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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 73 REGIAO

CREFITO-7
ill

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS TECNICOS DE AVALIAgAO DE IMOVEL 

PARA LOCAQAO DO CREFITO 7 NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA 

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2181821/2021
■

li.:;
mi

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas: 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7a REGIAO - 

CREFITO 7, Autarquia Federal institufda pela Lei n° 6.316, de 17 de dezembro de 1975, dotada 

de personalidade jundica de Direito Publico, inscrita no CNPJ sob o n° 16.300.642/0001-46, 
com sede a Av. Tancredo Neves, n° 939, Ed. Esplanada Tower, Sala 101, Caminho das 

Arvores, CEP 41.820-021, Salvador/BA, neste ato representado por seu Conselheiro 

Presidente, Dr. Gustavo Fernandes Vieira, doravante denominada CONTRATANTE;
SOUZA AQUINO ENGENHARIA LTDA, pessoa jundica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o n° 35.593.958/0001-18, com enderego na Rua Mucuge, n° 87, Edificio Norte Gardem, 
Quadra B, lote 5, Loja Subsala, Bairro Centro, CEP 42.702-620, na cidade de Lauro de Freitas, 
Estado da Bahia, representada pelo socio administrador, PAULO EMANUEL DE SOUZA 

AQUINO, inscrito no CPF sob o n° 767.938.695-15 e portador da carteira de identidade de n° 

04.5833.75-36 expedida pela SSP/SE, de acordo com a representagao legal que Ihe e 

outorgada por contrato social, doravante denominada CONTRATADA;
Resolvem, de acordo com o Processo Administrative n° 2181821/2021, celebrar o presente 

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS TECNICOS DE AVALIAQAO DE IMbVEL 

PARA LOCAQAO DO CREFITO 7 NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, que reger-se-a 

pelos termos da Lei n° 8.666/93, bem como pelas clausulas e condigoes a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tern por objeto a execugao de servigos tecnicos de avaliagao do 

imdve! nao residencial (sala comercial, com ate 40m2 e banheiro) para locagao pelo 

CREFIT07, na cidade de Feira de Santana, conforme as normativas tecnicas vigentes e 

demais especificagoes tecnicas constantes no Processo Administrative n° 2181821/2021.
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1.1.1. O laudo devera center descrigao detalhada dos ambientes da edificagao. Todas as 

informagoes tecnicas pertinentes e necessarias deverao ser fornecidas pela CONTFRATADA no 

laudo de avaliagao, que visa verificar o valor de mercado do imovel a ser locado pelo 

CREFIT07 para fins de funcionamento como subsede na cidade de Feira de Santana..4'

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREQO

2.1. Fica estabelecido, para fins do presente contrato, o valor de R$2.489,20 (dois mil, 
quatrocentos e oitenta e nove reals, vinte centavos), nao estando previsto qualquer tipo de 

reajuste durante seu prazo de validade.
■♦"‘M

• ^

CLAUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO

: 3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrao a conta dos recursos especificos 

destinados consignados na rubrica n° 6.2.2.1.1.01.04.04.022 (Demais Servigos P. Juridicas) do 

orgamento para o exercicio do ano em curso.
-r

i

CLAUSULA QUARTA - DO ACEITE E PAGAMENTO

4.1. O gestor e fiscal do contrato realizarao inspegao dos servigos para que seja comprovada a 

efetivagao da entrega do laudo de avaliagao conforme Termo de Referencia.

ill! ;■ 4.2. Apos analise o CREFITO-7 emitira Aceite e encaminhara para fins de pagamento.
‘it

4.3. O pagamento dar-se-a atraves de cheque do CREFITO-7 assinado pelos ordenadores de 

despesas ou transferencia bancaria, atraves do Banco do Brasil ate o 5° (quinto) dia util 
seguinte ao da apresentagao e aceitagao dos documentos de cobranga correspondentes, 

acompanhados dos documentos de regularidade fiscal.
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4.4. As notas fiscais/faturas devem ser emitidas em nome do Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Setima Regiao - CREFITO 7, com os seguintes dados e 

entregues no seguinte enderego: - Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, n° 939, 
Sala 101,Caminho das Arvores. CEP 41.820.021, Salvador/BA, CNPJ n° 16.300.642/0001-46.

i
4.5. A Contratante reserva-se o direito de suspender o pagamento se o servigo estiver em 

desacordo com o previsto neste contrato, sem prejuizo das demais sangoes.•f-

4.6. A Contratada nao podera protocolizar a nota fiscal ou nota fiscal fatura antes do 

recebimento definitive do objeto por parte da Contratante.
.v f

4.7. A nota fiscal/fatura devera vir acompanhada dos documentos comprobatorios de 

realizagao dos servigos.

4.7.1. Laudo Tecnico devidamente assinado e respective comprovante de pagamento.
4- ;

4.7.2. Deverao constar, obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal/fatura/duplicata, as seguintes 

informagbes: r

■I

a) tipb de servigo;

b) numero do contrato (processo administrative do CREFIT07 - 2181821/2021); ' \
Ml.:

c) numero do CNPJ da Contratante;
or

d) numero da Inscrigao Estadual da Contratante;

e) data do vencimento;

f) competencia: mes e ano de efetivagao dos servigos;

g) quantidade, descrigao e valor dos servigos por atividade tecnica.

4.8. E condigao para pagamento da nota fiscal/fatura/duplicata, a apresentagao dos seguintes 

documentos devidamente quitados, ja exigiveis, pertinentes ao contrato, respeitadas as

d

4 .4'
j H -
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periodicidades, em original, copia autenticada em cartorio ou por servidor:

a) Certidao que prove a regularidade com o FGTS, dentro do prazo de validade;

b) Certidao Negativa de Debito (CND) do INSS, dentro do prazo de validade;

c) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), dentro do prazo de validade;®r

d) Certidao Negativa de Tributes Federais, Estaduais e Municipais, dentro do prazo de 

validade.

■ ill 4.8.1. As Certidoes Negativas de Tributes Federais, Estaduais e Municipais, deverao ser da 

localidade da Contratada.
If--4!i
5!

4.8.2. As certidoes entregues serao validadas pelo Contratante nos respectivos enderegos 

eletronicos dos orgaos responsaveis. Em caso desta validagao resultar de forma negativa, o 

pagamento da nota fiscal/fatura/duplicada ficara condicionado a regularizagao da situagao por 
parte da Contratada, correndo recontagem dos vencimentos dispostos neste contrato, sem 

qualquer tipo de onus financeiro para o Contratante.
It-FH

4.8.3. A nao observancia do disposto na presente Clausula quanto ao preenchimento da nota 

fiscal e apresentagao dos documentos exigidos, implicara na devolugao do documento e na 

recontagem do prazo de pagamento, que reiniciara a partir da nova protocolizagao, sem 

nenhum tipo de onus financeiro para o Contratante.

; *1;
!'-■! ■mW"

4.8.4. A Contratada, caso optante pelo SIMPLES (Regime Especial Unificado de Arrecadagao ^ 
de Tributes e Contribuigoes), devera apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a devida 

declaragao, a fim de nao sofrer retengao de Imposto de Renda e Contribuigoes Sociais, de 

acordo com a legislagao vigente.

4.8.5. A Contratante podera exigir outros documentos comprobatorios (declaragoes de 

isengoes tributarias, certidoes, obrigagoes tributarias, etc), a seu criterio, para liberagao do 

pagamento.

SF1-

1
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CLAUSULA QUINTA - DA ATUALIZAQAO MONETARIA

5.1. 0 valor do presente contrato, nao pago na data do vencimento, devera ser corrigido desde 

entao, ate a data do efetivo pagamento, pela variagao do IGP-M ocorrida no periodo.11
• • i

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

6.1. O prazo para execugao dos servigos e de 20 (vinte) dias corridos, e a vigencia deste 

contrato e de 60 (sessenta) dias corridos, ambos a contar da data da assinatura do presente 

contrato.

CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAgdES
't

7.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste contrato nas condigoes 

avengadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma convencionada.

f1*’

1:1,
ct' 7.2. Constituem obrigagops da Contratante:

a) receber o objeto no prazo e condigoes estabelecidas no Termo de Referencia e seus 

anexos;

r*

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos 

provisoriamente com as especificagoes constantes do Termo de Referencia e da proposta, 

para fins de aceitagao e recebimento definitive;
I

c) comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades ■ 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

i-sr:;

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da Contratada, atraves de 

comissao/servidor especialmente designado;

e) efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no

SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. fSplanSda Tower, n? 939 S/ 101 - Caminho das Arvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021 
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prazo e forma estabelecidos no Termo de Referenda e seus anexos;

f) Efetuar as retengoes tributerias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, 

nos termos da legislagao vigente.
1

7.3. A Administragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados a execugao do objeto da contratagao, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados.

r. f

4-

7.4. Constituem obrigagoess da Contratada:

a) Assumir integral responsabilidade pela execugao de todos os servigos, respondendo pela 

sua perfeigao execugao, nos termos do C6DIGO CIVIL BFtASILEIRO, e responsabilizar-se por 

todo e qualquer prejuizo causado por sua culpa durante a execugao dos servigos, assumindo 

os onus decorrentes;

b) Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as etapas de execugao dos servigos;

c) Promover diligencias junto aos orgaos pertinentes para obtengao da documentagao que se 

fizer necessaria a consecugao e entrega dos servigos, segundo a legislagao vigente quando da 

execugao dos servigos, cdmpetindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas taxas/multas e 

encargos correspondentes. Tambem devera providenciar a contratagao de todo o seu pessoal 

necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a legislagao 

vigente sobre saude, higiene e seguranga do trabalho, e responsabiliza-se pela regularidade no 

recolhimento das contribuigoes previdenciarias relativas ao objeto do respective contrato.

ft

d) Correra por conta exclusive da CONTRATADA a responsabilidade por: quaisquer acidentes 

de trabalho na execugao dos servigos; uso indevido de patentes registradas; danos resultantes 

de caso fortuito;

/a r

■ ■ i;i | v&i 
-

e) Manter, durante a contratagao, a Certidao Negativa de Debito - CND junto ao INSS, o 

Certificado de Regulafidade do FGTS - CRF, a Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas -

SEDE: Avrenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, n® 939 S/101 - Caminho das Arvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021 
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CNDT e a prova de regularidade com a Fazenda Federal estejam devidamente atualizados;

f) Entregar dentro do prazo estabelecido por este contrato, o referido Laudo Tecnico de 

Avaliagao Imobiliaria;

g) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagoes socials e trabalhistas relativamente aos 

seus empregados, correndo todas as obrigagoes e onus do empregador por sua conta e, ;
consequentemente, o pagamento das contribuigoes exigidas pela Previdencia Social, seguro ; jv> 
contra acidentes do trabalho e demais encargos da legislagao vigente. A Contratada assume o 

comp;romisso de indenizar a Contratante por quaisquer importancias que esta seja compelida a 

desembolsar em favor dos empregados dela, seja a que titulo for, inclusive em se tratando de 

reclamatoria trabalhista, promovida em fungao do presente ajuste;

;*

:
ijN];,
. ,t- ■

I h) Disponibilizar a qualquer periodo, por solicitagao da Contratante nominata dos empregados 

destinados a prestagao dos servigos deste contrato, devendo estar sempre atualizada, e ser 
entregue juntamente com a Nota Fiscal da prestagao dos servigos;

i) Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
*♦ I *

assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na contratagao;
i

j) Apresentar, durante a execugao do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem 

estar, cumprindo a legislagao em vigor quanto as obrigagdes assumidas na contratagao e, em 

especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributaries, fiscais e comerciais;
■ ■ .

. ii:
■ h* ■

I:

I) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagoes fiscais decorrentes da execugao do 

presente contrato;

k) Disponibilizar e informar a Contratante no ato da assinatura deste instrumento, o seu 

enderego eletronico na Internet (e-mail), para o recebimento de convocagoes, envio de 

mensagens, formularies, etc., o qual se estabelecera como principal canal de comunicagao 

com a Contratante, especialmente no trato das demandas diarias. Devera manter sempre 

atualizado perante a Contratante, durante a vigencia do contrato, enderego comercial complete, 
enderego eletronico, telefone, fax e nome dos representantes para fins de comunicagao e

. :)<

S

L- l ■
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la- encaminhamento de informagoes e documentos;

Isii m) Orientar seus empregados a manter sigilo absolute quanto as informagoes contidas nos 

documentos ou materiais por eles manipulados ou acessados, dedicando especial atengao a 

sua guarda, arrumagao ou descarte, quando for o caso;

n) Atender, imediatamente, solicitagao de substituigao de empregado cuja atuagao, 
permanencia ou comportamento sejam julgados, pela Contratante, prejudiciais, inadequados, 
inconvenientes ou insatisfatorios para a prestagao de servigos, sem que Ihe assista qualquer 
direito ou reclamagao;

o) Fornecer as ferramentas e materiais necessaries a prestagao dos servigos, 
responsabilizando-se pela perfeita execugao dos referidos servigos;It*

r
p) Assegurar a precisao e confiabilidade das informagoes recebidas, processadas e 

transmitidas, responsabilizando-se pelas consequencias decorrentes de eventuais erros de 

informagoes e por eventuais danos materiais que possam a vir a sofrer, tanto nas esferas 

civeis, penais e administrativas. Tambem devera assegurar a estrutura operacional completa 

para a realizagao dos servigos, objeto deste contrato;

q) Fornecer a Contratante toda e qualquer informagao operacional e gerencial, que permita a 

Contratante acompanhar a execugao do objeto, sem nenhum onus adicional;

r) Seguir as disposigbes legais, assim como diretrizes tecnicas pertinentes as avaliagoes de 

imoveis, analise de viabilidade e/ou medigoes, estabelecidas pela Contratante;

s) Executar perfeita e integralmente, os trabalhos conforme formularies, orientagoes, rotinas e 

prazos estabelecidos pela Contratante, os quais serao disponibilizados para a Contratada, por 
meio de pessoas idoneas/tecnicamente capacitadas. Tambem devera corrigir, gratuitamente, 
os servigos que apresentem incorregoes e imperfeigoes, no prazo fixado, sem quaisquer onus 

a Contratante e sem prejuizo das sangoes administrativas aplicaveis;

t) Nao se pronunciar em nome da Contratante, a terceiros sobre quaisquer assuntos relatives a

Ji ■ SEDE: Av'enida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, n? 939 S/ 101 - Caminho das Arvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021 
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iliH sua atividade, bem como sobre os servigos a seu cargo;
jrl 

-•f •; 1
u) Nao utilizar, fora dos servigos contratados, nem divulgar ou reproduzir os documentos e 

materials encaminhados pela Contratante;H?
v) Comunicar a Contratante a extingao ou alteragao da sociedade ou qualquer outro fato 

relevante que acarrete a incapacidade a execugao do objeto deste instrumento, devolvendo - 

imediatamente os documentos confiados pela Contratante;
i“-

z'

x) Arcar com os gastos referentes a realizagao das atividades previstas no contrato, 

correspondentes a taxas, emolumentos, copias, fotos e quaisquer outras despesas vinculadas 

ao objeto contratado;
!

- 'I'

i
z) A Contratada responsabiliza-se, perante a Contratante, pela idoneidade das pessoas 

designadas aos servigos contratados.

■ f! c j »• !
7.4, As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentals de liberdade e de ••H1jf

-.-r

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relatives ao
£

tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas 

hipoteses dos arts. 7°, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 as quais se submeterao os servigos, e 

para propositos legftimos.'especificos, explicitos e informados ao titular;

bj) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades do 

servi'go contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigagao legal ou regulatoria, 

no exerefeio regular de direito, por determinagao judicial ou por requisigao da ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante 

consentimento, indispensaveis a propria prestagao do servigo, esta sera realizada apos previa ' 

aprovagao do CREFITO 7a Regiao, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtengao e 

gestao. Os dados assim coletados so poderao ser utilizados na execugao dos servigos 

especificados neste contrato, e em hipotese alguma poderao ser compartilhados ou utilizados ^j|. 

para outros finalidades; 1

;

■ *tjr'

if#
t

Mvl r

ftS’
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c.1) eventualmente, podem as partes convencionar que o CREFITO 7a Regiao sera 

responsavel por obter o consentimento dos titulares;
d) os sistemas que servirao de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, 

seguem um conjunto de premissas, poh'ticas, especificagoes tecnicas, devendo estar alinhados 

com a legislagao vigente e as melhores praticas de mercado.
e) os dados obtidos em razao deste contrato serao armazenados em um banco de dados 

seguro, com garantia de registro das transagoes realizadas na aplicagao de acesso (log), 
adequado controle baseado em fungao (role based access control) e com transparente 

identificagao do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a 

rastreabilidade de cada transagao e a franca apuragao, a qualquer momento, de desvios e 

falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;
e.1) no caso de haver transferencia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, 

para atender ao acima, esta garante que:
e.1.1) a legislagao do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o 

mesmo nivel de protegao que a legislagao brasileira em termos de privacidade e protegao de 

dados, sob pena de encerramento da relagao contratual, em vista de restrigao legal prevista no 

ordenamento juridico brasileiro;
e.1.2) os dados transferidos serao tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tfatamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferencia, foi e 

continuara a ser realizada de acordo com as disposigoes pertinentes da legislagao sobre 

protegao de dados aplicavel e que nao violam as disposigoes pertinentes, do Brasil;
e.1.4) sempre que necessario, orientara o CREFITO 7a Regiao, durante o periodo de 

tratamento de dados pessoais, tambem em relagao aos dados transferidos para pais 

estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislagao sobre protegao de dados 

aplicavel e com as clausulas do contrato;
e.1.5) oferecera garantias suficientes em relagao as medidas de seguranga tecnicas e 

organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, nao compartilhando dados que 

Ihe sejam remetidos com terceiros;
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e.1.6) as medidas de seguranga sao adequadas para proteger os dados pessoais 

contra a destruigao acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragao, a divulgagao ou o 

acesso nao autorizado, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissao por 
rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ih'cito e que estas medidas asseguram urn 

nivel de seguranga adequado em relagao aos riscos que o tratamento representa e a natureza 

dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos tecnicos dispomveis e aos custos 

resultantes da sua aplicagao;
e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranga;

e.1.8) tratara os dados pessoais apenas em nome do CREFITO 7a Regiao e em 

conformidade com as suas instrugoes e as clausulas do contrato; no caso de nao poder 
cumprir estas obrigagoes por qualquer razao, concorda em informar imediatamente ao 

CREFITO 7a Regiao, que neste caso podera suspender a transferencia de dados e/ou de 

rescindir o contrato;

il
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e.1.9) a legislagao que Ihe e aplicavel nao o impede de respeitar as instrugoes 

recebidas do CREFITO 7a Regiao e as obrigagoes do contrato e que, no caso de haver uma 

alteragao nesta legislagao que possa ter efeito adverse substancial nas garantias e obrigagoes 

conferidas pelas clausulas do contrato, comunicara imediatamente essa alteragao ao 

CREFITO 7a Regiao, que neste caso podera suspender a transferencia de dados e/ou de 

rescindir o contrato;

k
_ rsU:M

Tf
‘S

e.1.10) notificara imediatamente o CREFITO 7a Regiao sobre: qualquer solicitagao 

juridicamente vinculativa de divulgagao de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora 

responsavel pela aplicagao da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma 

proibigao da lei penal de preservar a confidencialidade de uma investigagao policial; qualquer 

acesso acidental ou nao autorizado.
e.1.11) respondera rapida e adequadamente todas as solicitagoes de informagao do 

CREFITO 7a Regiao, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferencia e 

que se submetera aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao 

processamento dos dados transferidos;

ife;

h
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e.1.12) a pedido do CREFITO 7a Regiao, apresentara as informagoes necessarias 

sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferencia ou as 

informagoes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.
e.1.13) em caso de subcontratagao, informara previamente o CREFITO 7a Regiao que 

podera anuir por escrito;
e.1.14) os servigos de processamento pelo subcontratado, serao executados de acordo 

com o disposto neste contrato;
e.1.15) enviara imediatamente ao CREFITO 7a Regiao uma copia de qualquer acordo 

de subcontratagao que celebrar sobre o objeto deste contrato.
7.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigagoes e 

condigoes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Polftica de Privacidade do 

CREFITO 7a Regiao. d
7.6. O eventual acesso, pela CONTFtATADA, as bases de dados que contenham ou possam 

confer dados pessoais ou segredos de negocio, implicara para a CONTRATADA e para seus 

prepostos - devida e formalmente instrufdos nesse sentido - o mais absolute dever de sigilo, 
no curso do presente contrato e pelo prazo de ate 10 anos contados de seu termo final.
7.7. As partes cooperarao entre si no cumprimento das obrigagoes referentes ao exercicio dos 

direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protegao de Dados em 

vigor e no atendimento de requisigoes e determinagoes do Poder Judiciario, Ministerio Publico, 

Orgaos de controle administfativo;
7.8. Uma parte devera informar a outra, sempre que receber uma solicitagao de urn Titular de 

Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-se de responder qualquer 
solicitagao, exceto nas instrugoes documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e 

Regulamentos de Protegao de Dados em vigor.
7.9. O Encarregado da' CONTIRATADA mantera contato formal com o Encarregado do 

CREFITO 7a Regiao, "no prazo de 24 (vinte e quatro) boras da ciencia da ocorrencia de 

qualquer incidente que implique violagao ou risco de violagao de dados pessoais de que venha 

a ter conhecimento ou suspeita, devendo a parte responsavel, em ate 10 (dez) dias corridos, 

tomar as medidas necessarias.

■Mh), :
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7.10. A criterio do Encarregado de Dados do CREFITO 7a Regiao, a CONTRATADA podera ser 

provocada a colaborar na elaboragao do relatorio de impacto a protegao de dados pessoais 

(RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no 

tocante a dados pessoais.

7.11. Encerrada a vigencia do contrato ou nao havendo mais necessidade de utilizagao dos 

dados pessoais, sensfveis ou nao, a CONTFRATADA interrompera o tratamento e, em no 

maximo (30) dias, sob instrugoes e na medida do determinado pelo CREFITO 7a Regiao, 

eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (em 

formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite mante-ios para cumprimento 

de obrigagao legal ou outra hipotese legal prevista na LGPD.

7.12. Eventuais responsabilidades das partes, serao apuradas conforme estabelecido neste 

contrato e de acordo com o que dispoe a Segao III, Capitulo VI da LGPD.

7.13. STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES - SCCs

Obrigagoes das partes:

Limitagao das finalidades: As partes so devem tratar os dados para as finalidades especificas 

declaradas para a transferencia de dados ou quando a) obtiverem o consentimento especffico 

dos titulares; b) necessario no contexto de processes judiciais; ou c) necessario para proteger 

os interesses vitais do titular de dados ou de outra pessoa natural.

Transparencia: As partes devem tornar disponiveis aos titulares de dados informagoes sobre 

suas identidades e modes de contato, quais os tipos de dados tratados, publicizar o direito dos 

titulares a obterem uma copia das SCCs que regem o contrato, bem como informagoes sobre 

possi'veis transferencias dos dados a terceiros.

Qualidade e minimizagao dos dados: As partes tern a obrigagao de garantir a veracidade dos 

dados pessoais tratados e tentar mante-los atualizados. Alem disso as partes devem garantir 

que os dados compartilhados sao somente aqueles adequados, relevantes e necessarios para , 

cumprir as finalidades da transferencia de dados.

Limitagao de armazen&mento: As partes nao devem reter os dados pessoais por periodos mais 

longos que o necessario para que se cumpram as finalidades da transferencia de dados, 

devendo excluir ou anonimizar os dados e backups ao fim do tratamento.
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Seguranga do Tratamento: As partes se comprometem a implementar as medidas tecnicas e 

organizacionais necessarias para garantir a seguranga dos dados pessoais transferidos, bem 

como sua confidencialidade.

Dados Sensi'veis: Quando a transferencia internacional de dados incluir dados sensfveis, o 

receptor destes dados deve implementar restrigoes e/ou medidas adicionais para proteger e 

adaptar a transferencia e o tratamento destes dados ao mvel de risco que eles apresentam. 

Transferencia dos dados a terceiros: O receptor dos dados nao deve transferir ou compartilhar 

estes com terceiros que nao tenham assinado contrato contendo as SCCs ou outra forma de 

autorizagao dada pela GDPR.

Documentagao e Compliance: As partes devem manter registros que permitam comprovar seus 

esforgos para o cumprimento das clausulas previstas no contrato, bem como registros 

apropriados das atividades de tratamento de dados sob sua responsabilidade, como 

mapeamentos de dados.

Direitbs dos Titulares: O receptor dos dados se compromete a:

Garantir que respondera os pedidos de exercicio de direito dos titulares de dados sem atrasos 

indevidos e no maximo erb ate urn mes apos recebimento da requisigao;

Tomar as medidas necessarias para garantir o cumprimento rapido e eficiente dos direitos dos 

titulares de dados;

Providenciar aos titulares que requisitarem a confirmagao do tratamento de dados e uma copia 

do anexo contratual contendo o escopo da transferencia de dados, bem como a informagao 

sobre possfveis compartiltiamentos destes dados e sobre a possibilidade de o titular apresentar 

reclamagoes as Autoridades de Protegao de Dados;

Garantir o direito dos titulares de corrigir dados errados ou desatualizados;

Garantir o direito dos titulares pela exclusao de dados desnecessarios, cujo tratamento 

descumpra alguma das clausulas da SCCs ou cujo tratamento ja tenha sido finalizado;

Terminar qualquer tratamento dos dados compartilhados para fins de marketing caso o titular 

assim exija;

Nao utilizar dos dados transferidos para efetuar a automagao de tomada de decisao que possa 

produzir efeitos legais ou similares que afetem o titular de dados;

Eii
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Informar e explicar suas justificativas para negar o exercicio de qualquer direito apresentado 

nessas clausulas caso considere o pedido do titular injustificado.
Ao assinar as SCCs, cada parte se torna responsavel pelos danos que venha a causar as 

demais partes por quaisquer quebras das clausulas, bem como se tornam sujeitas as 

reclamagoes dos titulares de dados e possiveis consequencias legais das reclamagoes destes 

titulares as Autoridades de Protegao de Dados.

CLAUSULA OITAVA- DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS !*ti( •

8.1. Comete infragao admjnistrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 

2002, a CONTRATADA que:

8.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em decorrencia da 

contratagao;
i

8.1.2 ensejar o retardamento da execugao do objeto;
il-

8.1.3 fraudar na execugao do contrato;

8.1.4 comportar-se de modo inidoneo;

8.1.5 cometer fraude fiscal;
. • ii

8.1.6 nao mantiver a proposta.

8.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infragoes discriminadas no subitem acima 

ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

f • •

If* I

8.2.1 advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos 

significativos para a CONTRATANTE;

8.2.2 multa moratoria de 0,5% (cinco decimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, ate o limite de 30 (trinta) dias;

8.2.3 multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

§
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inexecugao total do objeto;

8.2.4 em caso de inexecugao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem 

acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida.M, J

8.2.5 suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao ou entidade 

CONTFRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos;

8.2.6 impedimento de licitar e contratar com a Uniao com o consequente descredenciamento 

no SICAF pelo prazo de ate 5 (cinco) anos;

8.2.7 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a 

reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 

que a CONTfRATADA ressarcir a CONTFRATANTE pelos prejuizos causados;

!.

!■ Aik-
!■ 8.3. Tambem ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n. 8.666, de 1993, a 

CONTRATADA que:
i

8.3.1 tenha sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributes;

8.3.2 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

8.3.3 demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos 

ilicitos praticados.

8.4. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo 

administrative que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando- 
se o procedimento previsto na Lei n. 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n. 9.784, de 

1999.

8.5. A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a gravidade 

da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a 

CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade.

SEDE: /Wenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, n2 939 S/ 101 - Caminho das Arvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021 
Telefones: (71) 3045-4242 http://www.crefito7.gov.br/ / asiur|g>crefito7.gov.br / ascont(acrefito7.gov,br
Delegacia em Vitoria da Conquista (BA)
Avenida Olivia Flores, n® 286, Empresarial Olivia Flores, sala 106 - Bairro Candelas - CEP: 45028-610 Telefone: (77) 3421-6520‘fl?# *



SERVigO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 73 REG I AO

CREFITO-7

ft 8.6. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1. O Contrato Administrative decorrente deste processo de dispensa de licitagao podera ser 
rescindido:

9.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei 
Federal n° 8.666, de 21/06/93;

9.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagao, 
desde que haja conveniencia para a Administragao;

9.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagao processual;

9.2. No caso de rescisao contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, tera a 

Contratada no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificagao, assegurado o direito ao 

contraditorio e a ampla defesa.

9.3. A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as devidas 

consequencias contratuais, conforme o artigo 77 da Lei 8.666/93.

9.4. Sao motives para a rescisao contratual, sem prejuizo dos demais motives previstos no 

artigo 78 da Lei 8.666/93: ‘

a) O nao cumprimento de clausulas contratual, especificagoes, projetos ou prazos;
n ...tr • 
tiV

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, projetos ou prazos;

c) A lentidao do seu qumprimento levando a Administragao a comprovar a impossibilidade de 

conciusao da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inlcio da obra, servigo ou fornecimento;

e) A paralisagao da ot5ra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e previa
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comunicagao a Administragao;
J 1

f) A Subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagao da Contratada com outrem, a 

cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao 

admitidas no contrato;
i

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, devidamente registradas.

9.5. A liquidagao judicial ou extrajudicial, falencia, concordata ou concurso de credores de 

qualquer das Partes ensejara a rescisao automatica do presente contrato, independentemente 

de notificagao judicial ou extrajudicial.
htfr ■

9.6. A rescisao contratual nao impede a aplicagao das penalidades previstas neste instrumento.i-

i■J'-f ;

CLAUSULA DECIMA - DA EFICACIA1 r

10.1. O presente contrato tern sua eficacia condicionada a publicagao da respectiva sumula no 

Diario Oficial da Uniao, conforme estabelecido em lei.
r ^

>k

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS COMUNICAgdES

11.1. As comunicagdes formais entre as partes deverao ser apresentadas por escrito, atraves 

de E-mail, entregues pessoalmente, ou enviadas por correio ou via fax, com pedido de 

confirmagao de recebimento.,l:

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDIQdES GERAIS

12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Salvador no Estado da Bahia, para dirimir as 

questoes relatives a este contrato.
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E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em tres vias de igual teor e 

forma, na presenpa de duas testemunhas abaixo qualificadas, para que produza seus efeitos 

jundicos e legais.

Iff*!!. !'jj:• Assinado cUQftalmente p>,. ,
CONSELHO REGIONAL OE FISIOTERAPIA E TERAPIA Qt

16300642000146

Salvador/BA, 08 de Fevereiro de 2022.
08/02/2022 I
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7a
REGIAO

Gustavo Fernandes Vieira 

Presidente

PAULO EMANUEL DE SOUZA Assinado de forma digital por PAULO
_____  EMANUEL DE SOUZA AQUINO:76793869515

AQUINO:7679386951 5 Dados:2022.02.08 16:10:51 -OBOO'

SOUZA AQUINO ENGENHARIA LTDA
Paulo Emanuel de Souza Aquino
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