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PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PA Nº 17/0015-PG 
 

ANEXO II 
MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE 
SISTEMAS CORPORATIVO ATRAVÉS 
DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
SESC/DR-PA E A EMPRESA...... 

  Pelo presente instrumento, o Sesc - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 
Departamento Regional no Estado do Pará, Entidade de Direito Privado, estabelecida na Avenida 
Assis de Vasconcelos, nº 359, Edifício Orlando Lobato, 6º andar, na cidade de Belém/PA, inscrita no 
CNPJ/MF n° 03.593.364/0001-10, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, RG nº. xxxxxxxxxxxxxx, CPF nº. 
xxxxxxxxxxxxx; residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e 
como CONTRATADA a empresa, _______________________, inscrita no CNPJ/MF nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, Inscrição Estadual nº ____________, com sede no 
___________________________________ – ________, CEP __________, Cidade/Estado, neste ato 
representada por seu _________________, Sr. __________________________, brasileiro, casado, 
Empresário, RG nº ___________ (SSP/__), CPF nº ______________, residente e domiciliado à 
___________________________ – _____, CEP __________, Cidade/Estado, resolvem celebrar o 
presente contrato, após instruções administrativa internas constantes no processo, Pregão 
Eletrônico nº 17/0015, em conformidade com a Resolução Sesc nº 1.252/2012 de 6/6/2012, e que 
se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de interligação de sistemas corporativo 
através de link de dados ponto a ponto entre os seguintes pontos: Sede Administrativa e a Unidade 
Produtora de Refeições (U.P.R); Sede Administrativa e Unidade Operacional Sesc Benevides; Sede 
Administrativa e Unidade Operacional Sesc Ananindeua; Sede Administrativa e Escola Sesc 
Castanhal; Sede Administrativa e Unidade Sesc Castanhal, incluindo instalação dos serviços, de 
acordo com o edital, anexos e as especificações contidas no processo nº 17/0015-PG. 

1.2. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência deste contrato as condições de habilitação 
apresentadas no Processo nº 17/0015-PG, em especial a regularidade fiscal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. O valor do presente contrato, a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA é de R$ ... (....) 
mensais, totalizando R$ ... (...) ao ano, incluindo todos os custos diretos e indiretos, impostos e 
taxas, transporte até os locais indicados pelo Sesc/DR-PA para a instalação e fornecimentos dos 
links de dados. 

2.1.2. Será somado somente à primeira fatura mensal o valor de R$ ... (...) referente aos serviços 
de mão de obra de instalação dos equipamentos, totalizando o valor descrito no subitem 2.1. 

2.1.3. O pagamento será efetuado em até 20 dias da apresentação do documento fiscal, devendo 
este ser emitido e apresentado no mês subsequente ao da execução do serviço, até o sétimo dia 
útil, sendo vedada a negociação de faturas ou títulos de crédito com instituições financeiras, não 
sendo aceitos boletos bancários. 
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2.2. Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento através de sinais. Somente serão pagos os 
serviços devidamente entregues. 

2.3. O valor pactuado nesta cláusula será pago através de depósito em conta corrente vinculada ao 
CNPJ da CONTRATADA, a ser informada pela CONTRATADA. 

2.4. Deverá constar no corpo da Nota Fiscal o número do Pedido ao Fornecedor (PAF) e os dados 
bancários da CONTRATADA. 

2.5. Havendo erro na fatura, recusa de aceitação de serviços pela CONTRATANTE, ou obrigações da 
CONTRATADA para com terceiros, decorrentes dos serviços, inclusive obrigações sociais ou 
trabalhistas, que possam prejudicar de alguma forma a CONTRATANTE, o pagamento será sustado 
para que a CONTRATADA tome as providências cabíveis. Os ônus decorrentes de sustações correrão 
por conta da CONTRATADA. 

2.6. Nos preços estão incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, 
descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e 
parafiscais, administração, transportes, impostos, despesas diretas e indiretas em geral e demais 
condições de fornecimento necessárias em decorrência, direta e indireta, da execução do objeto 
deste contrato. 

2.7. Juntamente com o documento fiscal deverá ser apresentado relatório dos serviços realizados 
durante o mês faturado.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS LOCAIS 

3.1. A contratação para prestação dos serviços será realizada mediante emissão de Pedido ao 
Fornecedor (PAF), emitidos pela Coordenação de Logística e Patrimônio do Sesc/DR/PA e contrato, 
em favor da CONTRATADA e deverá ser entregue conforme cronograma previsto, mediante 
solicitação do Sesc. 

3.2. Os serviços a serem entregues pela CONTRATADA, oriundos da prestação de serviços, deverão 
estar de acordo com os padrões e normas técnicas do órgão fiscalizador do mesmo. 

3.3. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste contrato, e atender 
todas as normas de segurança, responsabilizando-se exclusivamente, civil e criminalmente, por 
todos e quaisquer eventos que ocorrerem no local dos serviços. 

3.4. Os materiais e equipamentos a serem utilizados pela CONTRATADA deverão estar de acordo 
com os padrões e normas técnicas do órgão fiscalizador do mesmo. 

3.5. A CONTRATADA será responsável pela instalação dos materiais e equipamentos necessários à 
prestação do serviço, inclusive os roteadores especificados, assumindo todos os custos dessas 
instalações. 

3.6. Os materiais e equipamentos a serem fornecidos para o início do funcionamento dos links 
deverão ser entregues, montados e instalados diretamente no local onde deverão funcionar, na 
Sede Administrativa do Sesc/PA, situada à Av. Assis de Vasconcelos, nº 359, 6º andar - Bairro: 
Campina  - CEP 66010-010 - Belém/PA. 

3.7. As fibras ópticas que forem utilizadas nas dependências do Sesc/PA deverão ser apropriadas 
para uso interno, ou seja, não susceptíveis a propagação de fogo. 

3.8. O link deverá possuir disponibilidade de no mínimo 99,44% (noventa e nove vírgula quarenta e 
quatro por cento).  

3.8.1. A disponibilidade do serviço de comunicação de dados corresponde ao percentual de tempo, 
durante o período de 1 (um) mês, em que o serviço esteve em condições normais de 
funcionamento.  
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3.8.2. Serão consideradas situações de indisponibilidade o tempo em que o acesso estiver total ou 
parcialmente indisponível. 

3.8.2.1. Não serão consideradas indisponibilidades as seguintes situações:  

a) Paradas programadas pela CONTRATADA e aprovadas pelo CONTRATANTE. Neste caso a 
autorização deve ser solicitada pela CONTRATADA com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de 
antecedência; 

b) Paradas internas sob responsabilidade do CONTRATANTE. 

3.8.3. Quando do início de funcionamento dos links, a qualidade e velocidade dos mesmos será 
verificada através do responsável pelo recebimento ou fiscal do contrato, que após análise poderá, 
rejeitá-lo-á no todo ou em parte, determinando sua imediata reparação, conforme determina o 
código de Defesa do Consumidor. 

3.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar Portal de Acompanhamento dos Serviços (site), contendo 
informações sobre o serviço contratado. 

3.9.1. O Portal de Acompanhamento dos Serviços deverá possuir informações de estatísticas do 
desempenho da rede, consulta aos históricos dos registros das ocorrências e registros de 
solicitações e reclamações enviadas ao CONTRATANTE. 

3.9.2. A CONTRATADA deverá fornecer pelo menos 1 (um) usuário/senha para acessar o Portal de 
Acompanhamento dos Serviços. 

3.9.3. O Portal de Acompanhamento dos Serviços deverá possibilitar que sejam visualizados e 
impressos relatórios das informações de desempenho. 

3.9.4. A CONTRATADA deverá divulgar, no Portal de Acompanhamento dos Serviços, relatórios 
detalhando os valores das medições dos parâmetros de qualidade do link, conforme detalhamento 
do Termo de Referência deste processo. 

3.9.4.1. Devem ser feitas medições a cada 10 (dez) minutos. Para cada medição o relatório deve 
apresentar, pelo menos, os seguintes valores: 

a) Dia e hora da medição; 

b) Total de pacotes trafegados; 

c) Total de pacotes com erros; 

d) Latência. 

3.10. A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente relatório contendo os registros das ocorrências 
no período, que deverá ser entregue juntamente com a nota fiscal. 

3.11. O serviço de comunicação de dados deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia. 
7 (sete) dias por semana, inclusive feriados. 

3.12. Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para operacionalização do equipamento. 

3.13. O sistema operacional do roteador deverá ser o mais atual disponível no mercado, devendo, 
entretanto, ser considerada estável pelo fabricante do equipamento. O sistema operacional deve ser 
utilizado sempre que houver necessidade ou que possam agregar melhorias ou correções aos 
serviços prestados. 

3.14. Caso a CONTRATADA julgue necessário verificar os locais em que a infraestrutura necessária 
para a prestação de serviço será instalada, é facultada a realização de vistoria previamente 
agendadas, conforme subitem 6.3. do Termo de Referência. 

3.15. O prazo para a instalação necessária á prestação do serviço, incluindo a realização de possível 
vistoria no local, será de 30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do contrato. 
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3.15.1. A instalação dos itens necessários ao serviço deverá ser realizada em dias e horários 
definidos pelo CONTRATANTE, podendo ser realizados em sábados, domingos e feriados, caso o 
CONTRATANTE julgue necessário, sem nenhum ônus adicional. 

3.15.2. Após a instalação da infraestrutura, em conjunto com a equipe técnica do Sesc/PA, a 
CONTRATADA realizará testes necessários à comprovação do funcionamento do serviço. 

3.15.3. Concluída a instalação da infraestrutura, o CONTRATANTE terá o prazo de 5 (cinco) dias 
corridos para a realização dos testes de conformidade. 

3.15.4. Nos testes de conformidade, a CONTRATADA deverá substituir em até 10 (dez) dias úteis 
equipamentos e softwares necessários ao serviço que eventualmente tenham sido recusados. 

3.16. Os serviços de instalação serão considerados concluídos somente após o aceite final por parte 
da equipe técnica responsável. 

 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Executar integralmente os serviços contratados, em conformidade com as normas, prazos, 
especificações e demais condições constantes deste contrato e dos instrumentos que o integram, 
responsabilizando-se integralmente, quantitativa e qualitativamente, pelos serviços executados e 
garantindo-os contra eventuais falhas ou defeitos, de qualquer natureza. 

4.2. Iniciar a prestação do serviço, obedecendo rigorosamente os prazos previstos. 

4.3. Nomear profissionais responsáveis, a fim de garantir a continuidade e o bom andamento dos 
serviços contratados, habilitados a tomar providências necessárias para que sejam corrigidas todas 
as falhas detectadas e sempre que necessário e/ou a CONTRATANTE solicitar, o(s) profissional(is) 
deverá(ão) comparecer em suas dependências portando crachá de identificação. 

4.4. A CONTRATANTE obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização do LINK 
quanto à qualidade de informação e conteúdo trafegado 

4.5. A CONTRATADA, quando solicitada, deverá configurar, em conjunto com técnicos da 
contratante, os parâmetros dos roteadores e ou outros equipamentos que se fizerem necessários 
para a interligação do objeto deste edital. 

4.6. A CONTRATADA deverá fornecer durante toda a vigência do contrato suporte e garantia do 
LINK, com tempo de solução em até 4 horas. 

4.7. A CONTRATADA responderá por todos os vícios e defeitos dos serviços durante o período de 
vigência do contrato. 

4.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico, que deverá ser prestado no endereço da 
Sede Administrativa (Av. Assis de Vasconcelos, nº 359, Belém/PA) ou em local específico da 
CONTRATADA que der causa a qualquer falha na prestação do serviço. 

4.8.1 O suporte técnico deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 
semana. 

4.8.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar números de telefone, e-mails ou área em sítio da Web 
voltados para a abertura de chamados técnicos. 

4.8.3. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus para o Sesc/PA, mesmo quando for necessária 
a atualização, o traslado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de serviço 
necessário para garantir o cumprimento do serviço. 

4.8.4. O atendimento do suporte técnico deverá obedecer aos prazos estipulados do subitem 5.7.1 
ao 5.7.3 do Termo de Referência. 

4.8.5. Os chamados deverão estar disponíveis por meio de relatórios encaminhados mensalmente ao 
fiscal do contrato, conforme subitens 5.11.1 á 5.11.3. 
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4.9. No caso de defeito em equipamento e/ou componente da solução, faculta-se à CONTRATADA 
substituir temporariamente tais itens por outros de mesmas características técnicas, quando então, 
a partir de seu pleno estado de funcionamento, ficará suspensa a contagem do prazo de solução 
definitiva. 

4.9.1. O prazo máximo para substituição temporária descrita no subitem anterior será de 30 (trinta) 
dias, sendo que neste prazo o equipamento e/ou componente deverá ser devolvido ao 
CONTRATANTE em perfeito estado de funcionamento. 

4.9.2. A substituição definitiva será admitida com anuência do CONTRATANTE, após prévia avaliação 
técnica quanto às condições de uso e compatibilidade do equipamento e/ou componente ofertado, 
em relação àquele que está sendo substituído. 

4.10. A CONTRATADA deverá cumprir, obrigatoriamente, os principais prazos descritos na tabela 
fixada no subitem 8.1 do Termo de Referência. 

4.11. Cumprir e exigir de seus prepostos e da mão de obra disponibilizada na execução dos serviços 
contratados o cumprimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato, 
zelando pelo pronto atendimento das solicitações do CONTRATANTE. 

4.12. Reparar, refazer, desfazer, corrigir, consertar ou substituir, às suas expensas, os serviços 
executados em desacordo com as regras deste contrato ou dos instrumentos que o integram, ou 
com as normas, especificações e técnicas usuais, bem como aqueles em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções na sua execução. 

4.13. Atender prontamente, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, quaisquer exigências 
formuladas pelo CONTRATANTE, inerentes ao objeto deste contrato, sob pena de constituir 
descumprimento de obrigações contratuais. 

4.14. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, a cujas reclamações 
se obriga a atender prontamente. 

4.15. Não transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato, sem a prévia e 
expressa anuência do CONTRATANTE. 

4.16. Não caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operação financeira. 

4.17. Responder pelo desaparecimento e por avarias causadas por seus prepostos ou empregados a 
bens materiais do CONTRATANTE ou de seus prepostos ou de terceiros, desde que comprovada sua 
responsabilidade. 

4.18. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente, toda e qualquer irregularidade observada na 
execução dos serviços contratados. 

4.19. Responsabilizar-se, civil e penalmente, por todo e qualquer dano causado, direta ou 
indiretamente, ao CONTRATANTE ou a prepostos seus ou a terceiros, em função da execução deste 
contrato, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, correspondente à execução do objeto deste contrato, 
no valor e nas condições fixadas na CLÁUSULA SEGUNDA, após o devido recebimento e aceite dos 
serviços constantes das Notas Fiscais/Faturas, verificada a conformidade dos serviços às normas 
preconizadas neste contrato. 

5.2 - Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução dos serviços contratados, fixando prazo para sua correção. 

5.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com as normas deste 
contrato e dos instrumentos que o integram. 
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5.4 - Sustar, recusar ou mandar fazer, qualquer serviço executado que não esteja de acordo com as 
regras deste contrato ou dos instrumentos que o integram ou com as normas, especificações e 
técnicas usuais, bem como aqueles em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções na 
execução. 

5.5 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a suspensão da prestação de serviços e a sustação do 
pagamento de quaisquer faturas, com seus respectivos fundamentos. 

5.6 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços contratados, sob todos 
os aspectos, inclusive quantitativo e qualitativo. 

5.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.  

5.8 - Estabelecer rotinas para a execução dos serviços objeto deste contrato. 

5.9 - Fiscalizar, conferir e proceder a aceitação dos serviços executados pela CONTRATADA 

 

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO 

6.1. O CONTRATANTE poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de 
todas as etapas deste contrato, através de seus técnicos devidamente credenciados perante a 
CONTRATADA, obrigando-se esta última a facilitar, de modo amplo e irrestrito, a ação fiscalizadora. 
A fiscalização prevista nesta cláusula não exime nem limita a CONTRATADA de todas as obrigações 
estabelecidas neste Contrato.  

6.2. O CONTRATANTE irá designar formalmente o Fiscal que fica investido de amplos poderes para 
o acompanhamento dos serviços, exigir da CONTRATADA o fiel e exato cumprimento deste contrato 
nos casos nele previstos, bem como pela certificação das Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA. 

6.3. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, em caso de eventuais 
irregularidades, tampouco implica em corresponsabilidade do Sesc ou de seus agentes e prepostos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A vigência inicia a partir da data de assinatura do contrato e termina em 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado por períodos sucessivos, desde que justificado, atendendo aos interesses e 
conveniência do CONTRATANTE, mediante Termos Aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
conforme prevê o art. 26 da Resolução Sesc n° 1252/2012. 
 

CLÁUSULA OITAVA - CLÁUSULA INTEGRANTE 

Constituem partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição, as condições 
estabelecidas no processo de contratação nº 17/0015-PG, inclusive os documentos de habilitação e 
as  propostas da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA – RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS 

9.1. Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo 
se for especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo.  

9.2. O fato de uma das partes tolerarem qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, 
não importa em alteração do Contrato e não induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir 
da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento integral de 
tal obrigação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES E EXTINÇÃO DO CONTRATO 

10.1. Havendo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto contratado, a CONTRATADA 
fica sujeita às seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 
b) rescisão contratual; 
c) multa de até 10% do valor do Contrato; 

d) impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos. 

10.2. O descumprimento das obrigações relativas à regularidade fiscal prevista na cláusula primeira 
é considerado inadimplemento. 
 
Parágrafo único – Da aplicação da penalidade prevista no subitem 10.2, caberá ao CONTRATANTE 
notificar a CONTRATADA, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da 
notificação, sejam tomadas as providencias cabíveis à regularização de sua situação fiscal. 

10.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido ao CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da notificação. 

10.4. Além do previsto no subitem 10.1, a rescisão contratual poderá ocorrer pela decretação de 
falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial (conforme Lei n.º 11.101/2005), 
liquidação e/ou estado de insolvência de quaisquer das partes. 

10.5. Para a aplicação das penalidades previstas neste contrato será observado o devido processo 
legal, que assegure à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa.   

10.6. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou 
indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do CONTRATANTE. 

10.7. O contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, mediante aviso expresso e escrito 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

10.8. A qualquer momento, o Sesc poderá rescindir unilateralmente o contrato com o licitante, sem 
que lhes caiba qualquer tipo de indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone a 
idoneidade, a capacidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive incorreções que venham a 
ser detectadas na documentação ou na proposta comercial. 

10.9. A critério do Sesc/DR/PA, as sanções poderão ser cumulativas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. O contrato produzirá efeitos somente a partir da assinatura de ambas as partes.   

11.2. Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações e disposições deste 
contrato pela CONTRATADA, somente serão considerados como excludentes de responsabilidade e 
de multas contratuais se resultarem de caso fortuito ou de força maior, desde que atinjam direta e 
comprovadamente o objeto do presente contrato. 

11.3. A CONTRATADA deverá comunicar por escrito e comprovar qualquer evento de caso fortuito 
ou de força maior, no prazo de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de decair do direito de 
invocar o disposto nesta cláusula. 

11.4. Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal reconhecida pelo CONTRATANTE, 
será concedida prorrogação nos prazos contratuais, a ser acordada entre as partes, para o 
restabelecimento das condições normais da prestação dos serviços, desde que cumprida a 
formalidade do subitem anterior. 

11.5. É vedada a subcontratação total de outra empresa para a execução do objeto deste contrato. 

11.6. Os valores pactuados serão irreajustáveis durante a vigência do contrato. Entretanto, poderá 
ser assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato na hipótese de 
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sobrevirem fatos imprevisíveis, devidamente comprovados pela CONTRATADA através de reajustes 
oficiais de preços e aprovação do Sesc/PA, mediante termo aditivo ao contrato. 

11.7. As modificações que implicarem em aumento do preço pactuado na cláusula segunda não 
excederão a 25% (vinte e cinco por cento) do referido preço. 

11.8. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, 
dos documentos e demais condições contratuais, não podendo pois, em nenhuma circunstância, 
alegar o desconhecimento dos mesmo, para isentar-se de responsabilidade pela correta prestação 
dos serviços. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 

As partes contratantes elegem o foro desta Comarca de Belém/PA, com a exclusão de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou litígios oriundos deste contrato. 

 
 

Belém,....... de ..................... de 2017. 
 
 
CONTRATANTE: 
 

XXXXXXXXX 
PRESIDENTE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC PARÁ 

 
 
 
 
 
CONTRATADA:       
   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
EMPRESA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1. .................................................          2.   .......................................................... 
Nome:                                                     Nome: 
CPF:                                                        CPF: 


