ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

Processo nº 008/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
xxx/22 QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL –
SENAR/ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL
E
A
EMPRESA ______________________________

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criado pela Lei nº 8.315, de
23/12/91, com seu Regulamento aprovado pelo Decreto nº 566, de 10/06/92, sediado no SGAN
601 – Módulo K – Ed. Antonio Ernesto de Salvo, 1º andar, Brasília-DF, inscrito no CNPJ/MF
sob nº 37.138.245/0001-90, doravante denominado Senar, neste ato representado pelo
Diretor-Geral, Daniel Klüppel Carrara, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Carteira
de Identidade 8492-CREA/DF, expedida pelo CREA/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº
477.977.891-34, com poderes conferidos pela Portaria n° 001/2022/CD, de 29/03/2022, e a
empresa XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na
XXXXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo XXXXXXXXXXX, doravante
denominada Contratada tem entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de
Serviços, com fulcro no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, conforme Convite
nº 003/22, e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a Contratação dos serviços de elaboração e entrega,
SOB DEMANDA, de 2 (dois) conjuntos de projetos executivos de arquitetura e engenharia,
para a implantação dos centros de formação técnica do Senar, tudo conforme definições e
especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I), que é parte integrante
do presente Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. A execução do presente Contrato se dará em estrita consonância com o Processo
Eletrônico nº 08/2022, Convite nº 03/2022, seus Anexos e da Proposta de Preços da
Contratada.
2.2. Os serviços de elaboração de projetos serão demandados conforme priorização a ser
definida pelo Senar e deverão ser concluídos e entregues nos prazos máximos estipulados no
Termo de Referência do Convite nº 03/2022.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1.

Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação disponível e necessária ao
desenvolvimento dos trabalhos objeto deste instrumento.

3.2.

Franquear e garantir à CONTRATADA o livre acesso às instalações do SENAR e
dependências, espaços físicos, edificações e sistemas contemplados pelo objeto da
contratação, dentro das suas, rotinas, normas, regulamento e horários e de
funcionamento.

3.3.

Acompanhar, fiscalizar e conferir todos os serviços e etapas prestados pela
CONTRATADA.

3.4.

Informar à contratada, por escrito e formalmente, as razões que motivarem eventuais
rejeições e/ou não aprovação dos serviços ou etapas contratadas.

3.5.

Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade identificada na instalação e
fornecimentos dos materiais, solicitando a substituição de mercadoria defeituosa ou a
correção do que não esteja de acordo com as especificações do termo de referência.

3.6.

Notificar, por escrito, a empresa CONTRATADA da aplicação de eventuais
penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

3.7.

Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições e prazos pactuados, desde que
respeitadas às condições estabelecidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1.

Cumprir fielmente o objeto deste Contrato, de modo que a execução do objeto seja
realizada com esmero e perfeição, atendida todas as condições e especificações
estabelecidas no Edital e seus Anexos, executando-o sob sua inteira e exclusiva
responsabilidade.

4.2.

Executar os serviços em conformidade com o Termo de Referência, obedecendo
rigorosamente o disposto nas normas técnicas e legislações vigentes, bem como com
as diretrizes e premissas a serem definidas e validadas nas reuniões técnicas entre a
CONTRATADA e a equipe técnica do SENAR/Administração Central.

4.3.

Emitir Fatura/Nota Fiscal na forma prevista e pagar, nos respectivos vencimentos, os
tributos devidos, assumindo, com exclusividade e integralmente, todos os impostos e
taxas que forem devidos em decorrência do objeto do Contrato.

4.4.

Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes,
responsabilizando-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver
dado causa, quando for o caso.

4.5.

Proceder às devidas correções e ajustes de projeto, incluído o cumprimento de
exigências de órgãos públicos e concessionárias locais, para fins de aprovação e
recebimento final por parte do SENAR.
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4.6.

4.7.

Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus gestores, técnicos,
empregados, prestadores de serviços ou prepostos, bem como se obrigar por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais relacionadas com o cumprimento do
Contrato.
Proceder às devidas regularizações dos serviços prestados (etapas de projetos e
demais anexos e documentação técnica), objeto da contratação através do devido
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART, junto aos Conselhos de Classe Profissional/CAU ou CREA, arcando com todos
os custos de tais registros.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O valor do presente contrato é de R$_--------------------, já incluídos os lucros, materiais,
equipamentos, custos salariais, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, despesas
administrativas, impostos e taxas incidentes, emolumentos e quaisquer outras que possam
incidir sobre o valor final do objeto contratado.
5.2. Os serviços serão pagos por etapas, conforme as entregas de cada produto, tudo de
acordo com o descrito no Termo de Referência. Sendo que o pagamento de 10% do valor
contratado ocorrerá somente após as aprovações finais dos projetos nos órgãos públicos e
concessionárias locais.
5.3. Os pagamentos se farão mediante crédito na conta corrente bancária da CONTRATADA,
de nº ___________, agência ____________, Banco ____________.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, por meio de termos aditivos, até o limite máximo previsto
no Regulamento de Licitações e Contratos do Senar.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
7.1Os projetos e documentos técnicos deverão ser elaborados em softwares adequados,
devidamente licenciados e próprios para a natureza dos serviços. (WORD, EXCEL, AUTOCAD
e etc...) e entregues da seguinte forma:
7.1.1. Pranchas dos Projetos Executivos : Entregar em arquivo digital, nos formatos DWG e
PDF, formatados nas dimensões adequadas a clara compreensão do material gerado e
assinados eletronicamente pelo respectivo responsável técnico.
7.1.2. Caderno de Especificações e Encargos: Entregar em arquivo digital, nos formatos Word
e PDF, assinado eletronicamente pelo responsável técnico.
7.1.3. Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico Financeiro: Entregar em arquivo digital,
nos formatos Excel e PDF, formatados nas dimensões adequadas a clara compreensão do
material gerado e assinados eletronicamente pelo respectivo responsável técnico.

3

7.1.4. O recebimento e aceite de cada fase de trabalho se darão somente após a aprovação
por parte de técnicos designados pelo SENAR – Administração Central e será feito através de
Termo de Recebimento e Aprovação de Fase de Serviços, devidamente formalizado pela
CONTRATANE e informado à CONTRATADA.
7.1.5. O recebimento final dos serviços técnico se dará através da entrega, aceite e aprovação
de cada um dos serviços previstos em fase de Projetos de Execução, acrescidos dos demais
anexos técnicos exigidos, devidamente acompanhados da(s) respectiva(s) Anotações de
Reponsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT devidamente
formalizado pela CONTRATANE e informado à CONTRATADA. O número de registro da ART
ou RRT deverá constar nos carimbos das pranchas do respectivo projeto.
7.1.6. O Termo de Recebimento Definitivo de Serviço será emitido pela CONTRATANTE
somente quando da entrega de todos os Conjuntos de Projetos Executivos completos e em
plena condição de licitação para contratação das obras.
CLÁUSULA OITAVA – DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS E DAS REGRAS
ANTICORRUPÇÃO
8.1. No desenvolvimento das atividades relacionadas com a execução deste Contrato, as
Partes observarão, no que couber, as disposições da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da
Internet) e da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), e
respectivas regulamentações, comprometendo-se, Contratante e Contratada, a procederem
ao correto e adequado tratamento de dados pessoais a que tiverem acesso, inclusive
pugnando pelo estrito e fiel cumprimento de suas obrigações contratuais relacionadas ao
tema.
8.2. A sujeição das Partes, no que couber, às disposições da Lei nº 12.965/2014 e ao seu
decreto regulamentador, não implica qualquer obrigação específica em matéria de privacidade
e proteção de dados pessoais. Nessa hipótese, o adimplemento de tal obrigação recai sobre
os provedores de conexão e aplicação, em sua relação com os internautas e/ou usuários
finais.
8.3. A Contratada deverá sempre proceder conforme as instruções/orientações recebidas da
Contratante no que se refere ao tratamento dos dados pessoais no âmbito deste Contrato,
sendo que as instruções/orientações são consideradas como (i) as contidas neste Contrato;
(ii) as inseridas na Política de Privacidade do Sistema CNA/SENAR, disponível em
www.cnabrasil.org.br; e (iii) outras instruções eventualmente repassadas por escrito ao longo
da execução do Contrato.
8.4. Nos limites e nos termos da legislação aplicável, fica a Contratada, dentre outras
atribuições e responsabilidades, obrigada a (i) realizar o tratamento de dados pessoais única
e exclusivamente para cumprir o objeto deste Contrato e as demais obrigações nele contidas;
(ii) proceder ao tratamento de dados pessoais apenas quando haja base legal que o permita;
(iii) obter o consentimento do titular dos dados pessoais, quando necessário; (iv) informar,
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corrigir, completar, excluir e/ou bloquear dados pessoais caso assim solicitado pelo titular dos
dados e/ou pela Contratante; e (v) adotar medidas físicas, técnicas, administrativas e
organizacionais, implementar ferramentas e utilizar tecnologias que sejam necessárias e
suficientes para garantir a efetiva proteção, segurança e inviolabilidade dos dados pessoais a
que tenha acesso em razão deste Contrato.
8.5. A Contratada somente poderá subcontratar qualquer parte dos serviços ora contratados
para terceiros (“suboperador”), inclusive e especialmente quando esses serviços
subcontratados envolverem o tratamento de dados pessoais, mediante prévia e expressa
autorização da Contratante. Nesse caso, a Contratada permanecerá como única e exclusiva
responsável, perante a Contratante, por tudo quanto disposto neste instrumento, mas deverá
celebrar um contrato escrito com o suboperador (i) sub-rogando-o no cumprimento das
obrigações que lhe são impostas neste Contrato, inclusive no que se refere à proteção de
dados; e (ii) estabelecendo medidas técnicas e organizacionais que o suboperador deverá
implementar para desenvolver o serviço subcontratado em conformidade com a legislação
aplicável.
8.6. A Contratada deverá notificar a Contratante quanto a eventuais reclamações e/ou
solicitações recebidas de titulares de dados pessoais e referentes ao tratamento que lhes é
deferido, como, por exemplo, para correção, exclusão, complementação e/ou bloqueio de
dados pessoais. A Contratada não deverá responder às eventuais reclamações e/ou
solicitações, salvo prévia e expressa autorização da Contratante.
8.7. A Contratante notificará a Contratada, em até 48h (quarenta e oito horas), para a imediata
adoção das providências cabíveis, quando constatar (i) descumprimento, por parte da
Contratada, ainda que apenas suspeito, dos termos de qualquer legislação aplicável à
proteção de dados; (ii) descumprimento de obrigações contratuais relativas ao tratamento dos
dados pessoais; (iii) violação de segurança de dados pela/na Contratada ou pelo/no
suboperador; (iv) exposição e/ou ameaça à proteção e segurança de dados pessoais, no
âmbito da Contratada ou do suboperador; (v) recebimento de qualquer ordem, emitida por
autoridade judicial ou administrativa (inclusive da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
– ANPD) que tenha, por objetivo, obter quaisquer informações relativas ao tratamento de
dados pessoais decorrente deste Contrato.
8.8. Cada parte se obriga, ainda, a (a) informar imediatamente a outra em caso de quebra de
segurança em relação aos dados pessoais a que tiverem acesso em razão desse Contrato,
devendo haver mútua colaboração para a apuração de responsabilidades e para mitigar
danos; (b) assegurar aos titulares dos dados o pleno e efetivo exercício ao direito de
informação, acesso e oposição, na forma da Lei.
8.9. A Contratada compromete-se, também, a auxiliar e cooperar tempestivamente com a
Contratante quando (i) a Contratante tiver que cumprir com obrigações judiciais e/ou
administrativas, em processos e/ou quaisquer outros procedimentos relacionados a
tratamento de dados pessoais obtidos e/ou compartilhados em razão deste Contrato, sendo
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que a Contratada deverá fornecer informações e todo tipo de auxílio disponível, a fim de
contribuir para a demonstração da lisura da Contratante e/ou para mitigação de sua
responsabilidade; e (ii) a Contratante tiver que cumprir com obrigações derivadas dos direitos
dos titulares dos dados pessoais garantidos pela legislação aplicável, sendo que a Contratada
deverá fornecer informações e contribuir para sanar, tempestivamente, a reclamação e/ou
solicitação do titular.
8.10. A Contratada não está autorizada, pela Contratante, a compartilhar, alienar, permutar,
ceder, doar, publicar e/ou transferir, de qualquer forma, os dados pessoais que sejam obtidos,
se originem, ou sejam criados a partir do tratamento de dados decorrente da execução do
objeto deste Contrato e das obrigações nele previstas.
8.11. A Contratada se compromete a devolver todos os dados pessoais que vier a ter acesso
em até 30 (trinta) dias corridos, sem manter cópia(s) armazenada(s), quando (i) a Contratante
solicitar; (ii) ocorrer a extinção deste Contrato, por qualquer motivo. Em adição, a Contratada
não deve guardar, armazenar e/ou reter os dados pessoais por tempo superior ao prazo legal
ou necessário para a execução do presente Contrato.
8.12. A violação dos preceitos legais aplicáveis, por qualquer das Partes, sujeita a infratora às
sanções contratuais, civis e penais decorrentes.
8.13. Caso realize o tratamento de dados pessoais em desrespeito às instruções fornecidas
pela Contratante, à Política de Privacidade do Sistema CNA/SENAR, ao disposto neste
instrumento, e/ou à legislação aplicável, a Contratada será única e integralmente responsável
por qualquer dano e/ou prejuízo causado à Contratante, ao titular dos dados pessoais e/ou a
quaisquer outras pessoas, assim respondendo inclusive pelos atos do suboperador. A
Contratada se obriga a manter a Contratante sempre indene quanto a eventuais custos,
despesas, danos e/ou prejuízos decorrentes, direta ou indiretamente, do descumprimento de
suas instruções, da Política de Privacidade, do disposto neste instrumento e/ou da legislação
aplicável, a qualquer tempo, inclusive após a extinção, por qualquer motivo, do presente
Contrato, ficando, ainda, assegurado à Contratante o direito de regresso face à Contratada
por ações e/ou omissões dela própria e/ou do suboperador.
8.14. As Partes declaram neste ato que estão cientes, conhecem e entendem os termos das
leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente
Contrato, em especial a Lei nº 12.846/2013 e seu respectivo Decreto nº 8.420/2015 (em
conjunto denominadas “Regras Anticorrupção”), comprometendo-se a abster-se de qualquer
atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção
8.15. As Partes, por si e por seus sócios, administradores, diretores, empregados, prestadores
de serviço e agentes que venham a agir em seu nome, se obrigam a conduzir suas práticas
comerciais, durante e para a consecução do presente Contrato, de forma ética e em
conformidade com os preceitos legais aplicáveis e declaram neste ato que: (i) não violaram,
violam ou violarão as Regras Anticorrupção; e (ii) têm ciência de que qualquer atividade que

6

viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhecem as consequências possíveis de tal
violação.
8.16. Qualquer descumprimento das Regras Anticorrupção por qualquer das Partes, em
qualquer um dos seus aspectos, ensejará a rescisão motivada imediata do presente Contrato,
independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades previstas neste
Contrato e, em caso de ato e/ou omissão que possa ser interpretado como uma violação
desta Cláusula, em vez de denunciar o Contrato, a parte inocente, a seu exclusivo critério,
poderá suspender os efeitos do presente Contrato até o final da investigação relacionada a tal
violação, enviando uma notificação à parte sob investigação a este respeito com efeitos
imediatos, sem que a parte inocente incorra em qualquer penalidade ou responsabilidade
perante a parte sob investigação.
CLÁUSULA NONA – DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES E DO DIREITO AUTORAL
9.1. A Contratada se obriga a não quebrar a confiança que lhe é depositada em razão de
celebração deste Contrato, guardando, durante sua vigência e mesmo após a sua expiração,
total sigilo de todas as informações que obtiver em razão do contrato e da prestação do
serviço, que serão consideradas "informações confidenciais", e somente poderão ser reveladas
a terceiros, mesmo que sejam empregados do Senar, se houver prévia e expressa
autorização, por escrito, do Diretor-Geral do Senar.
9.2. A Contratada se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus diretores,
empregados, e em geral todas aquelas pessoas sob sua responsabilidade, que precisem
conhecer a "informação confidencial", mantenham o sigilo acordado neste instrumento, sendo
responsável pela eventual ruptura do compromisso de confidencialidade por essas pessoas.
9.3. Não serão consideradas "informações confidenciais" as informações que:
a)

Sejam ou venham a ser identificadas como de domínio público;

b) Encontravam-se na posse legítima da Contratada, livres de quaisquer obrigações de
confidencialidade, antes de sua revelação em razão deste Contrato;
c)

Sejam expressamente identificadas pelo Senar como "não confidenciais";

d) Devam ser divulgadas por força de decisão em processo judicial, neste caso, sendo a
divulgação a mais restrita possível, o que deverá ser imediatamente comunicado ao Senar.
9.4. Quando solicitado pelo Senar, a Contratada está obrigada a devolver de imediato todas
as documentações recebidas do Senar em decorrência do presente Contrato e da prestação
do serviço.
9.5. O descumprimento da confidencialidade obrigará a Contratada à reparação de eventuais
perdas e danos, inclusive os valores que o Senar enha eventualmente a despender para
indenização de terceiros, sem prejuízo das demais consequências legais e contratuais.
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9.6. O não exercício pelo Senar de qualquer direito previsto nesta Cláusula de
Confidencialidade, ou a não aplicação de qualquer medida, penalidade ou sanção possível não
importará em renúncia ou novação, não devendo, portanto, ser interpretada como desistência
de sua aplicação em caso de reincidência.
9.7. Todos os produtos desenvolvidos no âmbito desta contratação pertencerão única e
exclusivamente ao Senar, não podendo a CONTRATADA utilizá-los para qualquer fim, ou
divulgá-los, reproduzi-los ou veiculá-los, a não ser que prévia e expressamente autorizada pela
CONTRATANTE.
9.7.1. Os direitos autorais sobre todo o material produzido serão cedidos à
CONTRATANTE, por meio de declaração formal dos profissionais responsáveis pela
elaboração dos projetos e serviços técnicos, permitindo que os produtos produzidos possam
sofrer alterações, que possam ser ajustados e que sejam adequados às diversas condições de
implantação, sempre e quando necessário.
9.7.2. É da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obtenção da competente
cessão de direitos de autor e conexos, em favor do CONTRATANTE, junto às pessoas
envolvidas na elaboração dos produtos e/ou projetos desenvolvidos, sob pena de vir a
responder pela integralidade dos prejuízos que o não cumprimento desta sua obrigação vier a
ocasionar ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Pela inexecução parcial ou total do contrato, excluídas as hipóteses de caso fortuito e
força maior, à Contratada poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, inclusive
cumulativamente:
a) Advertência, por escrito;
b) Multas, inclusive cumulativamente;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
qualquer unidade do Senar, Nacional e Regionais, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
10.2. Nas hipóteses de mora quanto ao cumprimento das obrigações, à Contratada poderá ser
aplicada multa diária de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, enquanto
perdurar o descumprimento.
10.2.1. O inadimplemento parcial do Contrato ensejará a aplicação de multa à Contratada
equivalente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo da possibilidade de
rescisão, da aplicação da multa rescisória e das eventuais perdas e danos complementares
apuradas.
10.2.2. O inadimplemento injustificado da Contratada por prazo superior a 30 (trinta) dias dará
ao Senar o direito de considerar resolvido o Contrato, independentemente de prévia
interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a Contratada pelas penalidades e
pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços.
10.2.3. A rescisão do Contrato motivada pelo inadimplemento da Contratada ensejará a
aplicação de multa rescisória correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;
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10.2.4. A Contratada deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso
fortuito ou força maior impeditivas da prestação de serviços, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente.
10.2.5. As eventuais multas e outros valores devidos pela Contratada poderão ser
compensados no pagamento das parcelas, vencidas ou por vencerem, ou poderão ser
cobradas judicialmente, se for o caso.
10.2.6. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades
constatadas.
10.2.7. Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de
rescisão, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem
que a Contratada tenha direito a indenização, a qualquer título:
a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato,
sem a prévia autorização escrita do Senar;
b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no Contrato;
c) Ocorrer reincidência em infração contratual que implique na aplicação de multa;
d) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da Contratada, ou
ainda, o ingresso desta em processo de recuperação judicial;
10.2.8. A Contratada renuncia expressamente ao direito de requerer a redução judicial das
penalidades acordadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES
O presente Contrato poderá ser alterado, inclusive quanto a acréscimos e supressões
limitados a 25% do valor total contratado, mediante acordo entre as partes, formalizado por
meio de Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senar
o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas
neste Contrato.
12.2. O Contrato também poderá ser rescindido por acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ANEXOS
13.1. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição:
I) Edital do Convite 03/2022 e seus Anexos;
II) Proposta da Contratada.;
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACOMPANHAMENTO
A execução do contrato será acompanhada por______________________, empregado
componente do quadro de pessoal do Senar.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste Contrato serão solucionados pelas partes, observadas as
disposições do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, para dirimir qualquer
dúvida resultante do cumprimento deste Contrato.
E por estarem, assim, justos e contratados, e para um só efeito legal, firmam o presente
instrumento, em 02 vias de igual teor e forma.
Brasília-DF,

Daniel Klüppel Carrara
Diretor-Geral
Senar

de maio de 2022.

XXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
Contratada
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