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PREGÃO PRESENCIAL SESC/DR-PA Nº 17/0014-PG 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 

SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E SOLUÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE COMUNICAÇÕES PERSONALIZADAS PARA SUPORTE DAS MÍDIAS PARA ATENDER AS 
ATIVIDADES DO SESC/DR-PA. 

ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO COM 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O 

SESC/PA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
SESC/DR-PA E A EMPRESA..... 

 

  Pelo presente instrumento, o Sesc - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, Administração 

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 17/0014, 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 – OBJETO: 

1.1. Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de locação de impressão com fornecimento de 

equipamentos, softwares de administração e gerenciamento de impressões e solução para o desenvolvimento 
de comunicações personalizadas para suporte das mídias para atender as atividades do Sesc/DR-PA. 

1.2. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência deste Contrato as condições de habilitação 

representadas no Pregão nº 17/0014, em especial a regularidade fiscal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. O valor mensal estimado do presente contrato é de R$ ..... (.....), totalizando o valor anual estimado de R$ 

.... (....), incluindo todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, transporte até o local indicado a ser 
pago pelo SESC/DR-PA para a CONTRATADA, referente às franquias. 

 

2.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, 
emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e parafiscais, uniformes, 

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. 

2.3. Caso o número de cópias ultrapassem ao franqueado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de 

R$ xxx (xxx) por impressão, correspondente a quantidade excedente. 

2.4. Em nenhuma hipótese, será efetuado pagamento, através de sinais. Somente serão pagos os serviços 

devidamente entregues. 

2.5. O valor mensal acordado no ítem 2.1. deste instrumento contratual serão pagos em até 10 (dez) dias úteis 

após apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor recebedor, através de depósito em conta 
com o CNPJ e indicada pela CONTRATADA. 
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2.6. Deverá constar no corpo da Nota Fiscal o número do Pedido ao Fornecedor (PAF) e os dados bancários da 
CONTRATADA. 

2.7. A CONTRATADA fará a conferência mensal do número de cópias tiradas, para efetuar a cobrança através 

de Nota Fiscal e Recibo, que deverão ser devidamente certificados, pelos responsáveis indicados pelo 
CONTRATANTE, através do relatório de impressões que será apresentado pela CONTRATADA juntamente com a 

Nota Fiscal. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. O quantitativo estimado mensal é de 100.000 (cem mil) cópias/página impressa P&B, formato A4, E 1.000 

(mil) páginas impressas/copiadas coloridas, formato A4. 

3.2. As distribuições estimadas destas impressões estão dispostas no quadro abaixo: 

 

Unidade Quantitativo Estimado 

Administração Regional 45.000 

Sesc Doca 8.000 

Sesc Casa da Música 1.000 

Sesc Boulevard 2.000 

Sesc Ananindeua 16.000 

Centro de Atividades de Ananindeua 1.000 

Almoxarifado Central 3.000 

Sesc Castanhal 16.000 

Centro de Atividades de Castanhal 3.000 

Centro de Atividades de Marabá 2.000 

Centro de Atividades Santarém 2.000 

Unidade Produtora de Refeições -UPR 1.000 

 

OBS. As quantidades acima informadas são meras estimativas. Os pagamentos mensais serão 
realizados de acordo com o número de páginas efetivamente impressas no mês de referência 

3.3. A entrega, instalação dos equipamentos bem como o início dos serviços deverão ser efetuados no prazo de 

até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato e emissão do Pedido ao Fornecedor - PAF. 
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3.4. Os equipamentos serão entregues e instalados nas Unidades do Sesc/PA nos endereços descritos no item 4 
do Termo de Referência. 

3.5. O objeto será entregue conforme especificações contidas no ANEXO I e ANEXO II do EDITAL em 

referência, ao qual a Proposta de Preços estará vinculada. 

3.6. As planilhas de medição e as notas fiscais/faturas deverão ser enviadas até o 1º (primeiro) dia útil de cada 

mês para serem atestadas e, em até o 10º dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, providenciado o 
seu pagamento, após serem atestadas por funcionário(s) designado(s) pelo CONTRATANTE como Fiscal(is) do 

Contrato. 

3.7. Além de prestar os serviços de impressão, a CONTRATADA deverá fornecer e instalar os equipamentos de 

impressão e proceder à manutenção preventiva e corretiva destes, bem como à substituição de peças, 

componentes e materiais a serem utilizados na manutenção, que se fizerem indispensáveis ao perfeito 
funcionamento dos equipamentos desta locação. Também deverão ser por ela fornecidos insumos como o 

toner. 

3.8. A CONTRATADA deverá realizar a instalação e implantação dos softwares de gerenciamento e/ou 

monitoramento da solução, bem como todas as ferramentas adicionais informadas e utilizadas para a execução 

dos serviços, nas dependências do Sesc/PA. 

3.9. A CONTRATADA será responsável pela entrega completa dos equipamentos, considerando-se não apenas a 

chegada destes até o local de destino, mas também o processo de descarga, transporte até o ambiente de 
instalação, desembalagem, descarte do material utilizado para a embalagem e proteção do piso e mobiliário, 

instalação e testes dos equipamentos, bem como pela limpeza e conservação dos mobiliários, equipamentos e 
ambientes afetados. 

3.10. Os custos referentes à licença de software via web ou aplicativo cliente/servidor, necessários para a 

instalação dos equipamentos nos microcomputadores dos usuários e nos servidores de impressão, deverão ser 
suportados integralmente pela CONTRATADA. 

3.11. Os equipamentos que integram a Solução, especificados neste Termo de Referência, como forma de 
reduzir custos com locação de equipamentos não deverão ser equipamentos de 1º uso, mas que 

possibilitem manutenção de forma impedir a interrupção na prestação dos serviços e garantir a qualidade dos 

serviços. 

3.12. Os equipamentos devem estar em conformidade com padrão ENERGY STAR® (padrão internacional de 

consumo eficiente de energia). 

3.13. Caso ocorra pane no equipamento, a empresa terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o 

comunicado, para solucionar o problema. Em caso de reparo que não possa ser feito no local onde o mesmo 

está instalado, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição do equipamento, por outro do mesmo porte, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da retirada do equipamento defeituoso do local. 

3.14. Quando solicitada pelo SESC/PA a alteração do local de instalação dos equipamentos, interna ou 
externamente, em eventos e para qualquer tipo de necessidade, a licitante eventualmente contratada deverá 

providenciar o desligamento, o transporte e a reinstalação destes no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas corridas a partir do momento da efetiva solicitação, sem quaisquer ônus para as entidades licitadoras.  

3.14.1. O número de alterações a que se refere esse subitem anterior será limitado a 10% (dez por cento) da 

quantidade total de equipamentos disponibilizados para o CONTRATANTE. 

3.15. Demais especificações estão contidas no item 12 do Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Fornecer e manter estoque dos suprimentos (exceto papel): toner/tinta sólida, revelador, cilindro, fusor e 

kits de manutenção originais dos fabricantes das impressoras, para substituição nos equipamentos em fase de 
reposição, tudo para garantir o pleno funcionamento da solução. 

4.2. Realizar a assistência técnica on-site, ou seja, atendimento onde estiverem instalados os equipamentos que 
integram a Solução.  
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4.2.1 Todos os custos para realização da manutenção, tais como: mão-de-obra, locomoção e alimentação dos 
técnicos, peças, componentes, insumos, consumíveis, fusores e serviços serão de inteira responsabilidade do 

Licitante Vencedor. 

4.3. Visando diminuir os chamados técnicos e aumentar a qualidade das impressões, o Licitante Vencedor 
deverá usar insumos, consumíveis e peças de reposição originais do fabricante dos equipamentos integrantes 

da solução ofertada que serão instalados. Todos os custos envolvidos no processo de distribuição serão de 
responsabilidade do Licitante Vencedor. 

4.4. Fornecer software para gerenciamento e monitoramento on-line do ambiente, informando níveis de 
abastecimento de papel e toner, necessidade de troca de kits de manutenção, contabilização das impressões de 

cada equipamento. 

4.5. Fornecer e instalar todos os softwares, juntamente com suas licenças, necessários ao pleno funcionamento 
dos equipamentos que integram a Solução. 

4.6. Fornecer relatórios on-line, com periodicidade semanal/mensal, com informações referentes aos itens a 
seguir: contabilização do volume das impressões, por área, centro de custo; usuários conectados à Solução; 

consumo de insumos por equipamento (toner/tinta sólida, papel, kits de manutenção). 

4.7. Substituir os equipamentos que integram a Solução que apresentarem defeitos, inclusive intermitentes, 
causando prejuízos ou interrupção dos serviços impressão/cópia. 

4.8. Adotar critérios de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, bem como um plano de descarte 
dos suprimentos fornecidos. 

4.9. A CONTRATADA deverá fornecer manual constando as informações para treinamento aos colaboradores no 
qual deverá prever todas as funções necessárias para a correta operação dos serviços previstos por parte dos 

usuários, no mínimo para as seguintes tarefas: 

a) Instruções básicas de operação dos equipamentos propostos. 

b) Abastecimento de mídias especiais, como papel, envelopes e etiquetas. 

c) Instruções básicas de operação dos softwares propostos. 

c) Solução dos principais problemas que poderão ocorrer na impressão. 

d) Interpretação das mensagens do painel de controle e leds de sinalização dos equipamentos. 

e) Utilização da impressão através da bandeja manual. 

f) Principais mensagens de alertas provenientes dos equipamentos, como por exemplo: atolamentos, níveis de 

consumíveis e tampas de compartimentos abertas. 

g) Utilização de bandejas de saída para mídias de gramaturas maiores do que as especificadas, como cartões. 

h) Utilização de mídia em formatos não padronizados nos equipamentos. 

4.10. A CONTRATADA deverá fornecer treinamento para, no mínimo, 02 (duas) pessoas de cada Unidade 
Operacional, no respectivo local, sobre a operacionalização de cada equipamento, de forma que as mesmas 

fiquem aptas a operá-las e solucionar questões básicas de funcionamento; e para 05 (cinco) pessoas da área de 
Tecnologia da Informação do Sesc-PA, sobre as operações básicas e avançadas de cada equipamento. 

4.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico aos usuários e que seguirá as disciplinas, processos 
e práticas preconizados, conforme abaixo: 

4.11.1 Deverá prover suporte técnico necessário ao atendimento das necessidades desta instituição e dentro do 

escopo solicitado, contando com tele-atendimento, via número telefônico específico. Os serviços da central de 
suporte deverão abranger abertura de chamados, controle de chamados em andamento, resolução de dúvidas 

correlatas à Solução implantada. 

4.11.2. Caberá à CONTRATADA estimar a estrutura que necessitará para atender a este item e cumprir os 

níveis de serviço determinados no contrato e no Termo de Referência. 

4.11.3. O suporte técnico de 1º nível terá de ser disponibilizado aos usuários dos serviços de impressão, cópia e 
digitalização, mediante a utilização dos meios de comunicação Telefone e E-mail. 

4.11.4. A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica on-site, quando solicitado e necessário, em 
qualquer das Unidades onde estiverem instalados os equipamentos e disponibilizar linha telefônica gratuita  
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(0800), e-mail e/ou sistema via Internet para abertura de chamados de Suporte Técnico Local, das 9h00 às 

17h00 de segunda a sexta-feira nas dependências do CONTRATANTE, contemplando orientações e 

informações aos usuários quanto à melhoria contínua da utilização dos equipamentos e acessórios de 
impressão, cópia e de digitalização; substituição de peças e componentes de manutenção (desgastes de uso); 

auxílio na resolução de pequenos problemas de impressão tais como, desatolamento de papel, configuração do 
painel de controle, ajuste e definição de recursos e funcionalidades simples (Manutenção preventiva; 

Manutenção corretiva; Configuração e reconfiguração; Fornecimento e instalação de drivers). 

4.11.5. O prazo para o primeiro atendimento será de, no máximo 06 horas úteis e 48 horas úteis para 

solução do problema detectado, a contar do registro do incidente no sistema de suporte (help desk) da licitante 

eventualmente contratada, no caso de manutenção corretiva. 

4.12. A contratada deverá emitir, para cada atendimento efetivamente realizado, um Relatório de Atendimento 

Técnico, contendo o número e o horário de abertura do chamado, o horário de conclusão dos serviços, o 
número da Ordem de Serviço, bem como a identificação dos equipamentos que apresentaram defeitos, os 

serviços executados, os responsáveis pela execução dos serviços e quaisquer outras anotações pertinentes. 

4.13. Independentemente da substituição temporária mencionada no subitem anterior, a CONTRATADA deverá 
substituir definitivamente o equipamento por outro idêntico ou superior ao original, sem ônus para o 

SESC/PA, caso os defeitos constatados não sejam sanados no período de até 10 (dez) dias corridos, contados 
da data de abertura do chamado de suporte técnico, ou, ainda, se o equipamento apresentar o mesmo 

problema por 3 (três) vezes consecutivas em um prazo de até 60 (sessenta) dias corridos. 

4.14. A CONTRATADA deverá realizar a cada 06 (seis) meses, a manutenção preventiva periódica de 
cada um dos equipamentos instalados, o que será comprovado por meio de relatórios técnicos assinados por 

um responsável da licitante e outro da entidade contratante, a fim de assegurar o funcionamento ininterrupto 
dos referidos equipamentos.  

4.15. A manutenção preventiva periódica deverá englobar a limpeza, a lubrificação e a regulagem dos 

equipamentos, bem como a troca de peças em caso de necessidade constatada pelos técnicos da licitante 
eventualmente contratada. 

4.16. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, relatório com o índice de defeitos 
apresentados no parque de impressoras no mês em referência (a ser entregue junto com o faturamento 

do mês), e o índice acumulado do ano.  

4.16.1. O relatório deverá incluir, também, a quantidade de defeitos por equipamento (identificados pelo 
respectivo número de série), referente ao mês e ao acumulado no ano, bem como os relatórios das 

manutenções preventivas. 

4.17. Além da manutenção preventiva, a CONTRATADA deverá realizar a manutenção corretiva, na qual 

ocorrerá sempre que houver necessidade, para substituição de um componente do equipamento por desgaste 
ou defeito do mesmo, e ainda sempre que surgirem falhas ou defeitos na impressão (riscos nas cópias, áreas 

brancas, etc.) em, no máximo, 12 (doze) horas úteis, a contar do registro do incidente no sistema da 

licitante eventualmente contratada. 

4.18. O atendimento de primeiro nível será realizado por técnicos da CONTRATADA, que irão realizar as 

verificações básicas acerca de alimentação, conectividade dos equipamentos e outros problemas de menor 
complexidade. Caso não sejam solucionados no atendimento de primeiro nível, os chamados deverão ser 

direcionados para os chamados de 2º nível. 

4.19. A desobediência aos prazos estabelecidos acarretará a aplicação, à CONTRATADA, das sanções 
estabelecidas no Edital, Termo de Referência e no Contrato ou documento equivalente (PAF), no que couber. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à prestação dos serviços. 

5.2. É responsabilidade do CONTRATANTE providenciar perfeitas condições elétricas para garantir a prestação 

dos serviços adequada. 

5.3. Efetuar os pagamentos nas condições estipuladas na CLÁUSULA SEGUNDA deste Instrumento. 
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5.4. Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições na prestação de serviços ora contratada, 
fixando prazo para a sua correção. 

5.5. Designar funcionário responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A vigência inicia a partir da data da assinatura do contrato e termina em 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 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 nº 1.252/2012. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO SESC 

7.1. O Sesc está autorizado a reter dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA, o equivalente às 

seguintes quantias: 

a) aquelas correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato; 

b) decorrentes de processos trabalhistas, relativos ao pessoal utilizado na prestação dos serviços, ou de 

qualquer outra ação intentada contra o Sesc, em função do presente contrato; 

c) relativas a danos materiais e/ou morais causados pelos empregados da CONTRATADA ao Sesc, a seus 

servidores e/ou a terceiros; 

d) decorrentes do inadimplemento das obrigações da CONTRATADA, para com o Poder Público, notadamente 

às obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais; 

e) tiver que despender, voluntária ou compulsoriamente, a qualquer título, em função da prestação dos serviços 

da CONTRATADA. 

7.1.1. Fica, desde já, estabelecido que a retenção prevista no item anterior poderá ser efetuada pelo Sesc no 
pagamento correspondente ao mês em que for citado ou intimado. 

 

CLÁUSULA OITAVA - CLÁUSULA INTEGRANTE 

Constituem partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas 

no processo n.º 17/0014-PG e seus anexos, inclusive os documentos de habilitação e as propostas da 
CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO  

9.1. 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.  

9.2. Pela fiel execução do presente contrato, o CONTRATANTE irá designar 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. 

 

9.3. As pessoas nomeadas pelo CONTRATANTE para efetuar as fiscalizações agirão em nome deste perante a 
CONTRATADA, inclusive rejeitando materiais e/ou equipamentos que estiverem em desacordo com as 

especificações neste Contrato.                                                                                                                            

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS 

10.1. Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for 
especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo.  
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10.2. 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 PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E RESCISÃO 

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

a) advertência; 

b) rescisão contratual; 

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

d) impedimento de licitar e contratar com o Sesc por até dois anos, conforme disposições contidas no artigo 32 
da Resolução Sesc nº 1.252/2012. 

11.1.1. A competência para aplicação das penalidades acima será exclusiva da Administração do Sesc/DR-PA. 

11.2. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de ampla defesa por parte do LOCADOR. 

11.3. A critério do Sesc/PA as sanções poderão ser cumulativas. 

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

11.5. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao Sesc/DR-PA, o direito de 
rescindir unilateralmente o contrato ou documento equivalente (PAF), sem prejuízo das demais disposições 

previstas no Edital do Pregão nº 17/0014-PG, que as partes declaram conhecer. 

11.6. 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. 

11.7. 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 SEGUNDA  – DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações às 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. 

12.1.1.  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. 

12.1.2. 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. 

12.2. 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. 

12.3. 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. 

12.4. O CONTRATANTE irá designar formalmente o Fiscal, responsável pelo acompanhamento desta relação 
contratual enquanto a mesma perdurar, bem como pela certificação das Notas Fiscais emitidas pela 

CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

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 2017. 

 

 

CONTRATANTE: 

 
 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESIDENTE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 

 
 

 
 

CONTRATADA: 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
EMPRESA 

 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 

1. _____________________________               2. ______________________________ 
   Nome:                                                         Nome: 

   CPF:                                                            CPF: 
 


