CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES
1.1. O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DE MINAS GERAIS,
SESCOOP/MG, denominado CONTRATANTE, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua Ceará, nº 771,
Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-312, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.064.534/0001-20, neste ato
representado pelo seu superintendente ALEXANDRE GATTI LAGES, portador do CPF nº 055.XXX.3XX22, e, pela Gerente Geral ISABELA CHENNA PEREZ, portadora do CPF n° 074.XXX.7XX-85.
1.2. COMERCIAL CRS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, doravante denominada CONTRATADA, com
sede em Belo Horizonte/MG, na Rua Maringá, nº 5 A, Milionários, CEP 30.620-270, inscrita no CNPJ nº
16.591.501/0001-20, representada legalmente por ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS, CPF
nº 125.XXX.2XX-84, ajustam entre si o presente CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e
condições.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOCUMENTAÇÃO
As partes acordam que passa a fazer parte deste CONTRATO, os seguintes documentos:
2.1. Edital – Convite nº 006/2022 do SESCOOP/MG;
2.2. Proposta da CONTRATADA datada de 30/09/2022; e
2.3. Termo de Homologação e de Adjudicação, datado de 19/10/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO
3.1. Constitui objeto deste CONTRATO, o fornecimento pela CONTRATADA, de material de limpeza,
instalações sanitárias e descartáveis para atendimento das demandas do Edifício Sede e Centro de
Treinamento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais – Sescoop/MG.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1 DO CONTRATANTE:
4.1.1. Colaborar no que lhe couber e for possível para o bom desempenho do objeto deste
CONTRATO, prestando as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelas
representantes da CONTRATADA.
4.1.2. Acompanhar a execução e efetuar os pagamentos conforme cláusula 5ª do presente
CONTRATO;
4.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços ou fornecimentos executados em desacordo com o
CONTRATO;
4.2. DA CONTRATADA:
4.2.1. Executar o objeto do presente CONTRATO, nas condições pactuadas entre as partes;
4.2.2. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital Convite nº
006/2022;
4.2.3. Admitir, administrar e dispensar toda mão-de-obra que vier a ser utilizada na execução do
objeto deste CONTRATO;
4.2.4. Pagar e responder pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias, incluindo as necessárias
à rescisão dos contratos de trabalho, relativamente ao pessoal que mobilizar para a realização dos
serviços contratados, eximindo o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade acessória
ou solidária;
4.2.5. Comparecer espontaneamente em juízo no caso de eventual reclamatória trabalhista
intentada contra o CONTRATANTE, reconhecendo a sua verdadeira condição de empregadora e
substituir o CONTRATANTE na lide, até a decisão final, arcando com todos os custos decorrentes,
quer sejam judiciais ou extrajudiciais;
4.2.6. Manter os valores ofertados no Convite nº 006/2022 durante toda a vigência do
CONTRATO.
4.2.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, designado formalmente pelo CONTRATANTE, qualquer
fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência do instrumento.
4.2.8. Prestar os serviços nas condições e prazos estabelecidos neste CONTRATO.
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TIPO: CPS
Nº: 131/2022

5.1. O valor global estimado do contrato é de R$ 96.127,00 (noventa e seis mil, cento e vinte e sete
reais) conforme Termo de Homologação e de Adjudicação datado de 19/10/2022 e proposta da
CONTRATADA de 30/09/2022, conforme itens abaixo:
LOTE 01 – MATERIAL DE LIMPEZA
Item
Álcool em gel galão
de 5 L
Flanela
Branca
100% Algo
Esponja
Limpeza
dupla face
Balde reforçado
Álcool gel 500 GR
com válvula Pump
Desodorizador de
ar frasco 360 ML
Limpador
CIF
Cremoso Original –
450 ML
Limpa
Vidros
Extensível 360 da
Flash Limp

Quantidade
24 unidades

Valor unitário
R$ 57,90

Valor total
R$ 1.389,60

Marca
ASSEPTGEL

600 unidades

R$ 2,20

R$ 1.320,00

INTEXTIL

420 unidades

R$ 1,30

R$ 546,00

BETANIM

20 unidades
30 unidades

R$ 16,50
R$ 8,90

R$ 330,00
R$ 267,00

ARQPLAST
ASSEPTGEL

100 unidades

R$ 10,90

R$ 1.090,00

BOM AR

120 unidades

R$ 12,60

R$ 1.512,00

CIF

12 unidades

R$ 137,80

R$ 1.653,60

MIG

Quantidade
900
fardos
ou
caixa
72 fardos ou caixa

Valor unitário
R$ 65,00

Valor total
R$ 58.500,00

Marca
SECCAR

R$ 151,00

R$ 10.872,00

SECCAR

30 unidades

R$ 8,70

R$ 261,00

PATO

Quantidade
300 pacotes

Valor unitário
R$ 1,95

Valor total
R$ 585,00

Marca
SANTEPEL

100 pacotes

R$ 3,90

R$ 390,00

SANTEPEL

120 caixas

R$ 4,50

R$ 540,00

MELITA

90 pacotes

R$ 8,50

R$ 765,00

MEXE BEM

10 caixas

R$ 151,00

R$ 1.510,00

COPOBRAS

72 caixas

R$ 155,00

R$ 11.160,00

COPOBRAS

24 pacotes

R$ 6,70

R$ 160,80

SNOB

50 pacotes

R$ 65,50

R$ 3.275,00

PLUMA

LOTE 02 – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Item
Papel toalha 100%
fibras virgens
Papel
higiênico
extra luxo
Pastilha
adesiva
para vaso sanitário

LOTE 04 – DESCARTÁVEIS
Item
Guardanapo
de
papel pequeno
Guardanapo
de
papel grande
Filtro para coar
café 103
Agitador para drink
11 CM
Copo descartável
50 ML
Copo Descartável
200 ML
Papel Toalha de
Mesa Bobinado
Toalha Americana
Lisa (Pacote com
500 unidades)
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CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se em 04 de novembro de 2022,
podendo ser prorrogado, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante termo aditivo acordado entre as
partes.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS
7.1. Todos os itens descritos nos Lotes 01 – Material de Limpeza, Lote 02 – Instalações Sanitárias e Lote
04 – Descartáveis serão totalmente adquiridos pelo CONTRATANTE no decorrer dos exercícios de 2022
e 2023 em 4 entregas programadas, sendo, elas em novembro/22, fevereiro/23, maio/23 e agosto/23,
respectivamente.
7.1.1. A entrega dos produtos deverá ser efetuada na Rua Ceará, 771, 3º andar, Santa Efigênia,
Belo Horizonte/MG
7.1.2. O prazo de entrega dos produtos será de 03 dias úteis após envio da respectiva
Solicitação de Materiais.
7.2. Havendo necessidade, o CONTRATANTE poderá antecipar estas entregas para melhor atendimento
de suas demandas. Contudo, ressaltamos o compromisso na aquisição de todos os itens supracitados,
nos mesmos preços que deverão ser fixados durante todo o período contratual.
7.3. Os materiais, a serem entregues pelo CONTRATADA, deverão corresponder àqueles cotados no
edital Convite n° 006/2022 e descritos no formulário de Solicitação de Materiais enviados pelo
CONTRATANTE em cada pedido de fornecimento. A não obediência a este quesito acarretará a
devolução sumária do material e a aplicação das penalidades cabíveis.
7.4. Os materiais objeto do contrato estarão sujeitos à inspeção pelo CONTRATANTE, que poderá
rejeitá-los se considerá-los defeituosos, ou divergentes em características e referências em relação à
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5.2. O faturamento deverá ser efetuado juntamente com cada entrega dos produtos, devendo o
pagamento ocorrer em até 28 dias após entrega e mediante apresentação da(s) Nota(s) Fiscal
(is)/Fatura(s), devidamente aprovada(s) pelo Sescoop/MG.
5.3. As notas fiscais deverão ser encaminhadas para o e-mail: notasfiscais@sistemaocemg.coop.br
contendo os dados bancários para pagamento que será preferencialmente via deposito em conta.
5.4. No caso de incorreção nas Notas Fiscais, estas serão restituídas à CONTRATADA para as correções
solicitadas. O prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização do serviço ou do
documento fiscal, não respondendo o Sescoop/MG por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidação dos pagamentos correspondentes;
5.5. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA enquanto perdurar qualquer pendência contratual;
5.6. No caso de emissão de Nota(s) Fiscal(is) na forma “eletrônica”, a CONTRATADA fica obrigada a
enviar juntamente com o documento o arquivo eletrônico denominado “XML” para fins de conferência e
fechamento junto a receita estadual. A(s) Nota(s) Fiscal(is) ficará(ão) retida(s) para pagamento, até o
envio do presente arquivo.
5.7. Os preços ofertados pela CONTRATADA serão fixo(s) e irreajustável(is) durante toda a vigência
contratual. Ocorrendo prorrogação, o(s) preço(s) poderá(ão) ser corrigido(s) pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), do IBGE, acumulado nos 12 (doze) meses anteriores, se houver
manifestação expressa da CONTRATADA nesse sentido;
5.8. Caso ocorra comprovado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o qual, não consiga ser
ajustado com a aplicação do INPC, as partes, poderão restabelecer a relação entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração da prestação dos serviços,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato;
5.9. Retenção de ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza: De acordo com a Legislação, as
microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, que não informar a
alíquota de retenção no documento fiscal, será aplicada a alíquota de 5%.
5.10. Salvo autorização expressa e por escrito do CONTRATANTE, é vedado à CONTRATADA, seja por
qual motivo for, o desconto ou negociação de duplicatas, faturas e afins em instituições financeiras,
relativamente a parcelas de pagamento vinculadas à execução do objeto deste CONTRATO.
5.11. O pagamento de taxas, impostos, licenças, emolumentos, demais tributos e encargos sociais que
incidam sobre os serviços contratados serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
5.12. Caso julgue necessário ou conveniente, o CONTRATANTE poderá renegociar as condições
comerciais apresentadas pela CONTRATADA desde que para melhor adequação à disponibilidade
orçamentária da entidade.

CLÁUSULA OITAVA: DO PESSOAL, RESPONSABILIDADE E ÔNUS FISCAIS
8.1. A CONTRATADA será a única responsável pelos seus empregados ou contratados para o
desempenho do objeto do presente, bem como por todas as exigências da legislação trabalhista e de
previdência social, não existindo entre seus empregados, contratados e/ou cooperados e o
CONTRATANTE nenhum vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza.
8.2. Arcar com todas as despesas que forem necessárias com seu pessoal, decorrentes de alojamentos,
alimentação, transporte, assistência médica, segurança do trabalho e de pronto socorro.
8. 3. Confiar a execução dos serviços a profissionais com capacidade técnica comprovada, que sejam
idôneos e legalmente habilitados, de acordo com o gabarito técnico e experiência indispensável para a
realização do serviço para o qual foi contratado.
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES
9.1. A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada do objeto
licitatório, pela CONTRATADA, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados e,
sem prejuízo e implicarão nas penalidades abaixo mencionadas:
9.1.1. Advertência;
9.1.2. Cancelamento do contrato;
9.1.3. Multa por atraso de entrega/prestação dos serviços, no percentual de 0,5% (meio por cento)
ao dia referente a etapa em atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do
CONTRATO;
9.1.4. Suspensão temporária: Suspensão do direito de participar em licitação e impedimento de
contratar com o Sescoop, por prazo de até 02 (dois) anos.
9.2. Ocorrendo a aplicação de multa, esta será descontada sobre o valor da nota fiscal/fatura ou dos
créditos a que a empresa CONTRATADA fizer “jus”, no ato do pagamento, ou recolhidas diretamente à
tesouraria do CONTRATANTE, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
9.3. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada para apresentação
de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação.
9.4. As penalidades previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, tal como a rescisão contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO
10.1. Qualquer dos partícipes poderá denunciar o presente CONTRATO por meio de comunicação
escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
10.2. Constitui motivo para rescisão deste CONTRATO, independentemente do instrumento de sua
formalização, o inadimplemento de qualquer item pactuado, particularmente quando constatadas as
seguintes situações:
10.2.1. Não cumprimento de cláusulas ou prazos constantes neste CONTRATO;
10.2.2. Cumprimento irregular das cláusulas ou prazos constantes deste CONTRATO;
10.2.3. Paralisação da execução do objeto deste CONTRATO, sem a justa causa e prévia
comunicação ao CONTRATANTE;
10.2.4. A associação da CONTRATADA com outrem, ainda a cessão ou transferência, total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não são admitidas neste CONTRATO;
10.2.5. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
a execução deste CONTRATO, assim como a de seus superiores;
10.2.6. Cometimento reiterado das faltas na execução deste CONTRATO;
10.2.7. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da instituição que, a juízo do
CONTRATANTE, prejudique a execução do objeto deste CONTRATO;
10.2.8. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditiva da
execução deste CONTRATO;
Este documento foi assinado digitalmente por Lucas Alves De Andrade Rocha. Este documento foi assinado eletronicamente por
ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS, isabela chenna pérez, Alexandre Gatti Lages, Robert Martins Santos e Milene Dias
Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 01C8-861E-01D3-73C2.

Este documento foi assinado digitalmente por Lucas Alves De Andrade Rocha. Este documento foi assinado eletronicamente por ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS, isabela chenna pérez, Alexandre
Gatti Lages, Robert Martins Santos e Milene Dias Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 01C8-861E-01D3-73C2.

proposta apresentada na licitação. Os materiais rejeitados serão restituídos ao CONTRATANTE, por
sua conta e risco. Todas as despesas com desembalar, reembalagem e devolução de tais materiais
serão debitadas à CONTRATADA.
7.5. Na eventualidade de que o CONTRATANTE receba materiais cujo defeito ou desconformidade
não seja aparente ao primeiro exame, o CONTRATANTE se reserva o direito de exigir a respectiva
substituição, bem como o pagamento das perdas e danos correspondentes.

10.3. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação
extrajudicial.
10.4. O presente CONTRATO poderá ser resilido pelas partes, amigavelmente, mediante aviso expresso
com 10 (dez) dias de antecedência, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do
tempo de vigência e creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO ACOMPANHAMENTO
11.1. Ao CONTRATANTE ficará assegurado o direito de acompanhar a execução dos trabalhos
desenvolvidos pela CONTRATADA, assim como questionar quaisquer eventualidades que desvirtuem o
seu caráter intrínseco.
11.2. Os serviços da CONTRATADA serão acompanhados pela Gerência Administrativa do Sescoop/MG,
que será a fiscal do contrato, cabendo-lhe todo e qualquer relacionamento com a empresa contratada,
bem como a tarefa de acompanhar, fiscalizar, coordenar e avaliar os serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CONFIDENCIALIDADE
12.1. As PARTES reconhecem que todas as informações, de qualquer natureza, eventualmente reveladas
pelas partes, sejam feitas em meio físico, magnético ou oralmente, durante a vigência do presente
convênio, incluídas, mas não se limitando à base de dados técnicos, planos comerciais ou estratégicos,
informações financeiras e projeções, dados ou informações sobre o mercado, clientes, parceiros,
fornecedores ou equipamentos, documentos, projetos, ou até mesmo correspondências classificadas
como informações confidenciais e sobre as mesmas deverá ser guardado sigilo absoluto, para todos os
efeitos.
12.2. A obrigação de confidencialidade de que trata o presente convênio visa proteger os direitos e
interesses de todo gênero das partes, buscando impedir a revelação e a utilização indevida das
Informações Confidenciais, motivo pelo qual as partes obrigam-se, de forma perene, em caráter
irretratável e irrevogável, a manter sob sigilo absoluto todas as Informações Confidenciais a que vier a ter
acesso, tratando-as como segredo industrial e de negócios.
12.3. É vedado à CONTRATADA divulgar informação, dado ou modelo que tenha sido desenvolvido a
partir de qualquer Informação Confidencial, bem como desenvolver produtos, métodos ou serviços com
base tanto nas Informações Confidenciais, como nas demais informações e conhecimentos obtidos no
desenvolvimento do propósito deste convênio, sem qualquer exceção.
12.4. A CONTRATADA declara-se ciente e concorda, bem como adotará todas as medidas para deixar
seus parceiros, Colaboradores e clientes também cientes, e que a executora em decorrência do presente
convênio poderá ter acesso, utilizará, e processará, eletrônica e manualmente, informações e dados
prestados pela executora e seus clientes (“Dados Protegidos”).
12.5. As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) (“LGPD”), e obrigam-se a adotar todas as
medidas razoáveis par garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e
subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD.
12.6. As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) (“LGPD”), e se comprometem a realizar o
tratamento de Dados Pessoais aos quais obtenham acesso em decorrência deste Contrato de acordo
com a legislação aplicável, incluindo, mas não se limitando à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais), Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), Decreto n. 8.771/2016 (Regulamento do
Marco Civil da Internet), bem como quaisquer outras leis ou normas relativas à proteção de dados
pessoais que vierem a ser promulgadas ou entrarem em vigor no curso da vigência deste contrato. E
obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis par garantir, por si, bem como seu pessoal,
colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada
na referida LGPD.
12.7. O CONTRATANTE está comprometido em assegurar que o controle sobre os dados pessoais. Para
isso, atua fortemente para garantir que sua privacidade e a proteção dos seus dados pessoais sejam
observadas quando você está nos nossos ambientes físicos ou quando acessa nossos ambientes digitais.
Coletamos e tratamos os dados pessoais, de acordo com nosso Aviso de Privacidade disponível em:
https://sistemaocemg.coop.br/evento/portal-da-privacidade/?categories=10%3B e em conformidade com a Lei

Este documento foi assinado digitalmente por Lucas Alves De Andrade Rocha. Este documento foi assinado eletronicamente por
ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS, isabela chenna pérez, Alexandre Gatti Lages, Robert Martins Santos e Milene Dias
Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 01C8-861E-01D3-73C2.

Este documento foi assinado digitalmente por Lucas Alves De Andrade Rocha. Este documento foi assinado eletronicamente por ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS, isabela chenna pérez, Alexandre
Gatti Lages, Robert Martins Santos e Milene Dias Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 01C8-861E-01D3-73C2.

10.2.9. Prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos deste CONTRATO;
10.2.10. Cometimento de falhas ou fraudes na execução do objeto deste CONTRATO;
10.2.11. Inadimplência total do objeto deste CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA CONDUTA ANTICORRUPÇÃO
13.1. Pautando-se na conformidade normativa, nenhuma das partes poderá 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, quaisquer pagamentos, doações, compensações,
vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal
ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato/convênio, ou de outra forma que não relacionada a este instrumento, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos, colaboradores e demais prestadores de serviço ajam da mesma forma.
13.2. Além do disposto no item anterior, os valores recebidos pela EXECUTORA em razão deste contrato
não poderão ser utilizados, em nenhuma hipótese, para a realização e/ou prática de atos de corrupção,
comprometendo-se a EXECUTORA, inclusive, a se submeter à auditoria.
13.3. As partes declaram ainda, ter pleno conhecimento do teor da Lei Federal nº 9.613/1998, que dispõe
sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do
sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras - COAF, e dá outras providências; bem como da legislação correlata, além das demais
normas emanadas dos órgãos reguladores dos diversos setores e atividades, comprometendo-se à sua
fiel observância, inclusive em relação às alterações posteriores que lhe forem introduzidas.
13.4. As partes declaram também que o inteiro teor da legislação aplicável à matéria a que se referem os
itens acima é de conhecimento também de seus sócios, associados, dirigentes, gestores, empregados,
prepostos e terceirizados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Caso a CONTRATADA, no decorrer da prestação dos serviços, demonstre inaptidão técnica,
operacional ou administrativa, bem como quaisquer outras características que, no entendimento do
CONTRATANTE, possa prejudicar, inviabilizar, retardar ou desvirtuar o objetivo pretendido, poderá o
CONTRATANTE aplicar as penalidades previstas no presente contrato.
14.2. O não exercício, pelo CONTRATANTE, de qualquer dos direitos previstos neste contrato não
constituirá renúncia ou novação, podendo tais direitos e prerrogativas ser por ela exercido a qualquer
tempo.
14.3. Casos omissos e modificações serão resolvidos entre as partes através de termos aditivos, que
farão parte integrante deste CONTRATO.
14.4. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade das partes, na forma do
Código Civil Brasileiro.
14.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, que será o competente
para dirimir dúvidas decorrentes da execução deste CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
14.6. A CONTRATADA é responsável, em qualquer época, pela fidelidade e veracidade das informações
dos documentos apresentados.
14.7. O Sescoop/MG poderá introduzir acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme lhe faculta o artigo 30 do Regulamento
de Licitações e Contratos do SESCOOP.
14.8. Todas as atividades de natureza formal inerentes ao contrato tais como alterações contratuais,
repactuações de preços, rescisão, serão de alçada do Gestor Formal do CONTRATANTE.
Como alternativa à assinatura física do Instrumento, as Partes declaram e concordam que as assinaturas
mencionadas poderão ser efetuadas em formato eletrônico, sendo a(s) respectiva(s) folha(s) de
assinaturas documento integrante e inseparável deste Instrumento Contratual, sob pena de nulidade,
declarando ainda e desde já, reconhecerem a veracidade, autenticidade e validade deste Instrumento e
de seus termos, incluindo seus anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, por meio de certificados
eletrônicos e digitais, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001 (“MP nº 2.200-2”) e da legislação vigente da autoridade certificadora ICP-Brasil.
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Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, o Marco Civil da Internet e outras Leis ou regulamentos
aplicados ao tema.
12.8. A CONTRATADA declara estar ciente que quaisquer comunicações e/ou solicitações relacionadas à
proteção de dados pessoais decorrentes do presente instrumento deverão ser realizadas exclusivamente
através do canal oficial estabelecido pelo SESCOOP/MG: dpo@sistemaocemg.coop.br.

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2022.
SESCOOP/MG:
________________________________
ALEXANDRE GATTI LAGES
SUPERINTENDENTE

______________________________________
ISABELA CHENNA PEREZ
GERENTE GERAL

COMERCIAL CRS PRODUTOS DE LIMPEZA:
_______________________________
ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS
TESTEMUNHAS:
________________________________
MILENE DIAS MENDES

_____________________________________
ROBERT MARTINS SANTOS
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E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente, na presença das testemunhas
abaixo, que também o assinam.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as
assinaturas clique no link: https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/01C8-861E-01D3-73C2 ou
vá até o site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código para verificação: 01C8-861E-01D3-73C2

Hash do Documento
18A081010184D9F6571EBDC5F1FF7CA6B95C09AFABF609C89F90DE683AD645E7
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/11/2022 é(são) :

ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS (Signatário) - 125.***.***-84 em 01/11/2022
15:09 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: claudio@comercialrosasantos.com.br
Evidências
Client Timestamp Tue Nov 01 2022 15:08:59 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Location not shared by user.
IP 201.80.70.22
Assinatura:

Hash Evidências:
8B0A6F1CB89C53A5249446F387625B6EF34C2995F5E6A19CC94EF8BE64267079

Isabela Chenna Perez (Gerente Geral Sescoop/MG) - 074.***.***-85 em 31/10/2022 14:58
UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Autenticação de conta
Evidências
Client Timestamp Mon Oct 31 2022 14:58:46 GMT-0300 (-03)

Geolocation Location not shared by user.
IP 152.255.109.60
Assinatura:

Hash Evidências:
3624485793128E821C62901A10B724B0B41599EA05BACF0F13FF1B280C0CACE6

Alexandre Gatti Lages (SUPERINTENDENTE SESCOOP/MG) - 005.***.***-22 em 28/10/2022
15:23 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Autenticação de conta
Evidências
Client Timestamp Fri Oct 28 2022 15:22:51 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -19.928131 Longitude: -43.9272102 Accuracy: 34.021
IP 190.109.64.120
Assinatura:

Hash Evidências:
EE0727CB1C3957A42D8855B815C7BC3FFD76CCF972B393F7643E1AB6BA573A7E

Robert Martins Santos (Testemunha) - 031.***.***-32 em 28/10/2022 15:04 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Autenticação de conta
Evidências
Client Timestamp Fri Oct 28 2022 15:03:54 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -19.9213666 Longitude: -43.9341315 Accuracy: 3682.8303688714864
IP 190.109.64.120
Assinatura:

Hash Evidências:
A81D7D5A43A9EF59239909E1406EE7F9494E84E06B94722D0278E6725C35E0AB

MILENE DIAS MENDES (Testemunha) - 036.***.***-44 em 28/10/2022 14:23 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: milene.mendes@sistemaocemg.coop.br
Evidências
Client Timestamp Fri Oct 28 2022 14:23:25 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -19.8734096 Longitude: -44.0437143 Accuracy: 1553.132774402378
IP 190.109.64.120
Assinatura:

Hash Evidências:
AD10DA2C074378B853BC1F6A839456C06791210C3F188D0A01D093661B36D9EB

Lucas Alves De Andrade Rocha (Analista Jurídico - Sescoop/MG) - 085.***.***-08 em
28/10/2022 11:37 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

