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PREGÃO PRESENCIAL SESC/DR-PA Nº 16/0027-PG 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE 
SISTEMAS CORPORATIVO ATRAVÉS DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A UNIDADE DO 
SESC MARABÁ E SEDE ADMINISTRATIVA DO DR/PA. 

ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 
INTERLIGAÇÃO DE SISTEMAS 
CORPORATIVO ATRAVÉS DE LINK DE 
DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE 
ADMINISTRATIVA E A UNIDADE SESC 
MARABÁ, QUE 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 nº 
16/0027, 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 o FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE 
SISTEMAS CORPORATIVO ATRAVÉS DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO COM VELOCIDADE DE 
5MBPS ENTRE A SEDE ADMINISTRATIVA E A UNIDADE SESC MARABÁ, incluindo o fornecimento de 
equipamentos, instalação dos serviços e suporte técnico. 

1.2. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência deste contrato as condições de habilitação 
apresentadas no Processo nº 16/0027-PG, em especial a regularidade fiscal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. O valor total do presente contrato, é de R$ ....... (........) sendo R$......... (.........) mensais, 
incluindo todos os custos diretos e indiretos, impostos e taxas. 

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 10 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 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. 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. 

3.6. 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 
Unidade Sesc Marabá, situada à Av. Transamazônica, nº 1925 - Nova Marabá - CEP 68501-660 - 
Marabá/PA. 

 

CLÁUSULA QUARTA – FISCALIZAÇÃO 

4.1 - O CONTRATANTE irá designar formalmente o Fiscal, responsável pelo acompanhamento desta 
relação contratual enquanto o mesmo perdurar, bem como pela certificação das Notas Fiscais 
emitidas pela CONTRATADA. 

 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
  Departamento Regional no Estado do Pará 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa • CEP: 66.010-010   
3/6 

 

4.2 - 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 co-responsabilidade do Sesc ou de seus agentes e prepostos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1. A vigência inicia a partir da data de assinatura do contrato e termina em 24 (vinte e quatro) 
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 SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. 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. 

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

6.3. 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. 

6.4. Disponibilidade mínima de 99,44% para o serviço prestado, o LINK deverá estar disponível 24 
(vinte e quatro) horas por dia, durante os sete dias da semana, inclusive feriados. 

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

6.4.2. 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. 

6.4.3. A CONTRATADA deverá fornecer durante toda a vigência do contrato relatório mensal 
contendo os registros das ocorrências no referido período, bem como suporte e garantia do LINK com 
tempo de solução pré definidos conforme o Anexo I-B. 

6.5. O serviço oferecido pela CONTRATADA deverá estar de acordo com os padrões e normas 
técnicas do órgão fiscalizador do mesmo. 

6.6. 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. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

6.9. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, a cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente. 
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6.10. Não transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato, sem a prévia e 
expressa anuência do CONTRATANTE. 

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

6.12. 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. 

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

6.14. 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 SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. 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. 

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

7.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com as normas deste contrato 
e dos instrumentos que o integram. 

7.4. 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. 

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

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

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

7.8. Estabelecer rotinas para a execução dos serviços objeto deste contrato. 

7.9. Fiscalizar, conferir e proceder a aceitação dos serviços executados pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA - CLÁUSULA INTEGRANTE 

8.1. Constituem partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição, as condições 
estabelecidas no processo de contratação n.º 16/0027-PG e seus anexos, inclusive os documentos de 
habilitação e a proposta 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.  
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9.2. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento  de obrigações da outra, não 
importa em alteração do contrato e nem 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E RESCISÃO 

10.1- Pela inexecução total ou parcial deste contrato, à CONTRATADA serão aplicadas as seguintes 
penalidades: 

a) advertência por escrito; 

b) multa de até 10% sobre o valor do contrato; 

c) impedimento de licitar e contratar com o Sesc pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

10.2. As penalidades descritas na cláusula 8.1 podem ser aplicadas cumulativamente. 

10.3. O descumprimento das obrigações relativas à regularidade fiscal prevista na cláusula primeira é 
considerado inadimplemento. 

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 - A aplicação das penalidades fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 10.1 é da 
competência exclusiva do CONTRATANTE. 

10.6 - As penalidades previstas nas alíneas “a”, “c”, do subitem 10.1, poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

10.7. A recusa em assinar o contrato no prazo de 3 (três) dias a partir da convocação, dará ao 
Sesc/PA o direito de suspender o licitante em até 2 (dois) anos do direito de licitar, contratar com o 
Sesc e homologar e adjudicar este contrato aos licitantes remanescentes na ordem de classificação. 

10.8. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, independente de 
qualquer aviso ou comunicação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

a) Inadimplemento de qualquer cláusula, condição ou disposição deste contrato. 

b)Subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do presente contrato.  

c) Recusa na reparação ou substituição do material defeituoso, rejeitado pelo CONTRATANTE. 

d) Quando os serviços prestados não estiverem satisfazendo o padrão de qualidade exigido pelo 
Sesc/DR/PA. 

10.9. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, sem 
direito a qualquer indenização ou compensação econômica, mediante comunicação escrita com 30 
(trinta) dias de antecedência, contados a partir da data de recebimento da comunicação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. 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. 
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11.1.1.  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. 

11.1.2. 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 de fornecimento, desde que cumprida a formalidade do 
subitem anterior. 

11.2. É vedado a qualquer das partes ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações oriundas 
do presente contrato sem o prévio e expresso consentimento da outra parte. 

11.3. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nos termos e condições deste contrato, só terão 
validade se forem efetuadas através de aditamentos contratuais assinados pelos representantes das 
partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

12.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da cidade de Belém/PA, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes deste 
contrato e de sua execução. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente 
contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas 
abaixo. 

 

Belém, PA, _____ de _____________ de 2016. 

 

 

CONTRATANTE: 
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS 

 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/DR-PA 
 
 
 
CONTRATADA: 

xxxxxxxxxx 
EMPRESA 

 
TESTEMUNHAS: 
1. _____________________________           2. ___________________________________ 
   Nome:                                                     Nome: 
   CPF:                                                        CPF: 
 


