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PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PA Nº 18/0060-PG 

 

ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO N.º _______ /_______ 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DO 

COMÉRCIO - SESC PARÁ E _______ PARA O 

FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

NOVOS (ZERO QUILÔMETRO), DO TIPO FURGÃO 

(BAÚ) REFRIGERADO E ISOTÉRMICO, PARA ATENDER 

ÀS NECESSIDADES DA ATIVIDADE DO PROGRAMA 

MESA BRASIL DO SESC/PA. 

CONTRATANTE: 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 nº 03.593.364/0001-10, 

neste ato representado por seu representado por seu Presidente do Conselho Regional, 

nacionalidade, estado civil, empresário, RG nº.xxxxxx(xxx/xx), CPF nº. xxxxxxxxx; residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE. 

CONTRATADA: _____________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 

______________,Inscrição Estadual nº_______________ estabelecida [inserir endereço 

completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo], 

portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______ [inserir número e órgão expedidor/unidade 

da federação] e CPF (MF) n.º ________________, brasileiro, estado civil, profissão, residente e 

domiciliado à ________________ de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 

[procuração/contrato social/estatuto social]. 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e resolvem celebrar o presente contrato, 

após instruções administrativas internas constantes do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

18/0060-PG, 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. O presente contrato tem como objeto a AQUISIÇÃO de 02 (dois) veículos automotores 

novos (zero quilômetro), do tipo FURGÃO (BAÚ) Refrigerado e Isotérmico, para atender às 

necessidades das atividades do Programa Mesa Brasil do SESC/PA, conforme detalhamentos e 

especificações técnicas constantes no Anexo Ib do Edital do Pregão Eletrônico nº 18/0060. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

1. O valor total deste contrato é de R$ ____(___), conforme tabela a seguir: 

Item Descrição do Item Quantidade 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

Veículos automotores novos (zero 

quilômetro), tipo Furgão (BAÚ) 

Refrigerado e Isotérmico. 

02   

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DOS LOCAIS DE ENTREGA   

1. A entrega dos veículos deverá ser feita em até 60 (sessenta) dias corridos após o 

recebimento do PAF - Pedido ao Fornecedor emitido pela Sede Administrativa. 

2. A entrega dos veículos será efetuada nas unidades do SESC Marabá e SESC Santarém, de 

acordo com os locais estabelecidos na tabela abaixo: 

Unidade Endereços 

SESC 

MARABÁ 

Av. Transamazônica, 1925 – Bairro: Centro – Marabá/PA – CEP:  68501-660– 

Tel.: (94) 3324-4444. 

SESC 

SANTARÉM 

Rua Floriano Peixoto, Nº 535. Bairro: Centro - Santarém/PA – CEP: 68005-060 – 

Tel.: (93) 3522-5126 / 3522- 1423. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO  

1. A execução contratual terá início a partir da emissão do Pedido ao Fornecedor - PAF, 

sendo o prazo de entrega dos veículos de 60 (sessenta) dias e o prazo de vigência deste 

contrato de 90 (noventa) dias, a contar da data da assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DOS VEÍCULOS 

1. A CONTRATADA deverá prestar garantia integral dos veículos durante, no mínimo, 3 

anos, a partir da emissão do termo de recebimento definitivo, sem limite de quilometragem; 

substituindo, reparando, ou corrigindo, às suas expensas, no prazo máximo de 2 (dois) dias, o 

produto com avarias ou defeitos; 

1.1. A impossibilidade de cumprimento do prazo previsto no item anterior deverá ser 

justificada, cabendo à FISCALIZAÇÃO acolher ou não as justificativas; 

1.2. Em qualquer hipótese, se o prazo para correção do defeito ou substituição do 

veículo for superior 2 dias, a CONTRATADA deverá  comunicar e disponibilizar, às 

suas expensas, veículo substituto de qualidade igual ou superior ao adquirido, até 

que o problema seja sanado. 
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1.3. Excluem-se da garantia apenas a reposição de peças e insumos cuja necessidade 

decorra de desgaste natural, como, por exemplo: combustível, fluidos e 

lubrificantes, desgaste de pneus, pastilhas de freio, paletas de limpadores de para-

brisa; 

a) Não é considerado desgaste natural aquele que ocorra prematuramente 

em relação à média e também os causados por alguma falha do produto. 

2. Aplicam-se as regras dos artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 1990); 

3. Durante o período de garantia, a CONTRATADA, sempre que solicitada, 

independentemente de ser ou não o fabricante, indicará a(s) concessionária(s)/oficinas 

autorizada(s), na cidade de entrega dos veículos ou outra cidade do Estado do Pará que possua 

a concessionária/oficina autorizada a realizarem os serviços de assistência técnica preventiva 

ou corretiva aos veículos. 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, 

do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e 

ressarcimentos devidos pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES (CONTRATANTE E FORNECEDORA)  

1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

2. A CONTRATADA deve: 

2.1. Manter durante a vigência deste contrato todas as condições de habilitação 

previstas e apresentadas no Processo Licitatório Sesc N° 18/0060-PG, em especial a 

regularidade fiscal do INSS e FGTS, podendo o contratante solicitar sua inscrição a 

qualquer momento; 

2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, 

inclusive no que se referir ao acesso às dependências onde serão entregues os 

veículos; 

2.3. Responder pelos danos, tanto físicos, quanto materiais, advindos de imperícia, 

negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, causados 

diretamente ao Sesc Pará, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 

durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 

2.4. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
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forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

2.5. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 

penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou continência; 

2.6. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 

contratação; 

2.7. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem pode 

onerar o objeto deste Contrato; 

2.8. Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos veículos automotivos, 

ressaltando que todas as despesas de transportes, deslocamentos necessários ao 

fornecimento do veículo e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações. 

2.9. Manter atualizados os dados cadastrais, alteração da constituição social ou do 

estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço. 

2.10. Designar profissional responsável pela entrega do objeto; 

2.11. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de 

distribuição dos produtos contratados. 

2.12. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição 

social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de 

endereço. 

3. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

3.1. O emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato 

ser invocado para justificar cobrança adicional a qualquer título. 

3.2. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente 

o presente contrato, salvo autorização expressa da CONTRATANTE; 

4. A CONTRATANTE deve: 

4.1. Emitir o Pedido ao Fornecedor - PAF; 

4.2. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pelo representante ou preposto da CONTRATADA; 

4.3. Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por funcionários designados para esse 

fim; 

4.4. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
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cumprimento do contrato; 

4.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do Sesc Pará 

para a entrega dos veículos; 

4.6. Rejeitar os veículos fornecidos em desacordo com as obrigações assumidas, 

arcando a CONTRATADA com o ônus decorrente do fato; 

4.7. Solicitar o reparo ou a substituição dos veículos, se necessário, que apresentarem 

defeito de fabricação durante o prazo de garantia; 

4.8. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente 

necessárias à execução do objeto; 

4.9. Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência, a não ser nos 

casos permitidos na alínea 3.1 do item anterior; 

4.10. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas 

pela CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO  

1. Em conformidade com o termo de Referência, os bens a serem adquiridos serão 

recebidos da seguinte forma: 

1.1. Provisoriamente: no momento da entrega do objeto ao Sesc Pará, após a realização 

de verificação das especificações técnicas e da proposta da empresa, que será 

efetivada por funcionário designado para acompanhamento e fiscalização do 

fornecimento, mediante Termo de Aceite Provisório, assinado pelas partes. 

1.2. Definitivamente: em até 10 (dez) dias úteis da entrega, contados do recebimento 

provisório, após verificação da qualidade e a realização de teste de conformidade e 

vistoria pelo funcionário designado pelo Sesc Pará, mediante Termo de Aceite 

Definitivo, assinado pelas partes. 

2. Caso sejam identificados defeitos nos veículos e/ou discrepâncias em relação às 

especificações exigidas, a CONTRATADA deverá promover a substituição do(s) veículo(s) 

recusado(s) em até 60 (sessenta) dias corridos, onde será lavrado Termo de Recusa, no qual 

consignarão as desconformidades, devendo o veículo  

3. Na hipótese de substituição do veículo, será contado novo prazo de garantia, a partir do 

novo recebimento definitivo. 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada 

pelas Unidades Sesc Marabá e Sesc Santarém e auxiliares administrativos designados e 

atuantes no Programa Mesa Brasil dos polos Marabá e Santarém  e Coordenação Mesa Brasil 

do Sesc Pará. 
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2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 

CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário. 

3. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor 

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro funcionário designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 30 da Resolução Sesc Nº 

1.252/2012, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E PENALIDADES  

1. Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, a CONTRATANTE poderá 

aplicar a CONTRATADA, separada ou cumulativamente, as seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Impedimento de licitar e contratar com o Sesc, no prazo de até 2 (dois) anos, garantido 

o contraditório e a ampla defesa. 

 

2. A sanção de advertência será aplicada por escrito e registrada para fins de avaliação de 

desempenho e eficiência da CONTRATADA. 

 

3. Os percentuais das multas pelo inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais 

serão aplicados na seguinte proporção, calculadas sobre o valor total do contrato: 

 

a) Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de descumprimento 

contratual, atraso na entrega do objeto, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato; 

b) Multa de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução 

total do contrato. 

 

4. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções, bem como a 

rescisão contratual unilateral com CONTRATANTE. 

 

5. As multas poderão ser descontadas dos pagamentos das faturas da Fornecedora devidas ao 

Sesc/PA. 

 

6. A penalidade de suspensão temporária de contratar com o Sesc poderá ainda ser aplicada se 

a CONTRATADA tiver praticado atos visando frustrar os objetivos contratados. 
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7. Após o 10º (décimo) dia de atraso no cumprimento das obrigações contratuais, a 

CONTRATANTE poderá rescindir o contrato caracterizando-se a inexecução total do seu objeto, 

aplicando cumulativamente as multas dispostas no item 3 desta cláusula. 

 

8. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial de 

obrigação contratual, além de outras: 

 

a) Não atendimento das especificações técnicas relativas ao objeto contratual; 

b) Retardamento na entrega do objeto, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE por 

meio da fiscalização da Contratante; 

c) Não cumprimento das etapas previstas para entrega, sem justificativa aceita pela 

CONTRATANTE por meio de sua fiscalização; 

d) Entrega do objeto adquirido por meios ilícitos, danificadas ou inadequadas para o uso 

como se verdadeira ou perfeita fosse; 

 

9. As multas acima previstas não reduzirão ou eliminarão outras obrigações e responsabilidades 

da CONTRATADA assumidas neste Contrato. 

10. As multas previstas nesta Cláusula não exime a CONTRATADA da responsabilidade de 

indenizar integralmente a CONTRATANTE pelos danos que lhe causar em razão de violação à 

legislação ou ao Contrato. A multa será considerada dívida líquida e certa entre as partes, 

ficando a CONTRATANTE autorizada a descontá-la dos pagamentos devidos à CONTRATADA, ou 

das garantias oferecidas, ou ainda de cobrá-la judicialmente, servindo para tanto o presente 

instrumento como título executivo extrajudicial.  

11. Permanecendo saldo devedor, mesmo após a utilização da garantia e da retenção de 

créditos da CONTRATADA, este deverá realizar o pagamento do saldo devedor da multa no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da respectiva notificação, após os quais a 

CONTRATANTE adotará as medidas judiciais cabíveis para cobrança. 

 

12. A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão, 

por sua culpa, acarretar à CONTRATANTE. 

 

13. A rescisão contratual por descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 

submete a CONTRATADA à suspensão de participar de licitações e firmar novos contratos com a 

CONTRATANTE por até 2 (dois) anos. 

 

14. A aplicação das penalidades fixadas são da competência exclusiva da CONTRATANTE. 

 

15. 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, sendo que, 

depois de notificada, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e 
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produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, 

providências acauteladoras. 

 

16. A critério da CONTRATANTE, a CONTRATADA não incorrerá na multa, na ocorrência de caso 

fortuito ou de força maior que impeça a execução dos serviços, quando as causas foram 

registradas e aceitas pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

1. A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, nota fiscal/fatura do fornecimento, 

com o número do pedido ao fornecedor (PAF)  e os dados bancários da CONTRATADA; 

2. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente ao fornecimento e prestação do 

serviço caberá ao fiscal do contrato ou a outro funcionário designado para esse fim; 

3. A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após 

o aceite pela fiscalização da Nota Fiscal/Fatura. 

4. Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providências 

que se tornarem necessárias à regularização do presente contrato, sendo expressamente 

vedado a sua negociação com terceiros alheios a este contrato, qualquer que seja a finalidade. 

5. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 

da CONTRATADA. 

6. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá 

deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores 

correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos 

termos deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

2. 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. 

3. A qualquer momento, o Sesc/DR-PA 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 

4. A CONTRATADA declara, deste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das 

especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, 
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em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de 

responsabilidade para correta prestação dos serviços 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CLÁUSULA INTEGRANTE 

1. Constituem partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição, as 

condições estabelecidas no processo de aquisição n.º 18/0001-CC e seus anexos, inclusive os 

documentos de habilitação e as  propostas da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

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 assinaram o presente contrato em 2 (duas) 

vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Belém-PA, ____ de ___________ de 2018. 

 

CONTRATANTE: 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

PRESIDENTE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – Sesc/DR-PA 

CONTRATADA: 

 

XXXXXX 

EMPRESA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. .................................................             2.   ..................................................... 

Nome:                                                        Nome: 

CPF:                                                           CPF: 


