
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9/2021 
  

 Pelo presente, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM-SUL inscrita no CNPJ sob o nº 08.486.180/0001-75, com 

sua sede localizada na rua Agenor Loli, n° 189, bairro corridas, Orleans-SC neste ato representado 

por Jorge Luiz Koch, portador do RG n° 514.937e inscrito no CPF sob o n° 342.332.539-91, 

doravante denominado CONTRATANTE, do outro, a empresa SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 03.777.341/0119-58, com endereço na 

Rua Aristiliano Ramos, 275, Centro, Orleans, Estado de Santa Catarina, neste ato representada 

pela Senhora Graziela da Silva Branco, CPF nº 004.612.939-19, doravante denominada 

CONTRATADA, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666/93, em 

razão do Ato de Dispensa de Licitação nº 001/2020, as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRODUTO CONTRATUAL 

  
O objeto desse contrato é a Prestação de serviços de consultoria especializada com 

conhecimentos nas áreas de Segurança do trabalho Aferição de Calor Quantificação da exposição 
ocupacional ao calor. Aferição de Químicos Quantificação da exposição ocupacional a substancias 
químicas. Informações Adicionais/Apêndices: valores conforme a análise realizada Aferição de 
Ruído da Jornada Diária (min 75% da jornada) Quantificação da exposição ocupacional a ruído, 
com tempo de medição minimo de 75% da jornada do trabalhador. Aferição de Vibração 
Quantificação da exposição ocupacional a vibração de corpo inteiro (VCI) ou mãos e braços (VMB). 
Audiometria Ocupacional Exame realizado para avaliar a audição do trabalhador exposto ao ruído 
no ambiente de trabalho, para acompanhamento de sua audição e da evolução dos limiares 
auditivos, em atendimento à obrigatoriedade legal disposta na NR 7 (Anexo I, Quadro II - Portaria 
19/98); visando o controle da exposição ocupacional a níveis de pressão sonora elevados e, 
sobretudo, a preservação da saúde do trabalhador. Consulta Avulsa Consulta médica para 
avaliação das condições de saúde do trabalhador (não relacionado aos exames médicos 
ocupacionais legais, tais como admissionais, demissional, periódico, retorno ao trabalho e mudança 
de função) e análise de atestado médico com avaliação médica. Eletrocardiograma Exame de saúde 
na área de cardiologia no qual é feito o registro da variação dos potenciais elétricos gerados pela 
atividade elétrica do coração. Espirometria Realização de procedimento para avaliação da 
capacidade pulmonar do trabalhador. Exame de Raio X Exame complementar de imagem 
radiológica realizado em função de investigação diagnóstica solicitada por médico. Informações 
Adicionais/Apêndices: Valores conforme a tabela vigente do SESI Clinica Exame Médico 
Ocupacional Exames médicos (admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de 
função e demissional) que compreendem a avaliação clínica (anamnese ocupacional e exame físico 
e mental) realizada de acordo com os termos especificados na NR 7, com a finalidade de avaliar a 
saúde no aspecto geral, a capacidade laborativa e as possíveis repercussões do trabalho sobre a 
saúde. Exame Médico Ocupacional Exames médicos (admissional, periódico, de retorno ao 
trabalho, de mudança de função e demissional) que compreendem a avaliação clínica (anamnese 
ocupacional e exame físico e mental) realizada de acordo com os termos especificados na NR 7, 
com a finalidade de avaliar a saúde no aspecto geral, a capacidade laborativa e as possíveis 
repercussões do trabalho sobre a saúde. Informações Adicionais/Apêndices: Foram orçados 11 
exames no contrato. Exames a mais serão cobrados Exames Laboratoriais Realização de exames 
ocupacionais oriundos das consultas ocupacionais ou demandados pelo cliente que já possui um 
PCMSO e/ou médico examinador que realiza as consultas ocupacionais. Teste de Acuidade Visual 
Realização de procedimento para avaliação da acuidade visual do trabalhador. Gestão de Laudos 



 
e Programas de SST Entrega 1: Elaboração de Laudos trabalhistas e previdenciários, conforme 
legislação vigente: 1. LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (Decreto 
3.048/99 e suas atualizações) 2. LI - Laudo de Insalubridade (NR15) 3. LP - Laudo de Periculosidade 
(NR16) Entrega 2: Elaboração de Programas de Segurança e Saúde no Trabalho, conforme 
legislação vigente: 1. PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ou PGR - Programa 
de Gerenciamento de Riscos (conforme período de vigência legal de cada um destes) 2. PCMSO- 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 3. PPPA - Programa de Prevenção de Perdas 
Auditivas (quando identificado ruído a partir do Nível de Ação) Entrega 3: Atualização constante dos 
laudos e programas legais, com emissão de novas versões dos documentos conforme necessidade 
de atualização. A verificação da necessidade de alteração através de Visitas de monitoramento do 
ambiente de trabalho, conforme enquadramento do cliente, abaixo e, através de necessidade 
apontada pelo cliente. 1. Cliente Novo: • Grau de Risco 1 e 2: o Até 49 trabalhadores: 2 visitas o A 
partir de 50 trabalhadores: 3 visitas • Grau de Risco 3 e 4: o Até 99 trabalhadores: 3 visitas o A partir 
de 100 trabalhadores: 4 visitas 2. Cliente Renovação • Grau de Risco 1 e 2: o Até 49 trabalhadores: 
2 visitas o A partir de 50 trabalhadores: 3 visitas • Grau de Risco 3 e 4: o Até 99 trabalhadores: 4 
visitas o A partir de 100 trabalhadores: 5 visitas Obs.1: Poderá acontecer alteração nos meses em 
que ocorrerão as visitas, desde que, previamente acordado entre as partes. Obs.2: Nos meses que 
não ocorrer visita de monitoramento, é responsabilidade do cliente informar quaisquer mudanças 
(conforme exemplo listado abaixo) que ocorreram ou possam ocorrer no ambiente de trabalho e, 
que tenham impacto nos laudos e programas legais. Mudanças de importância para os Laudos e 
Programas legais: 1. Alteração na estrutura física da empresa/ambientes de trabalho; 2. Alteração 
nos processos, atividades ou insumos; 3. Inclusão, exclusão ou alteração de maquinário; 4. 
Inclusão, exclusão ou alteração de produtos químicos; 5. Aquisição, exclusão ou alteração de EPI - 
Equipamento de Proteção Individual; 6. Aquisição, exclusão ou alteração de EPC - Equipamento de 
Proteção Coletiva; 7. Alterações que impactem na eficácia de EPI e EPC; 8. Implementação do 
Plano de Ação do PPRA ou PGR; 9. Inclusão, exclusão ou alteração setor, cargo e descrição de 
atividade; 10. Necessidade de inclusão, exclusão ou alteração de Grupo de Exposição. Entrega 4: 
Acesso a ferramenta web para gestão de informações legais, bem como funcionalidade 
relacionadas as atividades de saúde e segurança do trabalho (exemplos citados abaixo). 1. 
Visualização da exposição aos riscos por agrupamento ou por trabalhador; 2. Entrega de EPI - 
Equipamento de Proteção Individual; 3. Emissão de Ordens de Serviço; 4. Gestão de CIPA; 5. 
Gestão de treinamentos; 6. Gestão de Plano de Ação; 7. Convocação de Exames Ocupacionais; 8. 
Agendamento de exames e consultas ocupacionais; 9. SESIGED - Gestão Eletrônica de 
Documentos; 10. Registros de Incidentes; 11. Gestão de Sistema de Combate a Incêndio; 12. 
Emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário; 13. Cadastro e gestão de FISPQ. Entrega 
5: Acesso a funcionalidade da ferramenta web que permite gerar, gerenciar e enviar dados para o 
governo (Novo eSocial). Entrega 6: Assessoria para auxiliar no uso da ferramenta web, 
especialmente nas funcionalidades ligadas a emissão de Ordens de Serviço, Emissão de PPP, 
Registro de Entregas de EPI via sistema, Controle de Exames Ocupacionais, Gestão e 
Implementação do Plano de Ação. Entrega 7: Entrega de Plano de Quantificação, 2 meses antes 
do término do contrato, a fim de planejar e subsidiar as avaliações quantitativas necessárias para 
determinar ou monitorar a exposição dos trabalhadores aos agentes químicos ou físicos (ruído, 
calor e vibração) existentes no ambiente de trabalho. Entrega 8: Entrega, no final do ciclo contratual, 
dos relatórios legais abaixo, para fechamento dos ciclos dos programas e planejamento para o 
próximo ciclo de gestão. 1. Relatório de Análise Global do PPRA ou Relatório Analítico do PGR 
(conforme legislação vigente) e, 2. Relatório Anual do PCMSO ou Relatório Analítico do PCMSO 
(conforme legislação vigente). Informações Adicionais/Apêndices: 11 funcionários Número de 
Trabalhadores Atendidos: 11. 
 

  
 



 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 

  

 O preço total dos serviços objetos deste instrumento será composto pelos valores descritos 

nas tabelas abaixo. Em havendo demandas mediante consumo variável estas serão cobradas de 

acordo com as quantidades efetivamente consumidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VERIFICAÇÃO:  

 

A verificação da entrega do serviço ficará a cargo da Superintendência do contratante. 

Parágrafo único. A prestação dos serviços terá como termo inicial a data da assinatura do contrato 

e prazo de 1 ano para a conclusão. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:  

 

O pagamento será feito em 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas, no valor de R$ 257,84 cada 

uma, com vencimento nos dias 10 de cada mês, com a emissão da respectiva nota fiscal. 

§1º Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento será de 

5 (cinco) dias a partir da sua reapresentação. 

§2º O pagamento onerará o orçamento do Consorcio na seguinte dotação orçamentária, em relação 

ao Exercício de 2021 e 2022:  



 
Órgão: 1 – CISAM-SUL 

Unidade: 1 – CISAM-SUL 

Função: Administração 

Subfunção: Administração 

Prorama: Controle da Qualidade da água e do esgoto 

Recurso: Recursos Ordinários 

Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00 

Com. Elemento: 3.3.90.39.79.00.00.00 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional. 

§3º Vigorará, o presente contrato, até o dia 04 de novembro de 2022, podendo haver a prorrogação 

nas hipóteses legais, tanto em relação ao prazo do contrato quanto em relação ao prazo de 

execução do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS REAJUSTES:  

 

Os valores estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis, com exceção de superveniência 

de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculadas capazes de retardar ou impedir 

a execução do ajuste – ou ainda de casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, com a 

configuração de área econômica extraordinária e extracontratual, hipóteses nas quais será mantido 

o equilíbrio econômico-financeiro inicial contratado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 
  

 São obrigações:  

 1) por parte da contratada:   

Realizar todas as atividades previstas neste instrumento. • Manter sigilo das informações coletadas 

na CONTRATANTE por prazo indeterminado. A não-observância de quaisquer das disposições de 

confidencialidade ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA, como também o agente causador 

ou facilitador, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos 

sofridos e estimados pela CONTRATANTE, inclusive aqueles de ordem moral, bem como à 

assunção de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular 

processo judicial ou administrativo, não sendo aplicado esta disposição para as informações que se 

tornaram de domínio público, por outro meio de divulgação que não pelo CONTRATADO, ou por 

anuência da empresa CONTRATANTE. • Responsabilizar-se pelo seguro de acidentes pessoais e 

de vida de todos os seus prepostos e colaboradores que participarão na execução dos serviços 

objeto deste instrumento 

 

2) por parte do contratante:   

 

Efetuar o pagamento pelos serviços prestados nas condições previstas neste instrumento. • 

Designar pessoa responsável pelas atividades programadas na empresa, que deverá manter 

contato com o/a responsável da contratada, facilitando o processo. • Receber, acompanhar e prestar 

informações, pertinentes aos serviços contratados, aos profissionais de Segurança do Contratado, 

nos ambientes de trabalho, para realização de visita técnica e avaliação de riscos ambientais, bem 

como monitoramento periódico. • Responsabilizar-se pela gestão e envio de dados de SST para o 



 
novo eSocial, conforme data de entrada deste evento, podendo contar com a assessoria do 

Contratado. • Seguir a orientação do Contratado para acesso às informações relativas ao eSocial 

referentes a Saúde e Segurança do Trabalho (de acordo com os serviços contratados) e 

responsabilizar-se pelo tratamento, validação, integração e envio destas informações ao governo, 

eximindo o Contratado de qualquer responsabilidade neste sentido. • Fornecer em prazo hábil de 

até 05 (cinco) dias úteis, após o aceite da proposta, as informações necessárias de forma completa 

e fidedigna ao processo para elaboração dos documentos legais contratados, quais sejam: • 

Planilha cadastral de dados dos trabalhadores e de pessoa jurídica; • Listagem com produtos 

químicos e as respectivas FISPQs; • Relação dos equipamentos de proteção individual 

(preferencialmente por função); • Relação dos equipamentos de proteção coletivos; • Registros de 

treinamentos e de normas internas de saúde e segurança do trabalho; • Outras informações que 

julgar necessárias. • Responsabilizar-se pelo agendamento e encaminhamento do trabalhador para 

realização de atendimento médico para fins de Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, respeitando 

os prazos legais definidos na Norma Regulamentadora NR7 e para atendimento aos prazos do 

eSocial, quais sejam: • Exame admissional agendado antes da data de admissão do trabalhador; • 

Exame de mudança de função antes da mudança; • Exame de retorno ao trabalho no primeiro dia 

de retorno ao trabalho; • Exame demissional antes de realizar a rescisão do trabalhador e o exame 

periódico conforme data de vencimento. Os Exames Médicos Ocupacionais não realizados serão 

cobrados da Contratante caso o cancelamento não ocorra com no mínimo 24 (vinte quatro) horas 

de antecedência, de acordo com a tabela de preço vigente do Contratado. É necessário o prazo de 

72 (setenta e duas) horas para agendamento dos exames, a fim de que o Contratado possa atender 

à demanda da empresa sem risco de atraso. • Responsabilizar-se por informar o Contratado de 

toda e qualquer alteração na estrutura física da empresa/ambientes de trabalho, processos, 

atividades ou insumos; Inclusão, exclusão ou alteração de maquinário ou de produtos químicos; 

Aquisição, exclusão ou alteração de EPI - Equipamento de Proteção Individual ou EPC - 

Equipamento de Proteção Coletiva; Alterações que impactem na eficácia de EPI e EPC; 

Implementação do Plano de Ação; Inclusão, exclusão ou alteração setor, cargo e descrição de 

atividade; entre outros, que impactem nas informações dos laudos e programas legais de SST, 

ocorridos no período entre as visitas de monitoramento. • Disponibilizar as informações abaixo 

listadas, via planilha de Excel, ou inserção dos dados no sistema de informação da contratada (S+), 

baseado na exigência da nova Norma Regulamentadora NR-7, em seus itens 7.3.2,; 7.3.2.1; 7.6.2, 

sendo eles: - Atestados médicos; - Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT emitidas pela 

empresa; - Afastamento por benefício previdenciário, informando o tipo do mesmo. 

Realizar os exames médicos vinculados com o sistema de informação da contratada, sempre que 

o Médico Coordenador for do Contratado. Caso o médico coordenador não seja o médico do SESI 

SC, a contratante deverá se responsabilizar pela elaboração do Relatório Anual (Analítico) do 

PCMSO. • Responsabiliza-se pelos equipamentos de avaliação que ficarão em posse de seus 

funcionários durante a execução dos serviços de aferições contratados, sendo que os equipamentos 

deverão ser devolvidos no mesmo estado de conservação que se encontravam, no momento em 

que fixados na vestimenta dos funcionário, e em pleno funcionamento, de modo que é de sua inteira 

responsabilidade ressarcir, ao Contratado, quaisquer equipamentos extraviados ou danificados 

enquanto na posse de seus funcionários. 

Local de Atendimento  



 
• Os serviços serão realizados nas dependências da CONTRATANTE ou eventualmente, nas 

dependências do CONTRATADA. 

Penalidades 

 • A inadimplência de qualquer das partes acarretará a rescisão do contrato, sem prejuízo de perdas 

e danos, ficando a parte infratora sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total previsto 

nos dados financeiros, além do ônus de sucumbência, em caso de cobrança judicial.  

Aditamento  

• O presente instrumento é passível de aditamento, caso seja necessário acrescentar informações 

suplementares, corrigir ou esclarecer alguma condição específica, ou ainda, complementar com 

novos dados o instrumento original.  

Vigência  

• O presente contrato poderá ser renovado mediante termo aditivo assinado entre as partes, não 

sendo permitida a renovação automática. 

Rescisão  

• O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, sem 

que venha ensejar multas ou penalidades, desde que comunicado formalmente com 30 (trinta) dias 

de antecedência, sem prejuízo do pagamento de valores devidos por serviços já executados,  e 

sem prejuízo de aplicações dos termos da cláusula do ressarcimento, quando houver.  

Ressarcimento 

• Após o início do serviço, a resilição por parte da Contratante acarretará no dever de pagar ao 

Contratado o valor de 30% (trinta por cento) do valor remanescente, referente às atividades já 

realizadas.  

Disposições Gerais  

• Este contrato não estabelece qualquer vínculo empregatício entre o Contratante e a Contratada, 

assim como não estabelece nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio ou representação. • 

Ao coletar os dados pessoais, o SESI compromete-se a cumprir suas obrigações frente à Lei Geral 

de Proteção de Dados do Brasil (Lei nº 13.709/18), tratando os mesmos para o fim específico de 

alimentar o Sistema de Medição de Desempenho do Departamento Nacional. A empresa ao 

fornecer os dados para o SESI, compromete-se a cumprir suas obrigações frente à Lei Geral de 

Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), dentre elas solicitar o consentimento do titular dos dados 

pessoais dando-lhe conhecimento do fim específico que seus dados serão tratados.  

• Visando atender o Sistema de Medição de Desempenho do Departamento Nacional do SESI, a 
empresa compromete-se a fornecer os dados pessoais de todos os seus empregados atendidos 
pelo objeto do contrato, dentre eles nome, CPF e data de nascimento.  
• A entrega dos serviços prestados será em formato digital, por meio do sistema do Gerenciador 
Eletrônico de Documentos do Sistema S+ (611 - SESIGED). Os relatórios serão emitidos 
digitalmente em conformidade com a Norma Regulamentadora 01 e a Portaria 211, de 11 de Abril 
de 2019 que regulamenta a utilização de certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Caso a Contratante necessite da entrega em meio físico, será 
cobrado o valor de R$ 5,00 (cinco reais) de encadernação por documento, R$ 0,15 (quinze 
centavos) a impressão preto/ branca por folha e R$ 0.50 (cinquenta centavos) a impressão colorida 
por folha.  
• Fica a Contratante sendo o único responsável pela contratação das avaliações quantitativas dos 
agentes ambientais, conforme indicado pelo Contratado, com base na tabela de preços vigentes da 
contratada, mediante aceite da proposta contrato, de aditivo contratual ou, validação de execução 
de aferição (valor avulso previsto em contrato), se for necessário.  



 
• Visando atender o Sistema de Medição de Desempenho do Departamento Nacional do SESI, a 
empresa compromete-se a fornecer os dados pessoais de todos os seus empregados atendidos 
pelo objeto do contrato, dentre eles nome, CPF e data de nascimento. 
 

 CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO:  

 

A fiscalização será exercida pelo contratante, através de seu setor competente (Superintendência), 

a qual poderá, junto ao representante da contratada, solicitar a correção de eventuais falhas e/ou 

irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas em prazo razoável 

assinalado, serão objeto de comunicação oficial à contratada, a qual será submetida à aplicação 

das penalidades previstas neste contrato. 

Parágrafo único. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas 

com a execução do objeto deste contrato serão registradas pelo contratante. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:  

 

A rescisão contratual poderá ser: 

I – determinada por ato unilateral e escrito do contratante, nos seguintes casos: 

a) não cumprimento das cláusulas contratuais nas condições e prazos especificados; 

b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais diante das condições e prazos 

especificados; 

c) subcontratação total do objeto deste contrato, associação da contratada com outrem, cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação; 

d) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 

e) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

f) dissolução da sociedade da contratada; 

g) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudiquem a 

execução do contrato; 

h) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovadas, desde que impeditivas à 

execução do contrato; 

II – amigável, por acordo entre as partes, diante da conveniência do contratante. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:  

 

Sem prejuízo do previsto no art. 87 da Lei nº 8.666/93, a contratada ficará sujeita à multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total, e à multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, em caso de descumprimento parcial. 

Parágrafo único. As multas legais e a prevista neste contrato não eximem a contratada, ainda, da 

reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que venha a acarretar ao contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

As partes comprometem-se a cumprir suas obrigações, no que couber, ao abrigo da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709/2018). • A Contratante compartilhará com a 



 
Contratada os dados pessoais dos colaboradores (nome, CPF, endereço, escolaridade, e-mail e 

telefone) elegíveis para a prestação dos serviços contratados, conforme necessidade de cada 

prestação de serviço, os quais serão utilizados para fins cadastrais e cumprimento de requisitos 

legais.  

• Os dados não serão transferidos, compartilhados ou cedidos à terceiros, sem instruções prévias 

da CONTRATANTE. Mediante solicitação da parte CONTRATADA à parte CONTRATANTE, os 

dados pessoais poderão ser fornecidos à órgãos públicos (Secretarias, Ministérios, AGU/TCU, 

dentre outros) para cumprimento de exigências intrínsecas aos serviços prestados e ainda ao 

Departamento Nacional do CONTRATADO, única e exclusivamente para fins de apuração de 

métricas de desempenho de serviços e recebimento de fomento, sendo vedada sua utilização para 

quaisquer outros fins.  

• Cada Parte monitorará, por meios adequados, sua própria conformidade e a de seus funcionários 

e operadores, com as respectivas obrigações relativas à proteção de Dados Pessoais, bem como 

implementará, mediante esforço razoável e em conformidade com os controles de Segurança da 

Informação e com a legislação aplicável, as medidas de segurança adequadas à proteção dos 

dados pessoais, devendo tratar os Dados Pessoais de forma confidencial e com o mesmo nível de 

segurança que tratam seus dados e informações de caráter confidencial, ainda que este instrumento 

venha a ser resolvido e independentemente dos motivos que deram causa ao seu término ou 

resolução.  

• Cada Parte é responsável por garantir o exercício e cumprimento dos direitos dos Titulares, em 

observância à legislação de proteção de dados pessoais.  

• Se uma das Partes receber uma solicitação do Titular relativa a um tratamento que não seja de 

sua responsabilidade, deverá notificara Parte responsável sobre a solicitação do Titular recebida. • 

As Partes comprometem-se em auxiliar uma a outra no cumprimento de suas obrigações judiciais 

ou administrativas, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e demais normas 

aplicáveis, fornecendo informações relevantes disponíveis e qualquer outra assistência para 

documentar e eliminar a causa e os riscos impostos por quaisquer violações de segurança 

verificadas na execução deste Contrato.  

• Fica vedada à Contratada a transferência internacional dos dados pessoais compartilhados no 

âmbito do presente Contrato sem a prévia anuência, por escrito, da Contratante. 

Na hipótese de incidente de segurança que envolvam dados pessoais compartilhados pela 

CONTRATANTE, a CONTRATADA informará à mesma (CONTRATANTE), por escrito, em prazo 

não superior a 36 (trinta e seis) horas. • Com base no objeto deste instrumento e nas premissas das 

leis de proteção de dados, a CONTRATANTE terá o direito de auditar o tratamento de dados 

pessoais realizado pela CONTRATADA, que deverá permitir o acesso às suas instalações e 

assegurar a disponibilidade de documentos, especificações e informações relevantes ao tratamento 

dos dados pessoais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:  

 

Fica eleito o foro da Comarca de Orleans-SC, Estado de Santa Catarina, para dirimir dúvidas e/ou 

procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 



 
 

 Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as condições contidas na Lei 

nº 8.666/93, a qual será aplicada aos casos omissos. 

 

E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas) 

vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas. 

    

Orleans – SC, 05 de novembro de 2021. 

 
   
Contratante                                                                                
 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM-SUL 
IBANEIS LEMBECK 

 
 

 
 
Contratada 
 
 
   

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA.  

GRAZIELA DA SILVA BRANCO 

 
 
 TESTEMUNHAS: 

 
 
 

1ª – DINA ROSA MELLER DA SILVA – Assinatura:_________________ 

       CPF nº 082.891.769-88  

 

2ª – KEIFER CAPELINI - Assinatura:______________________ 

       CPF nº 022.173.490-23 

 


