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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

Prestação de serviços técnicos para elaboração do plano de 

negócios 2022-2027 para o Grupo de Estudo Permanente para a 

Elaboração/Atualização de Normas Técnicas Relacionadas à 

Eficiência Energética em Edificações, junto ao ABNT/CB-002, de 

modo a garantir a perenidade de suas atividades com 

sustentabilidade econômico-financeira, conforme descrito no 

convênio firmado entre SindusCon-SP e Eletrobras nº ECV – PRFP 

005/2020. 

 

 

2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO DO TRABALHO  

 

A empresa contratada deverá planejar e pactuar ações para a 

manutenção e sustentabilidade econômico-financeira do Grupo de 

eficiência energética em edificações no âmbito do ABNT/CB-002, 

contemplando a gestão estratégica, gestão de recursos humanos e 

financeiros, gestão de marketing e de relacionamento com os 

parceiros do setor, do governo e da academia, bem como a gestão e 

manutenção da plataforma de disseminação (website). 

 

2.1. Etapas de Desenvolvimento do Trabalho 

 

O plano de negócios será um documento que descreverá ações do 

Grupo de eficiência energética em edificações no âmbito da 

ABNT/CB-002 como um negócio sustentável, detalhando os objetivos a 

serem alcançados e os prazos, governança, mitigando os riscos e as 

incertezas para garantir a perenidade das atividades do grupo e a 

efetividade das atividades. 

 

O plano deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE, pela ELETROBRAS/ 

PROCEL e pelo ABNT/CB-002. 

 

O CONTRATANTE poderá solicitar os ajustes, sem acréscimos no 

preço, quantos forem necessários à aprovação dos entes citados no 

parágrafo anterior. 

 

A CONTRATADA se compromete a realizar os serviços dentro do prazo 

estabelecido neste Termo de Referência, sob pena de responder 

pelos danos causados. 
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O trabalho da CONTRATADA será desenvolvido em 07(sete) meses. 

 

Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA produzirá relatórios 

mensais de acompanhamento e análise do plano de negócios, com 

apresentação de propostas de soluções para os problemas 

identificados, conforme as atividades indicadas no item 2.2. 

 

As análises e avaliações serão permanentemente discutidas e 

apresentadas ao CONTRATANTE, ELETROBRAS/ PROCEL e ABNT/CB-002 

visando garantir a atualização de estratégias. 

 

Os relatórios subsidiarão eventuais melhorias do plano de 

negócios, que serão apontadas pelo CONTRATANTE, a partir da 

avaliação das atividades de cada período da prestação de serviço 

efetuado pela CONTRATADA. Os ajustes não acarretarão acréscimo de 

custo para o CONTRATANTE. 

 

2.2 Atividades 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos, a CONTRATADA deverá 

entregar ao CONTRATANTE as seguintes atividades: 

 

Atividades Forma de entrega 

01 
Relatório com a identificação dos agentes que interagem ou que 
possam vir a interagir e oferecer suporte financeiro ao Grupo. 

Digital: Pdf (para web) 
 

02 
Relatório com a identificação dos agentes que interagem ou que 
possam vir a interagir no suporte técnico e estratégico ao Grupo. 

Digital: Pdf (para web) 
 

03 
Relatório com a identificação de prioridades internacionais para o 
período de 2022-2027. 

Digital: Pdf (para web) 
 

04 
Relatório com a identificação de prioridades nacionais para o período 
de 2022-2027. 

Digital: Pdf (para web) 

05 

Relatório parcial do Plano de Negócio para o desenvolvimento de uma 
estrutura sustentável de operação para acompanhamento e 
desenvolvimento da normalização para o ABNT/CB-002 para o período 
2022-2027, incluindo, mas não se limitando a critérios de governança, 
sustentabilidade financeira, previsão da normalização em eficiência 
energética e prazo de cumprimento das obrigações. 

Digital: Pdf (para web) 
 

06 

Relatório com indicações para a organização de Foro de divulgação das 
normas de eficiência energética e demais trabalhos a serem produzidos 
pelo Grupo e dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do  Convênio 
assinado pela Eletrobras e SindusCon-SP. 

Digital: Pdf (para web) 
 

07 

Relatório com o Plano de Negócios detalhado com as soluções 
identificadas e os trabalhos a serem realizados, sustentação financeira 
do projeto e demais itens contemplados neste termo de referência  e 
auxílio na implementação do Plano de Negócios. 

Digital: Word ou Excel e Pdf (para web) 
 

 

 

2.3 Características das Atividades 

 

Para o desenvolvimento de tais atividades, será necessária à  

realização de reuniões com o SindusCon-SP e a Eletrobras/Procel, 

ABNT-CB-002 , equipe contratada, que está realizando outros itens 

do projeto, e outras entidades envolvidas no assunto, a serem 

indicadas pelo SindusCon-SP, que possuem conhecimento dos 

movimentos, estruturas, documentos e procedimentos nacionais e 

internacionais referentes à eficiência energética das edificações. 
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As atividades a serem entregues pela CONTRATADA serão indicadas no 

Cronograma apresentado neste Termo de Referência e devem ser 

apresentadas em forma de relatórios. 

 

Após o aceite definitivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fará a 

entrega definitiva do plano de negócios contemplando todas as 

solicitações de ajustes solicitados pelo CONTRATANTE. 

 

As atividades esperadas pelo CONTRATANTE estão detalhadas a 

seguir: 

 

Atividade 01: Identificação dos agentes que interagem ou que 

possam vir a interagir e oferecer suporte financeiro ao Grupo. 

 

Esta atividade busca identificar mecanismos permanentes de suporte 

financeiro, verificando formatos já utilizados por outros Comitês 

Brasileiros de Normalização, bem como movimentos envolvendo 

suporte governamental para ações estratégicas de normalização no 

país. 

 

Também considera a identificação de agentes relevantes que 

interagem, ou possam vir a interagir, com o Grupo de eficiência 

energética no âmbito do ABNT/CB-002 e outros agentes que se 

beneficiarão com o fortalecimento deste grupo, bem como darão 

sustentação financeira ao trabalho a ser realizado. É importante 

considerar no mapeamento os diferentes setores demandantes do 

Grupo e separar os agentes em públicos e privados. Considerar, 

ainda, uma projeção das informações levantadas em um horizonte de 

05 anos, conforme definido no objetivo geral.  

 

As informações desta atividade deverão constar em um relatório 

inicial (atividade 01a) e no mês seguinte em um relatório 

complementar (atividade 01b) que deverá ser enviado para o 

CONTRATANTE, contendo, no mínimo os seguintes itens: introdução, 

objetivo e conclusões. 

 

Atividade 02: Identificação dos agentes que interagem ou que 

possam vir a interagir no suporte técnico e estratégico ao Grupo. 

 

Esta atividade busca identificar os principais agentes, 

organizações e partes interessadas, nacionais e internacionais, 

que possam contribuir tecnicamente e para as decisões estratégicas 

do ABNT/CB-002. 

 

Levantar informações sobre as projeções dos estudos de eficiência 

energética no âmbito do ABNT/CB-002 para os próximos 05 anos de 

forma a permitir a execução de outros serviços, além daqueles 

ligados diretamente aos projetos de normas, visando diversificar a 

atuação do grupo de eficiência energética das edificações. 

 

Nesta atividade deve-se estimar a demanda futura por atividade do 

Grupo nos próximos 05 anos, confrontada com a atual situação 
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caracterizada nesta atividade e outras eventualmente identificadas 

junto ao Grupo e demais agentes identificados na Atividade 01.  

 

Para a estimativa da capacidade de atendimento da demanda futura 

pelo Grupo, deverá ser considerada a atual infraestrutura. 

 

A CONTRATADA deverá quantificar os problemas entre a atual 

situação de atendimento e a demanda futura. Nesta atividade também 

devem ser identificadas as capacitações necessárias para que o 

tema eficiência energética nas edificações no âmbito da ABNT/CB-

002 seja difundido por todo o Brasil. 

 

As informações desta atividade deverão constar em um relatório que 

deverá ser enviado para o CONTRATANTE, contendo, no mínimo os 

seguintes itens: introdução, objetivo e conclusões. 

 

Atividade 03: Identificação de prioridades internacionais para o 

período de 2022-2027. 

 

Esta atividade busca identificar as áreas de interesse e campos de 

futuros trabalhos internacionais com base nas revisões do Business 

Plan (BP) dos comitês técnicos da ISO: TC 205 Building environment 

design e TC 163 Thermal performance and energy use in the built 

environment.  

 

Também se prevê a identificação das prioridades de temas em 

desenvolvimento no âmbito internacional em eficiência energética 

que possam ser de interesse específico do Brasil. Com base em tais 

levantamentos espera-se consolidar proposições de demandas 

Brasileiras para discussão e normalização internacional.  

Adicionalmente, busca-se concretizar o estabelecimento de uma 

estrutura do Grupo para acompanhamento permanente das atividades 

dos comitês técnicos ISO-TC163 e ISO-TC205. 

 

As partes envolvidas identificadas na atividade 01poderão ser 

permanentemente consultadas ao longo do desenvolvimento deste 

produto, uma vez que serão fontes de informação necessária para os 

trabalhos previstos. 

 

As informações desta atividade deverão constar em um relatório que 

deverá ser enviado para o CONTRATANTE, contendo, no mínimo, os 

seguintes itens: introdução, objetivo e conclusões. 

 

Atividade 04:Identificação de prioridades nacionais para o período 

2022-2027.  

 

Com o objetivo de se estabelecer uma estrutura operacional para as 

atividades de normalização no Brasil, esta atividade busca 

identificar as prioridades nacionais, vislumbrando aspectos de 

políticas em desenvolvimento de fomento de eficiência energética 

das edificações no país. 
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Com base em tais levantamentos e prioridades, deve-se propor uma 

estrutura de Comissões de Estudo para o ABNT/CB-002 que serão 

responsáveis pela operacionalização dos temas relacionados, 

incluindo-se a identificação dos níveis de responsabilidades e de 

efetiva participação dos diversos agentes de mercado. 

 

As informações desta atividade deverão constar em um relatório que 

deverá ser enviado para o CONTRATANTE, contendo, no mínimo, os 

seguintes itens: introdução, objetivo e conclusões. 

 

Atividade 05: Relatório parcial do Plano de Negócio para o 

desenvolvimento de uma estrutura sustentável de operação para 

acompanhamento e desenvolvimento da normalização para o ABNT/CB-

002 para o período 2022-2027. 

 

Com base na estrutura de dados e levantamentos realizados nas 

atividades anteriores, deve-se analisar criticamente as 

informações e desenvolver o Plano de Negócios do ABNT/CB-002 para 

o período 2022-2027.  

O objetivo primário do plano é direcionar as atividades 

prioritárias do ABNT/CB-002, bem como estabelecer as condições de 

sustentabilidade financeira e técnica de suas operações. 

 

Deve-se considerar as descrições de considerações a respeito da 

estrutura de suporte técnico e financeiro permanente para adequado 

funcionamento das atividades do CB, considerando-se 

particularmente:  

• Definição de prioridades internacionais e nacionais;  

• Definição da estrutura sustentável de operação para 

acompanhamento e desenvolvimento da normalização.  

 

Atividade 6: Relatório com indicações para a organização de Foro 

de divulgação das normas de eficiência energética e demais 

trabalhos a serem produzidos pelo Grupo e dos trabalhos 

desenvolvidos no âmbito do Convênio assinado pela Eletrobras/ 

Procel e SindusCon-SP. 

 

Após a finalização do Plano de Negócio a CONTRATADA deve auxiliar 

o CONTRATANTE na organização e participação do Foro de divulgação 

do Plano de Negócios. 

 

As informações desta atividade deverão constar em um relatório que 

deverá ser enviado para o CONTRATANTE, contendo, no mínimo, os 

seguintes itens: introdução, objetivo e conclusões. 

 

Atividade 07: Elaboração do Plano de Negócios detalhado com as 

soluções identificadas e os trabalhos a serem realizados, 

sustentação financeira do projeto e demais itens contemplados 

neste termo de referência e auxílio na implementação do Plano de 

Negócios. 
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O Plano de Negócios esperado é um documento que descreve os 

objetivos do Grupo de eficiência energética no âmbito da ABNT/CB-

002 como um negócio e quais os passos que devem ser dados para que 

esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as 

incertezas para os agentes participantes de sua governança. 

 

A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE um relatório com o 

Plano de Negócios detalhado, contendo no mínimo:  

 

- Introdução;  

- Objetivos;  

- Diagnóstico; 

- Posicionamento estratégico; 

- Projeção de atuação de 05 anos (2022 a 2027); 

- Plano Financeiro; 

- Governança; 

- Plano de Normalização em Eficiência Energética; 

- Cronograma de Prazos; 

- Plano de ação para implementação; 

-Conclusões contendo as recomendações e as soluções identificadas.  

 

 

O Plano de Negócio da ABNT/CB-002, que apresente as informações 

necessárias em nível de detalhamento adequado para o período 2021-

2026, será submetido à aprovação do SindusCon SP e da ELETROBRAS/ 

PROCEL e ABNT/CB-002. 

 

O relatório com o Plano de Negócios, em sua versão final, deverá 

ser entregue pela CONTRATADA, em meio digital, em Word e ou Excel, 

devidamente diagramado e seguindo os padrões sugeridos pelo 

CONTRATANTE, incluindo a utilização de suas logomarcas vigentes. 

 

O relatório final deve conter uma versão resumida que poderá ser 

publicada como um e-book orientativo das ações do Grupo de 

eficiência energética em edificações no âmbito do ABNT/CB-002. 

 

 

PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser realizados e entregues no prazo de até 07 

meses. 

 

A conclusão deve ser formalmente entregue e aceita pelo 

CONTRATANTE e também pelo ABNT/CB-002 e pela Eletrobras/Procel e 

no último mês deve estar estruturada a implementação do Plano de 

Negócio. 

 

As etapas também devem ser entregues para aprovação do CONTRATANTE 

e também pelo ABNT/CB-002 e pela Eletrobras/Procel, por meios de 

relatórios previstos neste termo de referência. 

 

Os pagamentos parciais e finais serão efetuados após o recebimento 

de aprovação de cada relatório, e por fim, do Plano de Negócios.  
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CRONOGRAMA DO TRABALHO 

Trabalho III: Elaboração do plano de negócios 2022-2027 do Grupo de eficiência energética em 

edificações no âmbito do ABNT-CB002 

Atividade  

T III 
Descrição/ Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

01 Relatório com a identificação dos 
agentes que interagem ou que 
possam vir a interagir e oferecer 
suporte financeiro ao Grupo. 

                        

02 Relatório com a identificação dos 
agentes que interagem ou que 
possam vir a interagir no suporte 
técnico e estratégico ao Grupo. 

                        

03 Relatório com a identificação de 
prioridades internacionais para o 
período de 2022-2027. 

                        

04 Relatório com a identificação de 
prioridades nacionais para o 
período de 2022-2027. 

                        

05 Relatório parcial do Plano de 
Negócio para o desenvolvimento 
de uma estrutura sustentável de 
operação para acompanhamento 
e desenvolvimento da 
normalização para o ABNT/CB-
002 para o período 2022-2027, 
incluindo, mas não se limitando a 
critérios de governança, 
sustentabilidade financeira, 
previsão da normalização em 
eficiência energética e prazo de 
cumprimento das obrigações. 

                        

06 Relatório com indicações para a 
organização de Foro de 
divulgação das normas de 
eficiência energética e demais 
trabalhos a serem produzidos 
pelo Grupo e dos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do  
Convênio assinado pela 
Eletrobras e SindusCon-SP. 

                        

07 Relatório com o Plano de 
Negócios detalhado com as 
soluções identificadas e os 
trabalhos a serem realizados, 
sustentação financeira do projeto 
e demais itens contemplados 
neste termo de referência  e 
auxílio na implementação do 
Plano de Negócios. 

                        

 

3 – JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

 3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação 

A contratação da empresa para elaboração do Plano de Negócios 
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2022-2027 do Grupo de eficiência energética em edificações no 

âmbito do ABNT-CB002, tem como justificativa garantir a perenidade 

das atividades do grupo com sustentabilidade econômico-financeira, 

para atender as exigências contidas no Convênio celebrado entre o 

SindusCon-SP e a ELETROBRAS/ PROCEL (ECV PRFP 005/2020). 

4 – ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Requisitos de Capacitação– Modalidade Técnica e Preço 

O critério de seleção da proposta será técnica e preço, 

selecionando, assim, a proposta mais vantajosa para o SindusCon-

SP. Por este critério, o SindusCon-SP avaliará primeiramente os 

requisitos de capacitação técnica e depois avaliará o preço, sendo 

proclamada vencedora a empresa que combinar técnica e preço.  

 

Na hipótese de as empresas proponentes estiverem qualificadas 

tecnicamente para o serviço, a escolha dar-se-á pelo menor preço. 

 

Para a habilitação e escolha da empresa a ser contratada, a mesma 

necessita ter experiência em planejamento estratégico e análise de 

viabilidade e gerenciamento de projetos e demonstrar experiência 

em elaboração de plano de negócios e preferencialmente em 

eficiência energética em edificações. Deverá apresentar um 

portfólio demonstrando a experiência com os serviços a serem 

executados. 

 

A demonstração de possuir equipe profissional qualificada deve ser 

feita mediante envio do currículo da empresa e dos profissionais 

que irão desenvolver os trabalhos. 

4.2. Requisitos Legais 

A empresa candidata deverá apresentar. 

1. Contrato social compatível com o objetivo da prestação de 

serviços; 

2. Possuir Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 
compatível com os serviços realizados, objeto do serviço; 

3.  Apresentar Certidão Negativa de Débitos – CND de tributos 

federais e municipais, inclusive certidão negativa, a certidão 

de recolhimento de FGTS e CNDT;  

4.  Assinar contrato de prestação de serviços; e 

5. Apresentar mensalmente documentos previdenciários e fundiários 

ao Contratante; 

6. Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar 
profissionais qualificados para o cumprimento das obrigações; 

7. Apresentar o Cartão do CNPJ; 

8. Apresentar inscrição municipal – cadastro de contribuinte 

municipal. 
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4.3. Requisitos Temporais 

O prazo de execução do contrato será de 07(sete) meses. 

4.4. Requisitos de Segurança 

A empresa prestadora de serviços deverá assinar termo de 

confidencialidade. 

4.5. Avaliação da Prestação de Serviços 

O acompanhamento e avaliação do trabalho da Contratada será feita 

pelo: 

1. cumprimento do cronograma de trabalho; 

2. entrega dos relatórios descritos neste termo de referência e 
no cronograma de atividades e prazos; 

3. apresentação de demonstrativo mensal das atividades 

realizadas. 

 

4.6. Obrigações Mínimas da Contratada 

A Contratada obriga-se a: 

a) executar os serviços conforme especificações do Termo de 

Referência e de sua proposta, com a alocação dos funcionários 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade necessárias e 

especificadas no Termo de Referência e em sua proposta; 

b) manter equipe necessária para a consecução dos trabalhos e 

indicar um representante que será o responsável pelo contato com 

SINDUSCONSP, ELETROBRAS/PROCEL e a Empresa de Coordenação 

designada 

c) arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos 

materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus 

empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa 

ou culposamente, à União ou a terceiros; 

d) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos 

serviços a serem executados, de conformidade com as normas e 

determinações em vigor; 

e) manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados 

e disponíveis para a realização dos serviços; 

f) instruir seus empregados, no início da execução contratual, 

quanto à confidencialidade dos serviços prestados, inclusive com 

a assinatura de Termo de Confidencialidade; 
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g) Destacar nas notas fiscais as retenções tributárias a que 

estiver sujeito; 

h) Apresentar toda a documentação previdenciária, trabalhista e 

fundiária solicitada pelo Contratante; 

i) Cumprir por todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias 

a que estiver sujeito, especialmente, em relação aos seus 

trabalhadores, responsabilizando-se exclusivamente pelas 

obrigações da prestação de serviços e dela decorrentes; 

j) Manter o Contratante e parceiro indenes de responsabilidades 

trabalhistas, previdenciárias e civis, que eventualmente ocorram 

durante o cumprimento da prestação de serviços;  

k) apresentar ao Contratante toda a documentação relativa a seus 

empregados, se houver; 

l) responder por eventuais prejuízos decorrentes do 

descumprimento da obrigação constante da prestação de serviços 

ou dela decorrentes; 

m) atender de imediato às solicitações do Contratante quanto à 
substituição dos empregados ou prestadores de serviços que 

eventualmente não venham atendendo as demandas; 

n) relatar ao Contratante quaisquer dificuldades ou 

irregularidades verificadas no decorrer da prestação dos 

serviços; 

o) não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de 

dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores 

de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho de menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

p) cumprir todos os requisitos e obrigações exigidos pela 

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A - ELETROBRAS no convênio 

firmado com o Contratante, relativa à sua prestação de serviços;  

q) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; e, 

r) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer 

das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência e no contrato de prestação de 

serviço. 
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4.7 Obrigações do Contratante 

O Contratante obriga-se a: 

a) proporcionar todas as condições para que a Contratada possa 

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do 

Contrato, especialmente deste Termo de Referência; 

b) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos 

de sua proposta; 

c) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços 

prestados; 

d) notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo 

para a sua correção; 

e) pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, 

na forma do contrato; 

f) zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam 

mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela 

Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

5. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO  

5.1. O valor mensal da contratação é de no máximo R$ 9.000,00 (nove 
mil reais) em 07 (sete) meses, e o valor máximo global é de R$ 

63.000,00(sessenta e três mil reais). 

5.2. O custo estimado da contratação e os respectivos valores 

máximos foram apurados mediante preenchimento de planilha de 

custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados 

no mercado em contratações similares. 

6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

6.1.1. O término da prestação dos serviços será em 07 

(sete)meses, contados da data de assinatura do contrato. 

6.1.2. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação 

contratual. 

6.1.3. Em caso de excepcional prorrogação de contrato, o 

Contratado não fará jus a mencionada prorrogação quando: 
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1) A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou não 

tiver cumprido as obrigações previstas no contrato de prestação 

de serviços; 
 

2) A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

 
3) A Contratada não concordar com os termos do Convênio assinado 

entre o SindusCon-SP e a CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A – 

ELETROBRAS, que é complementar a este Termo de Referência. 

 

 

7. MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE – ANEXO I 

 
7.1. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ANEXO II 

 

8. _ REQUISITOS PARA A ACEITAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO 

 

Para a aceitação dos serviços prestados levar-se-á em conta a 

aprovação dos serviços pelo SINDUSCONSP e pela Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A. – ELETROBRAS no âmbito do Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica/Procel. 

 

8.1. Propriedade dos Resultados dos Trabalhos 

A propriedade dos resultados dos trabalhos é do SindusCon-SP e das 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS no âmbito do 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica/Procel. 
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ANEXO I 

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE 

O presente Acordo é celebrado entre  

Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas 

no Estado de São Paulo - SindusCon-SP, com sede na Rua Dona 

Veridiana, nº 55, Santa Cecília, São Paulo, Capital, inscrito no 

CNPJ sob o nº 61.687.117/0001-80, neste ato representado por seu 

Presidente, Sr. Odair Garcia Senra, e Vice-Presidente Financeiro, 

Eduardo May Zaidan, ora denominado o SINDUSCON-SP;  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no 

CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pela 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada XXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

DECLARA  XXXXXXXXXXXXXXXXXX que as informações e documentos 

recebidos do SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE GRANDES 

ESTRUTURAS NO ESTADO DE SÃO PAULO – SindusCon-SP e das CENTRAIS 

ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. ELETROBRAS, decorrente do CONVÊNIO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, para 

ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS À 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES JUNTO AO ABNT/CB002 (COMITÊ 

BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL), são sigilosas e deverão ser 

utilizadas estritamente para a elaboração do diagnóstico em 

questão. 
Declaram ainda que alertarão os seus funcionários, sócios e 

diretores, estudantes, quanto à confidencialidade desses dados, 

responsabilizando-se pelos atos de violação cometidos pelos 

envolvidos. 

As Partes acordam que os dados, documentos e diagnóstico, 

resultantes do trabalho, serão utilizados exclusivamente pelo 

Contratante e pelas CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A - 

ELETROBRAS, e serão utilizados conforme as Partes, neste momento 

citadas, decidirem. 
O presente termo tem vigência por prazo indeterminado. 

 

São Paulo, XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE GRANDES 

ESTRUTURAS NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDUSCON-SP 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TESTEMUNHAS: 

 

1. _______________________    2. _______________________ 

Nome                          Nome 

CPF nº                        CPF nº  
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ANEXO II Contrato de Prestação de Serviços a Ser assinado entre as 

Partes: 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pelo presente instrumento particular, de um lado:   

XXXXXXXXXXXXXXXX, sediada na (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ 

sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por seu 

representante legal, doravante, neste instrumento, designada, 

apenas e tão somente como CONTRATADA e de outro;  

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE GRANDES ESTRUTURAS 

NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDUSCON-SP, sediado (ENDEREÇO 

COMPLETO), inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXXX, neste ato 

representada por seus representantes legais, doravante, neste 

instrumento, designada, apenas e tão somente como CONTRATANTE.  

As partes acima qualificadas têm entre si, justo e contratado, o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ora denominado, apenas 

e tão somente CONTRATO, que se regerá pelas seguintes cláusulas e 

condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO  

1.1. Prestação de serviços técnicos para elaboração do plano de 

negócios 2022-2027 para o Grupo de Estudo Permanente para a 

Elaboração/Atualização de Normas Técnicas Relacionadas à 

Eficiência Energética em Edificações, junto ao ABNT/CB-002, 

de modo a garantir a perenidade de suas atividades com 

sustentabilidade econômico-financeira, conforme descrito no 

convênio firmado entre SindusCon-SP e Eletrobras nº ECV – 

PRFP 005/2020. 

 

1.2. Para a consecução dos trabalhos, a CONTRATADA deverá: 

 

 

a) O plano de negócios será um documento que descreverá ações do 

Grupo de eficiência energética em edificações no âmbito da 

ABNT/CB-002 como um negócio sustentável, detalhando os 

objetivos a serem alcançados e os prazos, governança, 

mitigando os riscos e as incertezas para garantir a 

perenidade das atividades do grupo e a efetividade das 

atividades. 

 

b) O plano deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE, pela 

ELETROBRAS/ PROCEL e pelo ABNT/CB-002. 

 

c) O CONTRATANTE poderá solicitar os ajustes, sem acréscimos no 

preço, quantos forem necessários à aprovação dos entes 

citados no parágrafo anterior. 
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d) A CONTRATADA se compromete a realizar os serviços dentro do 

prazo estabelecido neste Termo de Referência, sob pena de 

responder pelos danos causados. 

 

e) O trabalho da CONTRATADA será desenvolvido em 07(sete) meses. 

 

f) Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA produzirá 

relatórios mensais de acompanhamento e análise do plano de 

negócios, com apresentação de propostas de soluções para os 

problemas identificados, conforme as atividades indicadas no 

item 2.2. 

 

g) As análises e avaliações serão permanentemente discutidas e 

apresentadas ao CONTRATANTE, ELETROBRAS/ PROCEL e ABNT/CB-002 

visando garantir a atualização de estratégias. 

 

h) Os relatórios subsidiarão eventuais melhorias do plano de 

negócios, que serão apontadas pelo CONTRATANTE, a partir da 

avaliação das atividades de cada período da prestação de 

serviço efetuado pela CONTRATADA. Os ajustes não acarretarão 

acréscimo de custo para o CONTRATANTE. 

 

i) Durante o desenvolvimento dos trabalhos, a CONTRATADA deverá 

entregar ao CONTRATANTE as seguintes atividades: 

 

Atividades Forma de entrega 

01 

Relatório com a identificação dos agentes 

que interagem ou que possam vir a interagir 

e oferecer suporte financeiro ao Grupo. 

Digital: Pdf (para web) 

 

02 

Relatório com a identificação dos agentes 

que interagem ou que possam vir a interagir 

no suporte técnico e estratégico ao Grupo. 

Digital: Pdf (para web) 

 

03 

Relatório com a identificação de 

prioridades internacionais para o período 

de 2022-2027. 

Digital: Pdf (para web) 

 

04 

Relatório com a identificação de 

prioridades nacionais para o período de 

2022-2027. 

Digital: Pdf (para web) 

05 

Relatório parcial do Plano de Negócio para 

o desenvolvimento de uma estrutura 

sustentável de operação para acompanhamento 

e desenvolvimento da normalização para o 

ABNT/CB-002 para o período 2022-2027, 

incluindo, mas não se limitando a critérios 

de governança, sustentabilidade financeira, 

previsão da normalização em eficiência 

energética e prazo de cumprimento das 

obrigações. 

 

Digital: Pdf (para web) 
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Atividades Forma de entrega 

06 

Relatório com indicações para a organização 

de Foro de divulgação das normas de 

eficiência energética e demais trabalhos a 

serem produzidos pelo Grupo e dos trabalhos 

desenvolvidos no âmbito do  Convênio 

assinado pela Eletrobras e SindusCon-SP. 

Digital: Pdf (para web) 

 

07 

Relatório com o Plano de Negócios detalhado 

com as soluções identificadas e os 

trabalhos a serem realizados, sustentação 

financeira do projeto e demais itens 

contemplados neste termo de referência  e 

auxílio na implementação do Plano de 

Negócios. 

Digital: Word ou Excel e 

Pdf (para web) 

 

 

1.3. Assinado o contrato de prestação de serviços, as Partes 

deverão realizar a reunião para detalha o escopo do trabalho 

previsto nos itens acima deste instrumento contratual. 

 

1.4. As Partes farão quantas reuniões forem necessárias para o 

comprimento do objeto do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – CRONOGRAMA E FASES DO TRABALHO 

2.1. A CONTRATADA deverá observar o cronograma do trabalho 

apresentado a seguir: 

Trabalho III: Elaboração do plano de negócios 2022-2027 do Grupo de eficiência energética em 

edificações no âmbito do ABNT-CB002 

Atividade  

T III 
Descrição/ Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 24 

01 Relatório com a identificação dos 
agentes que interagem ou que 
possam vir a interagir e oferecer 
suporte financeiro ao Grupo. 

                        

02 Relatório com a identificação dos 
agentes que interagem ou que 
possam vir a interagir no suporte 
técnico e estratégico ao Grupo. 

                        

03 Relatório com a identificação de 
prioridades internacionais para o 
período de 2022-2027. 

                        

04 Relatório com a identificação de 
prioridades nacionais para o período 
de 2022-2027. 

                        

05 Relatório parcial do Plano de Negócio 
para o desenvolvimento de uma 
estrutura sustentável de operação 
para acompanhamento e 
desenvolvimento da normalização 
para o ABNT/CB-002 para o período 
2022-2027, incluindo, mas não se 
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limitando a critérios de governança, 
sustentabilidade financeira, previsão 
da normalização em eficiência 
energética e prazo de cumprimento 
das obrigações. 

06 Relatório com indicações para a 
organização de Foro de divulgação 
das normas de eficiência energética e 
demais trabalhos a serem produzidos 
pelo Grupo e dos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do  
Convênio assinado pela Eletrobras e 
SindusCon-SP. 

                        

07 Relatório com o Plano de Negócios 
detalhado com as soluções 
identificadas e os trabalhos a serem 
realizados, sustentação financeira do 
projeto e demais itens contemplados 
neste termo de referência  e auxílio 
na implementação do Plano de 
Negócios. 

                        

 

2.2. A partes definirão em comum acordo os modelos e conteúdos dos 

relatórios e apresentações técnicas, bem como o detalhamento do 

cronograma, sendo que os documentos técnicos apresentado pela 

CONTRATADA devem seguir o padrão da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas ABNT. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO  

 
3.1. Pelo cumprimento deste instrumento, a CONTRATADA fará jus a 

quantia total e irreajustável de R$ XXXXXXXXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX), que serão pagas em 07 (sete) parcelas 

mensais, iguais e sucessivas de R$ XXXXXXXXXXXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXXXX).  

 

3.2. A CONTRATADA emitirá notas fiscais para o CONTRATANTE com o 

respectivo valor devido em cada parcela, e entrega da mesma com 15 

(quinze) dias de antecedência da data do pagamento. 

 

3.3. Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA 

em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária, em 

conta de titularidade da CONTRATADA, a ser informada na data da 

primeira emissão da nota fiscal.  

 

3.3. O CONTRATANTE poderá suspender os pagamentos previstos nesta 

cláusula, caso a CONTRATADA deixe de entregar, mensalmente, os 

relatórios dos trabalhos realizados ou não cumpra as etapas 

previstas no cronograma de trabalho.  

 

3.4. A CONTRATADA reconhece que será a única responsável pelo 

pagamento de todos e quaisquer tributos relacionados aos serviços 
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aqui descritos, incluindo, sem limitação, imposto de renda, 

tributos de categoria profissional, contribuições 

sociais/previdenciárias, e quaisquer outras contribuições, 

tributos ou taxas de licença comercial, conforme aplicáveis, salvo 

disposição específica em contrário. Caso haja alguma retenção de 

tributos/contribuições, a CONTRATADA reconhece e concorda que o 

CONTRATANTE deverá reter tais tributos/contribuições, conforme 

exigido pela legislação aplicável. O preço mencionado nesta 

Cláusula será a única compensação pelos Serviços mencionados neste 

Contrato. O CONTRATANTE não será obrigado a pagar à CONTRATADA 

qualquer royalty ou a realizar qualquer outro pagamento que não 

seja expressamente estabelecido neste contrato. A CONTRATADA não 

faz jus a qualquer benefício do CONTRATANTE.  

 

3.5. O pagamento da última parcela dependerá da entrega total do 

trabalho previsto na cláusula primeira e aceitação pelo 

CONTRATANTE. 

 

3.6. Decai em 30 (trinta) dias, contados do vencimento previsto, o 

direito de cobrar do CONTRATANTE quaisquer diferenças de valores. 

 

3.7. Além do preço pactuado, a CONTRATADA não faz jus a qualquer 

outro valor, seja a que título for, salvo se, por escrito, 

pactuar-se de forma diversa. 

 

3.8. As notas fiscais emitidas pela CONTRATADA só serão válidas e 

aceitas para pagamento se no corpo da nota fiscal for discriminado 

de forma legível e identificável o número do Convênio assinado 

entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, cujo número é ECV-PRFP 

005/2020,  CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA CELEBRADO 

ENTRE A CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS, NO 

ÂMBITO DO PROCEL, E O SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

DE GRANDES ESTRUTURAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, DESTINADO A CRIAR UM 

GRUPO DE ESTUDOS PERMANENTE PARA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 

NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM 

EDIFICAÇÕES JUNTO AO ABNT/ CB-002 (COMITÊ BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL). 

 

3.9. O CONTRATANTE efetuará o pagamento a CONTRATADA por meio de 

transferência bancária para a conta corrente de titularidade da 

CONTRATADA: 

(NOME DA CONTRATADA) 

CNPJ: xxxxxxxxxxxx 

Banco xxxxxxxxxxxxx  

Ag.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

C/c: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.10. Além da remuneração pactuada nesta cláusula, as CONTRATADAS 

não farão jus a quaisquer outros valores, seja a que título for, 

salvo se, por escrito, pactuar-se de forma diversa.  
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3.11. Os direitos creditórios decorrentes do avençado não poderão 

ser negociados. 

 

CLAÚSULA  QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) executar os serviços conforme especificações do Termo de 

Referência, de sua proposta e o presente contrato, com a 

alocação dos funcionários necessários ao perfeito cumprimento 

das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e 

em sua proposta; 

b) manter equipe necessária para a consecução dos trabalhos; 

c) arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer 

danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus 

empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa 

ou culposamente, à União ou a terceiros; 

d) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos 

serviços a serem executados, de conformidade com as normas e 

determinações em vigor; 

e) manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização dos serviços; 

f)   instruir seus empregados, no início da execução 

contratual, quanto à confidencialidade dos serviços prestados, 

inclusive com a assinatura de Termo de Confidencialidade; 

g) Destacar nas notas fiscais a retenções tributárias a que 

estiver sujeito; 

h) Apresentar toda a documentação previdenciária, 

trabalhista e fundiária solicitada pelo Contratante; 

i)     Cumprir por todas as obrigações trabalhistas e 

previdenciárias a que estiver sujeito, especialmente, em 

relação aos seus trabalhadores, responsabilizando-se 

exclusivamente pelas obrigações da prestação de serviços e 

dela decorrentes; 



 

22 

 

     

j)  Manter o CONTRATANTE e a CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A – 
ELETROBRAS indene de responsabilidades trabalhistas, 

previdenciárias e civis, que eventualmente ocorram durante o 

cumprimento da prestação de serviços;   

k) apresentar ao CONTRATANTE toda a documentação relativa a 

seus empregados, se houver; 

l)     responder por eventuais prejuízos decorrentes do 

descumprimento da obrigação constante da prestação de serviços 

ou dela decorrentes; 

m) atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto 

à substituição dos empregados ou prestadores de serviços que 

eventual não venham atendendo as demandas; 

n)  relatar ao CONTRATANTE quaisquer dificuldades ou 

irregularidades verificadas no decorrer da prestação dos 

serviços; 

o) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor 

de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os 

maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre; 

p) cumprir todos os requisitos e obrigações exigidos pelas 

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A - ELETROBRAS no convênio 

firmado com o CONTRATANTE, relativa à sua prestação de 

serviços, haja vista que o presente contrato decorre do citado 

convênio com referido órgão governamental;  

q) manter durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

e, 

r)  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem 

mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar 

qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas no Termo de Referência e no contrato de 

prestação de serviço; 

s) Apresentar mensalmente, antes da emissão da nota fiscal, 

relatório do trabalho realizado com as especificações das 

etapas cumpridas, sob pena de não ser devido o pagamento à 

CONTRATADA; 



 

23 

 

t)  Após aprovação do relatório previsto na alínea “s”, 

desta cláusula pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá emitir da 

nota fiscal referente aos serviços prestados. 

II - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.2. O CONTRATANTE obriga-se a: 

a) proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do 

Contrato, especialmente deste Termo de Referência; 

b) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os 

termos de sua proposta; 

c) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços 

prestados; 

d) notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo 

para a sua correção; 

e) pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço 

efetivamente realizados, na forma do contrato; 

f) zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam 

mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela 

Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS VEDAÇÕES À CONTRATADA 

 

5.1. É defeso à CONTRATADA: 

 

a)associar-se, subcontratar terceiros ou ceder este contrato, 

ressalvada autorização expressa do CONTRATANTE; 

 

b)ceder, caucionar ou de qualquer forma negociar com terceiros, os 

direitos creditórios deste contrato, salvo obtendo prévia 

autorização por escrito da CONTRATANTE. 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - CONFIDENCIALIDADE  

 

6.1. Durante a prestação dos serviços para os CONTRATANTES, a 
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CONTRATADA terá tido e, de tempos em tempos, terá acesso a 

Informações Confidenciais, conforme definição abaixo. A CONTRATADA 

concorda que (i) manterá as Informações Confidenciais em sigilo; 

(ii) não irá divulgar qualquer Informação Confidencial para 

qualquer pessoa física ou jurídica e (iii) não irá usar, direta ou 

indiretamente, qualquer Informação Confidencial para qualquer fim 

que não em benefício da CONTRATADA e que esteja relacionada ao 

desenvolvimento dos Serviços pela CONTRATADA.  

 

6.2. Para fins desse Contrato, o termo “Informações Confidenciais” 
significará (i) esse Contrato e quaisquer informações, e-mails e 

documentos aqui mencionados ou que de alguma forma sejam 

contemplados por esse Contrato, e (ii) quaisquer informações ou 

documentos relativos ao CONTRATANTE, seus funcionários, suas 

afiliadas, seus clientes ou quaisquer outras pessoas relacionadas 

ao CONTRATANTE. Sem limitar os termos gerais mencionados, 

Informações Confidenciais incluem (A) toda e qualquer informação, 

seja em forma tangível ou intangível, contidas (ou descritas) ou 

não em papel (incluindo notas, memorandos, e-mails, relatórios ou 

figuras) ou em software de computador ou qualquer outro tipo de 

dispositivo de armazenamento, arquivo eletrônico, bem como 

qualquer arquivo similar que poderá existir ao longo do tempo; (B) 

quaisquer informações desenvolvidas por ou em prol do CONTRATANTE, 

ou que tenham sido sugeridas pela CONTRATADA ou que resultem de 

quaisquer tarefas atribuídas à CONTRATADA, na prestação dos 

Serviços ou que contenham ou reflitam ou que tenham sido baseadas 

em, no todo ou em parte, qualquer Informação Confidencial; e (C) 

qualquer outra informação que a CONTRATADA possa tiver acesso e 

que esteja ligada ao desempenho dos Serviços (incluindo, mas não 

se limitando a, informações confidenciais de outras pessoas 

físicas ou jurídicas com as quais a CONTRATADA tem ou teve 

relacionamento comercial). Informações Confidenciais não incluem 

as informações disponíveis ao público em geral a não ser aquelas 

resultantes da quebra da obrigação de confidencialidade ora 

acordadas.  

 

6.3. No término desse Contrato, por qualquer motivo e sempre que 
seja solicitada por escrito pelo CONTRATANTE, qualquer Informação 

Confidencial que esteja sob a posse ou controle da CONTRATADA, 

deverá ser prontamente devolvida ao CONTRATANTE (e, em qualquer 

caso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da solicitação 

neste sentido).  

 

6.4. No caso de a CONTRATADA ser solicitada ou exigida por lei 
aplicável ou por processo judicial a divulgar qualquer Informação 

Confidencial, a CONTRATADA deverá, desde que legalmente permitido, 

notificar imediatamente o CONTRATANTE, por escrito, de modo que o 

CONTRATANTE possam adotar as medidas de proteção ou outros 

recursos adequados e/ou dispensar a CONTRATADA do cumprimento das 

disposições do presente Contrato. A CONTRATADA deverá cooperar com 

os CONTRATANTE na busca de obter uma medida de proteção ou outra 

garantia razoável de que o tratamento confidencial dado será o de 
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Informações Confidenciais. No caso de não obtenção de uma medida 

de proteção ou outro remédio, ou o CONTRATANTE renuncie o 

cumprimento das disposições do presente Contrato, a CONTRATADA 

poderá divulgar apenas a parcela das Informações Confidenciais a 

que estiver legalmente obrigado divulgar.  

 

6.5. As disposições desta Cláusula VII permanecerão válidas pelo 
período de 5 (cinco) anos após o término ou rescisão do presente 

Contrato.  

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido, total ou 

parcialmente, de pleno direito, independentemente de notificação 

judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA assista o direito 

a qualquer indenização ou retenção se ele: 

 

a)transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia 

e expressa anuência da CONTRATANTE; 

 

b)sem justa causa, a critério da CONTRATANTE, suspender a execução 

dos trabalhos; 

 

c)não der aos serviços andamento capaz de atender às produções 

esperadas; 

 

d)infringir qualquer cláusula deste contrato; 

 

e)não cumprir as fases contratuais previstas no contrato de 

prestação de serviços, na cláusula primeira;  

 

f)consentimento mútuo entre as Partes, formalizado por escrito, a 

qualquer tempo;  

 

g)por denúncia unilateral e imotivada por qualquer das Partes, 

realizada com antecedência mínima de 10 (dez) dias;  

 

h)caso a CONTRATADA venha atrasar em até 10 (dez) dias a entrega 

do relatório neste instrumento;  

 

i)por qualquer das Partes, em caso de inadimplemento contratual da 

outra Parte, caso a Parte inadimplente, após notificada, não 

cumpra com obrigação inadimplida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias a contar da data do recebimento de notificação escrita 

enviada pela Parte inocente, indicando os descumprimentos a 

serem sanados; ou  

 

7.2. No caso de rescisão nos termos das alíneas “f”, “g” e “h” 

desta cláusula, o CONTRATANTE estará dispensado de realizar os 

pagamentos relativos aos períodos em que não houve a efetiva 

entrega dos relatórios previstos na Cláusula 3.1(ii) acima.  
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7.3. Os haveres da CONTRATADA ficam limitados aos dias de efetiva 
prestação de serviços.  

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS  

 

8.1. O prazo de execução do presente instrumento será de 07 (sete) 

meses, contados da assinatura do contrato, e, eventuais 

prorrogações estão atreladas a prorrogação do Convênio assinado 

entre o Contratante e a CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A - 

ELETROBRAS e as condições previstas no Convênio.  

 

8.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação 

contratual. 

 

8.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

 

a) A CONTRATADA a tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou não 

tiver cumprido as obrigações previstas no contrato de prestação de 

serviços; 

 

b) A CONTRATADA não mantiver, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

c) A CONTRATADA não concordar com os termos do Convênio assinado 

entre o SindusCon-SP e a CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A - 

ELETROBRAS. 

 

CLÁUSULA NONA – ANTICORRUPÇÃO 

 

Para execução do objeto do presente contrato, a CONTRATADA se 

obriga, por si, seus empregados, administradores, 

representantes, prepostos, ou quaisquer outras pessoas agindo 

em seu nome, a não dar, aceitar, se comprometer a dar ou a 

aceitar quaisquer tipos de vantagens financeiras ou não 

financeiras, tais como pagamentos, doações, compensações, 

benefícios, reembolsos, entretenimentos, presentes, ou qualquer 

outra contribuição de qualquer natureza a qualquer pessoa ou 

organização, privada ou pública, que constituam ou possam vir a 

serem consideradas ilegais duvidosas ou de corrupção, ou que 

tiverem a finalidade de obter, influenciar ou oferecer 

recompensa por atos ou decisões, ou garantir qualquer vantagem 

indevida na obtenção ou contratação de negócios, seguindo as 

partes sempre os princípios éticos, morais e regulamentares, 

que sejam aplicáveis às suas atividades, bem como à legislação 

em vigor. 
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As partes se comprometem a efetuar todos os pagamentos 

decorrentes do presente contrato de acordo com as condições 

nele especificadas. Os pagamentos somente poderão ser feitos 

por meio de transferência bancária ou qualquer outro meio que 

permita a identificação do receptor, declarando e garantindo a 

CONTRATADA que a conta bancária indicada para pagamento é 

exclusivamente de sua titularidade. 

 

A CONTRATADA se compromete a incluir nos contratos que vier a 

celebrar com terceiros para execução do objeto deste contrato, 

as mesmas obrigações previstas nas cláusulas acima, de modo a 

assegurar o efetivo cumprimento da legislação aplicável, bem 

como do Código de Ética e Conduta do CONTRATANTE pelo terceiro 

contratado, isentando o CONTRATANTE de eventual 

responsabilização decorrente do descumprimento da legislação em 

vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. O presente Contrato consubstancia todo o acordo entre as 

Partes e prevalece sobre qualquer outro acordo ou proposta, seja 

ele verbal ou por escrito, e somente poderá ser alterado ou 

modificado, mediante documento escrito, assinado pelas Partes, que 

passará a fazer parte integrante do presente instrumento, para 

todos os fins de direito. 

 

10.2. Todas as obrigações assumidas no presente instrumento são 

exigíveis nos prazos e pela forma convencionados, 

independentemente de qualquer aviso, interpelação ou notificação 

judicial ou extrajudicial e qualquer tolerância quanto ao 

cumprimento das disposições aqui estipuladas não será considerada 

como novação contratual. 

 

10.3. Declaram as Partes que tiveram ampla liberdade quanto a 

presente contratação, a qual foi feita em estrita observância aos 

limites do respectivo fim econômico ou social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes, levando em consideração inclusive que não 

estão em situação de premente necessidade e têm ampla experiência 

para cumprir todas as cláusulas e condições que constituem seus 

direitos e obrigações constantes no presente instrumento. 

 

10.4. Nada neste Contrato deverá ser interpretado, por 

qualquer, razão, com outorga de direitos, seja expressa ou 

implicitamente, que resulte no direito da CONTRATADA de exigir 

qualquer remuneração diferentemente da estabelecida no presente 

instrumento, nem fará do mesmo, preposto, ou Procurador do 
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CONTRATANTE, para fins diversos do estabelecido no presente 

instrumento. 

10.5. Fica desde já estabelecido que a CONTRATADA receberá 

instruções, recomendação e/ou solicitações do CONTRATANTE e da 

ELETROBRAS, sendo certo que todos os avisos, comunicações e 

remessas de documentos deverão ser obrigatoriamente dirigidas às 

partes, nos endereços indicados no caput deste instrumento que, em 

caso de mudança, deverá ser imediatamente comunicada à outra Parte. 

10.6. Os documentos, relatórios e demais materiais produzidos em 

decorrência deste contrato será de propriedade exclusiva do 

CONTRATANTE; 

 

10.7. A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por danos morais e 

materiais a que for sujeito pela ELTROBRAS em decorrência de 

descumprimento deste instrumento pela CONTRATADA. 

 

10.8. Contrato poderá ser assinado em mais de uma via, todas sendo 

consideradas originais, mas todas constituem um e o mesmo 

instrumento.  

 

10.9. Todas as disposições do presente Contrato são autônomas e, 

caso qualquer delas seja considerada inválida ou inexequível, o 

será apenas na medida de tal invalidade ou inexequibilidade, sem 

afetar as demais disposições aqui estabelecidas. Este Contrato 

deverá ser executado e interpretado como se as disposições 

inválidas ou inexequíveis não existissem, e qualquer disposição 

que seja parcialmente exequível deverá ser executada, na medida em 

que seja válida ou exequível.  

 

10.10. A CONTRATADA declara que tem poderes para assinar o 

presente Contrato e realizar as obrigações a serem executadas no 

âmbito deste Contrato.  

 

10.11. O presente Contrato, assinado juntamente com 2 (duas) 

testemunhas, servirá como título executivo extrajudicial na forma 

da legislação processual civil, nos termos do artigo 784, III, da 

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (“Código de Processo 

Civil”), para todos os efeitos legais.  

  

10.12. Os termos e condições do presente Contrato deverão ser 

regulados, constituídos e executados de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil.  

 
 
10.13. Integra o presente instrumento o Termo de Cooperação 

firmado entre o CONTRATANTE e a ELETROBRAS. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, e nele o da 

jurisdição central, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas oriundas do 

presente contrato. 

 

E, por estarem assim, as partes justas e contratadas, assinam o 

presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos 

efeitos legais. 

 

ASSINATURAS 

 

  

                                 


