
 

 

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE 

DO ITAJAÍ, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, localizada na Rua 

Dr. Guilherme Gemballa, nº 13, Jardim América, em Rio do Sul, Estado de Santa 

Catarina, CEP: 89.160-932, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

do Ministério da Fazenda sob o n° 85.784.023/0001-97, neste ato representada por 

seu presidente, Prof. Alcir Texeira, doravante denominada CONTRATANTE, e a 

sociedade empresarial  ....................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº ...., situada ......................., neste ato representada por xxxx, brasileiro, maior, 

capaz, inscrito no CPF nº ............................., com endereço na ..........., aqui 

denominada CONTRATADA, com base no Edital XX/22, firmam, neste ato, o presente 

contrato na forma da Fundamentação Legal e Regramentos do Edital, sob as 

condições contidas nas cláusulas seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada 

em obras e serviços de engenharia para a prestação de serviços de AMPLIAÇÃO, 

ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO NORBERTO 

FRAHM (CINF), situado na Rua Herculano Nunes Teixeira, 105, Bairro Budag, Rio do 

Sul/SC, CEP 89165-478, de acordo com o Projeto Básico, Executivo e anexos que 

passam a fazer parte do presente Edital, bem como com a proposta vencedora, a qual 

integra este contrato em todos os seus termos, como aqui transcrita. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO 

2. O prazo de vigência deste contrato será até [data conforme cronograma 

final]. O prazo de execução dos serviços será de acordo o cronograma, contados do 

recebimento da Ordem de Compra. As obras devem iniciar até 5 (cinco) dias 

consecutivos, após o recebimento da Ordem de Compra, conforme o cronograma e 

objeto acordado entre as partes, sob pena de aplicação de multas. 

2.1. Os serviços somente serão recebidos quando executados perfeitamente 

de acordo com as condições contratuais e demais documentos que integram este 

Edital. 

2.2. A reprovação dos serviços em qualquer fase de sua execução e a 

consequente correção não implica no perdão ou alteração das multas respectivas. 

2.3. O presente contrato poderá ser prorrogado pela CONTRATANTE e dentro 

das hipóteses legais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 

3. O presente contrato terá como regime de execução a empreitada integral por 

preço global, conforme projetos e planilhas do Edital de origem e proposta vencedora. 
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3.1. Os serviços realizados pela CONTRATADA deverão respeitar os limites 

de horário estabelecidos pela CONTRATANTE, de forma a não prejudicar as 

atividades executadas nas demais áreas da edificação e nas edificações vizinhas. 

3.2. Durante a execução dos serviços todas as superfícies atingidas pela obra 

deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, 

procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies 

circundantes. 

3.3. A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e 

danos causados em bens e pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes 

de omissões e/ou atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 

subcontratados, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, 

regulamentos e posturas oficiais em vigor. Deverá indenizar a CONTRATANTE por 

quaisquer pagamentos que este seja obrigado a efetuar a esse título, incluindo multas, 

correções monetárias e acréscimos de mora. 

3.4. A CONTRATADA isentará a CONTRATANTE de todas as reivindicações, 

queixas e representações de qualquer natureza provenientes de seus funcionários, 

fornecedores, subcontratados, vizinhos ou terceiros que possam ser atingidos pela 

execução da obra. 

3.5. É de responsabilidade da CONTRATADA providenciar eventuais licenças 

de trânsito que sejam necessárias por conta da obra. 

3.6. A CONTRATADA é responsável pelo controle de acesso de quaisquer 

pessoas ao canteiro da obra, bem como suas condições de segurança. 

3.7. O assentamento dos blocos de concreto e cerâmico deverá ser executado 

de modo a que não impregne argamassa na estrutura e no piso de concreto, que serão 

aparentes. Caso ocorra, deverá ser imediatamente removido de modo a que não 

fiquem marcas. Para tanto, deve ser utilizada lona preta para proteção as superfícies 

mencionadas acima. 

3.8. Na conclusão de cada painel deverá ser procedida varrição e limpeza com 

água no piso para assegurar sua integridade visual.  

3.9. Concluído cada ambiente fechado, este será bloqueado, limitando-se seu 

acesso. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

4. O preço global estimado do presente instrumento será de [valor final da 

proposta apresentada] conforme a proposta vencedora do Diálogo Competitivo 

xxx/22, a ser pago em parcelas, conforme medições das unidades executadas, nos 

termos da proposta apresentada e cronograma. 

4.1. Após o recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA responderá por 

sua qualidade e segurança nos termos do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a 

reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentarem 

nesse período, independentemente de qualquer pagamento por parte da 

CONTRATANTE. 
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4.2. Será solicitada caução no valor de 5% (cinco por cento) do valor global de 

cada item da obra. Após a verificação da entrega total, conforme as condições 

acordadas, este valor será repassado finalmente ao contratado. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5. As medições para efeito de pagamento serão processadas e procedidas, 

mediante carta de solicitação da contratada ao Responsável pela Fiscalização in loco, 

conforme conclusão de cada etapa e conforme o cronograma físico-financeiro. 

5.1. O pagamento será efetuado, conforme execução dos serviços, com 

apresentação da fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo 

com a ordem de compra enviada pela CONTRATANTE, desde que os relatórios 

parciais da obra tenham sido entregues. 

5.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 

ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem 

que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

5.3. Nenhum pagamento será efetuado acaso se constate o atraso no 

pagamento das obrigações de recolhimento de impostos ou contribuições aos 

funcionários diretamente relacionados à execução da obra; as guias de comprovação 

serão examinadas mensalmente. 

5.4. A execução dos serviços será norteada pela boa técnica, sendo direito do 

contratante a recusa de serviços mal executados ou de técnicas duvidosas.  

5.5 A contratada deverá refazer os trabalhos impugnados pela fiscalização, 

sem nenhum ônus ao contratante decorrente das providências necessárias para tal 

fim. A etapa correspondente será considerada como não concluída, até a finalização 

dos respectivos serviços. 

5.6. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados 

da apresentação da nota fiscal, isenta de pendências, no Departamento Financeiro. 

Ocorrendo alguma pendência, o prazo será interrompido até a nova apresentação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6. Os recursos para atender ao cumprimento do presente instrumento correrão 

por conta das dotações orçamentárias mencionadas no Edital.  

 

CLÁUSULA SETIMA – DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA 

7. Fica expressamente estabelecido que, por força deste contrato, não se 

estabelece qualquer vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e os funcionários 

da CONTRATADA, sendo esta última a empregadora do pessoal necessário à 

execução dos serviços aqui contratados. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

8. A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo 

Engenheiro Civil Samuel José Folcz - CREA 086751-3, bem como por outros membros 

do Comitê de Execução designado pela CONTRATANTE. 

8.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor 

deverão ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil para adoção das 

medidas convenientes. 

8.2. São atribuições e deveres do Comitê de Execução: 

 

a) Inteirar-se do conteúdo do contrato, principalmente em relação às 

obrigações e deveres das partes; 

b) Verificar se os serviços estão sendo realizados em conformidade com o 

contrato, edital e termo de referência; 

c) Sugerir à CONTRATANTE, se não o for por si mesma, a aplicação de 

penalidades; 

d) Comunicar à autoridade superior as situações e providências que excedam 

a sua alçada; 

e) Solicitar e analisar documentos que comprovem a regularidade das 

obrigações da contratada, inclusive trabalhista e fiscal, podendo solicitar os 

documentos que comprovem a regularidade dos encargos trabalhistas, 

previdenciários e sociais, condicionando os pagamentos das faturas; 

f) Outras atividades fiscalizatórias explícitas ou implícitas e necessárias ao 

bom andamento dos serviços. 

 

CLÁUSULA NONA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

9.1. DA CONTRATADA: 

9.1.1. Executar os serviços nos termos exigidos no Edital, termo de referência 

e demais condições estabelecidas na legislação e regulamentações. 

9.1.2. Substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da 

fiscalização da contratante que tiver comportamento inadequado, bem como não 

afastar qualquer técnico responsável pela execução dos serviços sem comunicação e 

aquiescência da contratante. 

9.1.3. Comparecer, sempre que solicitada, à sede da fiscalização, em horário 

por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências. 

9.1.4. Obedecer às normas e especificações constantes do Edital e seus 

Anexos, bem como respeitar rigorosamente as recomendações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 

9.1.5. Manter um livro sob a denominação de “Diário de Ocorrências”, com 

todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e 

pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas 

as ocorrências da obra. 
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9.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo 

estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, incorreções ou defeitos constatados 

pela fiscalização. 

9.1.7. Ter sob vínculo empregatício exclusivo seus empregados, mantendo 

em dia todos os encargos e obrigações previstos na legislação social e trabalhista em 

vigor. 

9.1.8. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços 

contratados, inclusive salários de pessoal, alimentação e transporte, bem como tudo 

que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e demais exigências legais para o 

exercício da atividade objeto deste contrato; 

9.1.9. A CONTRATADA exercerá o controle e fiscalização dos seus 

funcionários envolvidos na prestação dos serviços objeto do presente contrato, não 

cabendo à CONTRATANTE qualquer encargo administrativo, de horário ou 

disciplinar, por não estarem a ela subordinados; 

9.1.10. A CONTRATANTE não possui qualquer responsabilidade solidária em 

eventuais ações trabalhistas e/ou equivalentes demandas judiciais ou disciplinares, 

relacionadas à execução e/ou vínculo funcional e empregatício dos funcionários da 

CONTRATADA. 

9.1.11. Fornecer comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e previdenciária de cada um dos seus funcionários ligados 

à execução direta do objeto do contrato. 

9.1.12. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla 

e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às 

reclamações formuladas. 

9.1.13. Não transferir a outrem a execução do objeto licitado, sem prévia e 

expressa anuência da contratante. 

9.1.14. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.1.15. Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados 

à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na 

execução dos serviços objeto do Edital de Seleção, isentando, assim, a Contratante 

de quaisquer reclamações que possam surgir consequentemente ao contrato, 

obrigando- se, outrossim, a reparar os danos causados, ou ressarcir as despesas 

deles resultantes. 

9.1.16. Atuar com espírito cooperativista, atendendo o interesse público, 

dentro do critério de conveniência e oportunidade da CONTRATANTE. 

9.1.17. Agir com responsabilidade social. 

9.1.18. A obra deverá ser mantida permanentemente limpa e organizada. As 

medidas cabíveis quanto à carga, remoção e transporte de entulhos serão de inteira 

responsabilidade da contratada, devendo ser executadas de forma a não prejudicar o 

andamento dos demais serviços, atendendo as exigências da Prefeitura Municipal e 

demais órgãos fiscalizadores. 
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9.1.19. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no 

bom andamento dos serviços. 

9.1.20. Reconhecer os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

contratual. 

9.1.21. Outras obrigações decorrentes da legislação, decorrentes do Edital de 

Pré-seleção e do Edital de Seleção. 

 

9.2. DA CONTRATANTE: 

9.2.1. Pagar, conforme estabelecido na Cláusula Quinta, as obrigações 

financeiras decorrentes do presente Contrato na integralidade dos seus termos. 

9.2.2. A fiscalização da execução dos serviços será realizada por pessoas 

indicadas pela CONTRATANTE. 

9.2.3. Outras decorrentes da lei e/ou dos Editais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES  

10. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas deste contrato 

ou do respectivo Edital, sem justificativas aceitas pela CONTRATANTE, sujeitará a 

CONTRATADA às seguintes sanções previstas na Lei nº. 8.666/93 e na Lei nº 

14.133/21, bem como no Edital: 

 

a) Advertência; 

b) Declaração de inidoneidade e registro nos órgãos relacionados; 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de 

recusa do licitante vencedor em assinar o contrato ou não manutenção da 

proposta, dentro do prazo estabelecido no Edital. 

 

10.1. Pelo descumprimento das condições estabelecidas no Edital, ficará 

sujeita às seguintes penalidades: 

10.1.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto do contrato: 

 

a) em até 10 dias, multa de 0,5% sobre o valor do contrato; 

b) superior a 10 dias, multa de 1% sobre o valor do contrato, caso não haja 

rescisão contratual. 

 

10.1.2. Pela inexecução do ajuste: 

 

a) se a inexecução for parcial, multa de 8% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato; 

b) se a inexecução for total, multa de 10% sobre o valor global atualizado do 

contrato. 

10.2. A multa será cobrada judicialmente. 
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10.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o 

seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 

10.4. As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

conforme Editais e legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11. O contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da 

lei 8.666/93. 

11.1 Nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, 

o Interessado poderá rescindir unilateralmente o contrato. 

11.2. Ocorrendo a rescisão nos termos do item 10.1, sem prejuízo de outras 

sanções dispostas neste contrato e na lei, CONTRATANTE, por ato próprio, poderá 

adotar as seguintes consequências: 

 

a) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à CONTRATANTE; 

b) ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 

vinculados ao objeto do contrato. 

 

11.3. Nas hipóteses de rescisão prevista nos itens anteriores não cabe à 

CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO JURÍDICO 

12. Este contrato será regido pela Fundamentação Legal dos Editais de Pré-

seleção e Seleção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS 

13. A CONTRATADA atuará, por si, por seus representantes, prepostos, 

terceiros e/ou subcontratados, em conformidade com o previsto na Lei Geral de 

Proteção de Dados (“LGPD”), regulamentos e decretos relacionados ao tratamento de 

dados, declarando que está em plena conformidade com as suas determinações, 

comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir todas as medidas necessárias para 

evitar que, dolosa ou culposamente, haja exposição e/ou divulgação dos dados e/ou 

informações, em seus sentidos mais amplos, das pessoas e dos instrumentos 

negociais abrangidos pela execução deste contrato, tais como: 

 

a) obter o consentimento prévio, expresso e informado dos titulares da 

informação que se utilizarem de seus serviços; 

b) assumir toda e qualquer responsabilidade pelo adequado tratamento dos 

dados pessoais e dos instrumentos negociais que tenha e/ou venha a ter 
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acesso em decorrência da execução deste Contrato, mantendo a absoluta 

confidencialidade;  

c) não utilizar, armazenar, transmitir, ceder, vender os dados e/ou informações 

obtidos em razão deste contrato, ou dar tratamento diverso aos dados e 

informações que não seja o estrito cumprimento do objeto Contratado, sob 

pena de responder de forma integral, civil, administrativa e criminalmente, 

pelo descumprimento dessa obrigação;  

d) manter estrutura adequada e previsão de contingência específicas para o 

tratamento de dados e informações obtidos em razão deste contrato;  

e) adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger 

os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais 

ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma 

de tratamento inadequado ou ilícito, garantindo a integridade das 

informações/dados;   

f) comunicar, imediatamente, à CONTRATANTE na ocorrência de qualquer 

evento que comprometa o armazenamento e/ou que prejudique o sigilo dos 

dados pessoais e informações negociais abrangidos por este contrato, sem 

prejuízo da adoção das providências necessárias a impedir as suas 

exposições e divulgações, realizando, ainda, as comunicações exigidas em 

Lei. 

 

13.1. Caso estejam envolvidos terceiros na execução deste contrato, as partes 

deverão garantir o controle do acesso aos dados, identificando aquele que os acessou 

assim como a data e hora do acesso. Deverá também realizar um acordo de 

confidencialidade com estes terceiros, em que estejam claramente definidas as 

obrigações e responsabilidades derivadas pelo uso e/ou qualquer outra operação de 

tratamento dos referidos dados.  

13.2. O descumprimento de quaisquer obrigações dispostas nesta Cláusula 

Décima Terceira pela CONTRATADA será considerado como infração contratual, 

facultando-se à CONTRATANTE rescindir de pleno direito o presente instrumento, 

sem necessidade de notificação prévia, sem prejuízo de ressarcimento por eventuais 

prejuízos que tal infração venha a causar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14. Fica eleito o Foro da Comarca Rio do Sul, SC para dirimir quaisquer 

controvérsias ou dúvidas originadas pelo presente instrumento contratual, com a 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem de acordo as partes, assinam o presente contrato, em duas (2) 

vias de igual teor, com as testemunhas abaixo nomeadas. 

 

 

Rio do Sul, .................... de ................ de 2022. 

 

 

Prof. ALCIR TEXEIRA 

CONTRATANTE 

_________________________ 

CONTRATADA  

TESTEMUNHAS: 

 

1)  

 

2)  
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