3.2 - A proposta para qualquer mudança que se fizer necessária no Cronograma de 
Implantação; e 
 
16.3.3 - A proposta detalhada para os ajustes no preço global e/ou no objeto do presente 
CONTRATO, se aplicável. 
 
16.4 - A aceitação, pelas PARTES, de qualquer das propostas indicadas no item 16.3, será 
formalizada através de Aditivo a ser emitido pela CONTRATANTE e firmado pela 
CONTRATADA. Nenhuma modificação solicitada pela CONTRATANTE ou sugerida pela 
CONTRATADA poderá ser efetuada pela CONTRATADA antes da emissão e aceitação do 
Aditivo contratual. 
 
16.4.1 - Caso não haja acordo sobre a implementação de variações no escopo do presente 
CONTRATO, deverá ser mantido o escopo e o cronograma do escopo original desse 
CONTRATO, até que as PARTES cheguem a um consenso sobre a variação. 
 
16.4.2 - Em caso de desacordo entre as PARTES sobre o devido ajuste no preço do 
CONTRATO, tal ajuste deverá ser definido com base nos preços de mercado, praticados em 
fornecimento de equipamentos ou na prestação de serviços com características e dimensões 
similares. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA  

 
17.1 - A execução do CONTRATO poderá ser total ou parcialmente suspensa, mediante ordem 
escrita da CONTRATANTE e/ou do CLIENTE, devendo a CONTRATADA, durante a 
suspensão, zelar pela conservação dos equipamentos, na medida em que isto for necessário e 
a critério da CONTRATANTE. 
 
17.2 - A suspensão ou repetidas suspensões que totalizem prazo superior a 120 (cento e vinte) 
dias, excluídas as hipóteses de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ensejará à CONTRATADA o direito de optar pela rescisão do CONTRATO ou pela 
suspensão de suas obrigações até a normalidade da situação. 
 
17.3 - Se a CONTRATADA optar pela rescisão, aplica-se o disposto na Cláusula de Rescisão.   

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - TRANSFERÊNCIA 

 
18.1 – A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou subcontratar no todo ou em parte o 
objeto do CONTRATO, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE, sob 
pena de a ela ser aplicado o disposto na Cláusula de Rescisão.  
 
18.2 - Mesmo no caso de subcontratação autorizada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 
permanecerá solidariamente responsável perante a CONTRATANTE, pela parcela 
subcontratada e pela totalidade das obrigações da Subcontratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - GARANTIA TÉCNICA  

 
19.1 - A CONTRATADA garante que a fabricação, o fornecimento e/ou prestação de serviços 
objeto do CONTRATO serão executados com a qualidade e características técnicas, incluindo 
as de desempenho, decorrentes das especificações técnicas contratuais e estarão isentos de 
defeitos, que se manifestarem no prazo previsto no item 19.2. 
 
19.2 - A CONTRATADA garantirá pelo prazo de 60 (sessenta) meses a contar da data de 
emissão pelo CLIENTE e/ou pela CONTRATANTE do Termo de Recebimento Definitivo – TRD 
- a qualidade técnica dos equipamentos e/ou materiais e serviços objeto do CONTRATO, sua 
conformidade às especificações contratuais e a ausência de defeitos de projeto, de material ou 
de mão-de-obra, execução, funcionamento e demais garantias previstas no Artigo 618 do 
Código Civil. 
 
19.3 - A CONTRATADA se obriga a efetuar, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e/ou 
CLIENTE, o reparo ou a substituição de quaisquer itens dos equipamentos e/ou prestação de 
serviços que venham a apresentar quaisquer defeitos, desgaste fora do normal ou 
desconformidade, devendo o reparo, a substituição e/ou o refazimento ser realizado de 
imediato ou em prazo a ser acertado com a CONTRATANTE. Caberá à CONTRATADA optar 
pelo reparo ou substituição, desde que o resultado da providência represente o total 
saneamento da irregularidade ou defeito. 
 
19.4 - Os reparos, substituições e/ou refazimentos referidos no item 19.3 deverão abranger 
todos os itens com defeitos, quebras, danos ou desgaste anormal. 
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19.5 - Os equipamentos/bens fabricados e entregues pela CONTRATADA são garantidos 
quanto à sua qualidade, desempenho e atendimento às exigências das Especificações 
Técnicas constantes dos anexos do CONTRATO e CONTRATO PRINCIPAL. Tal garantia 
cobrirá, entre outros, projeto inadequado, defeitos, materiais e serviços defeituosos. 
 
19.6 - Caso a CONTRATADA se recuse a corrigir ou substituir qualquer peça ou equipamento 
defeituoso fornecido e/ou serviços prestados, salvo quando defeito for decorrente de 
manutenção errada ou resultante de uso comprovadamente indevido pela CONTRATANTE ou 
pelo CLIENTE, a CONTRATANTE poderá tomar tais providências, devendo a CONTRATADA 
ressarcir os custos decorrentes, ou esses custos poderão ser deduzidos de quaisquer créditos 
da CONTRATADA, decorrentes da execução do CONTRATO, sem que tal intervenção 
implique em perda da garantia, ficando ao encargo da CONTRATANTE a execução da 
Garantia de Cumprimento das obrigações do CONTRATO para cobrir esses custos. 
 
19.7 - As disposições de Garantias Técnicas pactuadas no CONTRATO aplicar-se-ão a toda 
substituição ou trabalho de renovação realizado pela CONTRATADA como se aquela parte dos 
equipamentos sujeita a substituição ou renovação tivesse sido objeto de fornecimento na data 
de sua realização. O prazo de Garantia Técnica para qualquer parte dos equipamentos/bens 
e/ou serviços executados, assim corrigida estender-se-á por um período igual a 60 (sessenta) 
meses, contados da substituição, trabalho de renovação e/ou refazimento. 
 
19.8 - As condições de Garantia Técnica pactuadas no CONTRATO deverão ser estendidas, 
nos mesmos termos e condições, para os defeitos ocultos verificados no período de 60 
(sessenta) meses a contar do término do prazo de garantia constante da cláusula 19.2. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FISCALIZAÇÃO 

 
20.1 – A Fiscalização do fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, objeto do 
CONTRATO, será exercida por preposto designado pela CONTRATANTE, encarregado de 
verificar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que o 
fornecimento seja executado atendendo ao estipulado pelo CONTRATO e que terá amplos 
poderes para: 
 
20.1.1 – Acompanhar todas as fases do CONTRATO e etapas do fornecimento, solucionando 
quaisquer casos concernentes a estes, de responsabilidade da CONTRATANTE. 
 
20.1.2 – Solicitar à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários ao 
perfeito conhecimento e controle do fornecimento. 
 
20.1.3 – Determinar a prioridade e controle das suas condições de fornecimento e solucionar 
quaisquer casos concernentes a esses mesmos assuntos. 
 
20.1.4 – Transmitir à CONTRATADA as instruções e determinações da 
CONTRATANTE/CLIENTE. 
 
20.1.5 – Recusar Fornecimentos de Bens e/ou Serviços Prestados que não tenham sido 
efetuados de acordo com as disposições deste Instrumento e do CONTRATO. 
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20.1.6 – Sustar ou solicitar a troca, desde que lhe venha ao conhecimento e esteja dentro de 
sua capacidade, de quaisquer Fornecimentos de Bens e/ou Serviços Prestados que não 
atendam às especificações e que não estejam sendo efetuados de acordo com a boa técnica 
ou que atentem contra a segurança pessoal ou de bens da CONTRATANTE/CLIENTE e/ou 
terceiros ou que venha a agredir o meio ambiente ou interfira com a preservação ambiental, 
conforme legislação pertinente. 
 
20.1.6.1 – Ordenar que sejam substituídos produtos fornecidos se houver indícios quanto a 
existência de vícios ocultos. Se os defeitos forem comprovados, a recomposição ficará por 
conta da CONTRATADA. 
 
20.1.7 – Solicitar, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, a substituição de qualquer 
empregado da CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora da 
CONTRATANTE ou cuja permanência na execução do CONTRATO, a critério dessa 
Fiscalização, for julgada inconveniente. 
 
20.1.8 – Recusar os empregados cuja habilitação e experiência julgar inadequadas para o 
exercício das funções que repute de rendimento ou qualidade não satisfatórios, correndo por 
conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer despesas que de tal fato possam decorrer. 
 
20.1.9 – Exigir a retirada do local do fornecimento de material recusado, podendo a 
CONTRATANTE proceder a esta remoção, à custa da CONTRATADA. 
 
20.1.10 – Autorizar a retirada, do local de fornecimento, de máquinas, equipamentos e 
materiais da CONTRATADA, desde que essa medida não acarrete prejuízo ao bom andamento 
dos serviços. 
 
20.1.11 – No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências da CONTRATANTE, 
terá esta, além do direito de aplicação das sanções previstas no CONTRATO, também o de 
suspender a execução dos serviços contratados. 
 
20.1.12 – Efetuar a medição dos fornecimentos efetuados ou realização do evento, emitindo os 
respectivos documentos de medição. 
 
20.1.13 – Anotar no Relatório de Ocorrências (RDO) as irregularidades ou falhas que encontrar 
no fornecimento, nele anotando as observações ou notificações cabíveis, assinando-o em 
conjunto com o representante da CONTRATADA. 
 
20.1.14 – Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a aplicação das penalidades previstas neste 
Instrumento e no CONTRATO. 
 
20.1.15 – Requerer à CONTRATADA a documentação relativa a comprovação do 
adimplemento de suas obrigações trabalhistas para com os empregados envolvidos 
diretamente com o Fornecimentos de Bens e/ou Serviços Prestados, inclusive contribuições 
previdenciárias e depósitos do FGTS, quando aplicável. 
 
20.2 – A ação ou omissão, total ou parcial, da CONTRATANTE não exime a total 
responsabilidade da CONTRATADA pelo objeto do CONTRATO. 
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20.3 – Quando atendidos os termos deste Instrumento e do CONTRATO, o exercício da 
Fiscalização, pela CONTRATANTE, não importará em abuso de direito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – SIGILO 

 
21.1 - A CONTRATADA obriga-se, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a manter sob sigilo todas as 
informações que lhe forem transmitidas pela CONTRATANTE e/ou CLIENTE, visando a 
execução do objeto contratual. 
 
21.1.1 - A CONTRATADA, para fins de sigilo, obriga-se por seus administradores, empregados, 
prepostos, a qualquer título, sucessores e comissários.  
 
21.1.2 - Quaisquer informações obtidas pela CONTRATADA durante a execução contratual, 
nas dependências da CONTRATANTE e/ou CLIENTE ou dela originárias, ainda que não 
diretamente envolvidas com a mencionada execução contratual, devem ser mantidas em sigilo 
nos termos e prazos da presente Cláusula. 
 
21.2 - A CONTRATADA reconhece que as especificações técnicas, para fins de execução do 
CONTRATO, não são passíveis de apropriação, estando titularizadas pela CONTRATANTE 
e/ou CLIENTE. 
 
21.3 - O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade importará: 
 
21.3.1 - Na rescisão contratual, se vigente o CONTRATO; 
 
21.3.2 - Em qualquer hipótese, na responsabilidade por perdas e danos; 
 
21.3.3 - Adoção das medidas judiciais e sanções previstas na Legislação aplicável.  
 
21.3.4 - Aplicação de multa compensatória no montante de 10% (dez por cento) do valor 
contratual, independentemente da indenização. 
 
21.4 – Qualquer divulgação sobre qualquer aspecto ou informação sobre o presente 
instrumento contratual está adstrita à prévia autorização da CONTRATANTE, ressalvada a 
mera informação sobre sua existência. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

 
22.1 A CONTRATANTE poderá rescindir o CONTRATO, sem que assista à CONTRATADA 
qualquer direito de indenização ou de retenção, em qualquer uma das seguintes hipóteses: 
 
22.1.1 - Se a CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer de suas obrigações e deixar de 
corrigir tal falta no prazo fixado na notificação da CONTRATANTE, por escrito, especificando a 
falta e exigindo que a CONTRATADA a corrija no prazo referido; 
 
22.1.2 - A liquidação judicial ou extrajudicial, falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou 
concurso de credores, declarada ou homologada da CONTRATADA e/ou se sobrevier à 
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CONTRATADA diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a 
prestação pela qual se obrigou; 
 
22.1.3 - Atraso ou lentidão ou descumprimento do cronograma por parte da CONTRATADA, 
levando à impossibilidade da conclusão do CONTRATO no prazo estipulado; 
 
22.1.4 – Paralisação da Obra, do Fornecimento de Bens e/ou Prestação de Serviços sem justa 
causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;  
 
22.1.5 - Incapacidade técnica, negligência, imprudência ou imperícia grave por parte da 
CONTRATADA, reiterada e devidamente comprovada durante o Fornecimento de Bens e/ou 
Prestação dos Serviços; 
 
22.1.6 - Alteração social e/ou modificação da finalidade e/ou da estrutura da CONTRATADA 
que, à critério da CONTRATANTE, possa prejudicar ou impossibilitar a execução CONTRATO; 
 
22.1.7 – Cessão ou Subcontratação total ou parcial do seu objeto, ou Cessão total ou parcial 
dos Créditos ou quaisquer direitos emergentes do CONTRATO a terceiros, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE, bem como Alienação, Associação, Fusão, Cisão ou 
Incorporação da CONTRATADA, sem a prévia comunicação e anuência da CONTRATANTE; 
 
22.1.8 - No caso de rescisão, independentemente do motivo, do CONTRATO PRINCIPAL entre 
a CONTRATANTE e o CLIENTE, garantido o recebimento pela CONTRATADA do 
fornecimento dos bens e/ou serviços executados e aceitos pela CONTRATANTE, a serem 
quitados quando do recebimento dos valores correspondentes pela CONTRATANTE junto ao 
CLIENTE; 
 
22.1.9 - Inobservância da recomendação de dados, especificações técnicas e normas 
aplicáveis fornecidas e aceitas formalmente pela CONTRATADA; 
 
22.1.10 – Não prestação de garantia suficiente para o cumprimento das obrigações contratuais; 
 
22.1.11 – Suspensão dos serviços e fornecimento de bens por determinação de autoridades 
competentes, motivada pela CONTRATADA, a qual responderá por eventual aumento de 
custos decorrentes deste evento e perdas danos que a CONTRATANTE e/ou CLIENTE, como 
consequência, vier a sofrer. 
 
22.1.12 - Quando as multas aplicadas atingirem 10% (dez por cento) do preço global do 
presente CONTRATO; 
 
22.1.13 - Descumprimento pela CONTRATADA das regras estabelecidas no Programa de 
Integridade da CONTRATANTE e da Lei Anticorrupção, os quais a CONTRATADA declara ter 
pleno conhecimento. 
 
22.2 - Na hipótese de rescisão contratual, conforme itens previstos acima, ficam assegurados à 
CONTRATANTE, os seguintes direitos: 
 
22.2.1 - Transferir à CONTRATANTE ou ao CLIENTE, conforme o caso, a posse e domínio de 
todos os bens fornecidos ou instalados e serviços executados no local da implantação, 



 

CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO PARA 
FORNECIMENTO DE BENS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

VERSÃO - JULHO DE 2017 
  

 
Página 33 de 35 

 
Rua Gerônimo Coelho, nº 55 – 88.110-675 - Roçado – São José - SC – Fone/Fax 48 3035-8900 – www.conenge-sc.com.br 

independentemente de autorização judicial e sem qualquer consulta ou interferência da 
CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução 
inadequada que tenha dado causa à rescisão; 
 
22.2.2 – Na hipótese prevista no item 22.2.1, a CONTRATADA se obriga a reparar as perdas e 
danos que advierem da Rescisão, incluindo o que a CONTRATANTE tiver que despender além 
do valor contratual, para a execução do remanescente do CONTRATO, podendo, inclusive, 
contratar com terceiros o Fornecimento de Bens e/ou Prestação de Serviços objeto deste 
contrato, independentemente de autorização da CONTRATADA.    
 
22.2.3 - Determinar a retirada da CONTRATADA do canteiro, local de obras e/ou local de 
instalação, bem como de determinar a remoção de materiais, equipamentos, ferramentas e 
instrumentos, assim como entulhos e rejeitos gerados pela CONTRATADA. 
 
22.2.4 – Deduzir/Reter, das importâncias a serem pagas à CONTRATADA, quaisquer somas 
por ela devidas à CONTRATANTE, acumuladas antes da data de rescisão e comprovada a sua 
responsabilidade. 
 
22.2.5 – Acionar a garantia contratual para ressarcimento à CONTRATANTE dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos. 
 
22.3 - A CONTRATADA poderá rescindir o CONTRATO em quaisquer das seguintes hipóteses: 
 
22.3.1 - Se a CONTRATANTE deixar de cumprir com a sua obrigação de pagar as medições 
nos prazos previstos nos termos do CONTRATO e deixar de corrigir tal falta no prazo de 90 
(noventa) dias corridos a contar do recebimento de notificação da CONTRATADA, por escrito, 
especificando a falta e exigindo que a CONTRATANTE a corrija no prazo acima assinalado, 
sendo excluído o direito à rescisão no caso em que o não cumprimento esteja de alguma forma 
justificado no CONTRATO; 
 
22.3.2 - A liquidação judicial ou extrajudicial, falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou 
concurso de credores, declarada ou homologada da CONTRATANTE; 
 
22.4 - Quaisquer das PARTES poderão rescindir o CONTRATO se, por qualquer motivo, a 
execução do mesmo ficar suspensa por um prazo igual ou maior a 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos, ou em quaisquer dos casos específicos aqui previstos. 
 
22.5 - O término ou a rescisão do CONTRATO, por qualquer motivo, não afetará ou limitará 
qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após o 
término ou rescisão do presente, ou que decorra de tal término ou rescisão. 
 
22.6 - Em caso de rescisão do CONTRATO deverão ser pagos à CONTRATADA os 
fornecimentos de bens e/ou os serviços já realizados e os materiais já adquiridos, desde que 
os mesmos tenham sido comprovadamente realizados e aceitos pela CONTRATANTE e/ou 
CLIENTE e que os materiais e/ou equipamentos tenham sido comprovadamente adquiridos 
antes da notificação que informa da rescisão do CONTRATO e não haja valores a serem 
retidos/descontados na forma do CONTRATO seus anexos. 
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22.7 - O CONTRATO também poderá ser rescindido de pleno direito, na forma do art. 474 e 
475 do Código Civil pelo descumprimento pela CONTRATADA das obrigações e termos do 
presente instrumento e do CONTRATO, bastando para tanto a comunicação do 
descumprimento pela CONTRATANTE, por correspondência com A.R., obrigando-se a 
CONTRATADA ao pagamento das multas e demais sanções incidentes sobre o 
inadimplemento contratual. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - NOVAÇÃO 

 
23.1 - Se qualquer das PARTES, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissão, a 
inobservância, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e condições do CONTRATO 
e/ou de seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma, afetar ou 
prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se 
nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 
 
23.2 - Qualquer tolerância das PARTES será considerada como concessão excepcional, não 
constituindo novação do ajustado, nem precedente invocável pela outra parte. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE 

 
24.1 - Eventuais litígios que sejam promovidos em face da CONTRATANTE, oriundos do 
instrumento contratual, acarretarão obrigatoriamente a denunciação à lide da CONTRATADA 
quer na área cível, trabalhista, previdenciária ou fiscal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – CONSOLIDAÇÃO E INTERPRETAÇÃO 

 
25.1 – As condições definitivamente acertadas entre as PARTES serão consolidadas no 
CONTRATO, constituído por estas CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO – CGC e seus 
anexos, estabelecendo, com maiores detalhes, todos os direitos e obrigações recíprocos. 
 
25.2 – Estas CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO – CGC, o CONTRATO e seus 
anexos, devem ser interpretados de forma harmônica, porém, em caso de divergência 
insuperável entre os termos dos instrumentos, seus anexos ou entendimento, seja verbal ou 
escrito, prevalecerão as regras estabelecidas no CONTRATO. 
 
25.3 – Mediante assinatura do CONTRATO, constituído por estas CONDIÇÕES GERAIS DE 
CONTRATAÇÃO – CGC e seus anexos, estes prevalecerão, substituindo quaisquer tratativas, 
escritas ou orais, anteriormente mantidas entre as PARTES, quanto ao objeto do CONTRATO. 
 
25.4 - Todas as referências a quaisquer PARTES incluem seus sucessores, beneficiários, 
representantes e cessionários autorizados. 
 
25.5 – Referências a qualquer documento ou outros instrumentos incluem todas as suas 
alterações, substituições, consolidações e respectivas complementações, salvo se 
expressamente disposto de forma diferente. 
 
25.6 – As PARTES declaram e reconhecem que são empresas totalmente independentes entre 
si, de forma que nenhuma disposição deste CONTRATO, constituído por estas CONDIÇÕES 
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GERAIS DE CONTRATAÇÃO – CGC e seus anexos, poderá ser interpretada no sentido de 
criar qualquer vínculo empregatício entre as PARTES, bem como entre os empregados de uma 
parte e a outra parte.   
 
25.7 – Este CONTRATO, constituído por estas CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO – 
CGC e seus anexos, em nenhuma hipótese, cria relação de parceria, sociedade ou de 
representação comercial entre as PARTES, sendo cada uma inteiramente responsável por 
seus atos e obrigações.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FORO 

 
26.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas e/ou conflitos oriundos do CONTRATO, constituído por 
estas CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO – CGC e seus anexos, fica eleito o Foro da 
Comarca de São José – Santa Catarina, local sede da matriz da CONTRATANTE, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 
 

São José/SC, 03 de julho de 2017. 
 
 
 
 

CONENGE-SC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 
                                                    Gilmar Lopes de Freitas 

                                                        


