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PREGÃO SESC/DR-PA Nº 17/0028-PG 
 

ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 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 nº 17/0028, 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 telefonia móvel pessoal (SMP), através da 
tecnologia 3G e 4G pelo sistema digital pós-pago, para ligações locais, longa distância nacional, 

internacional com habilitação de linhas de telefonia celular, pacote de dados, acesso à Internet, facilidade 

de roaming nacional e internacional automático, com fornecimento de aparelhos smartphones, em 
regime de comodato pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações contidas no 

processo nº 17/0028-PG. 

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

apresentadas no Pregão 17/0028, em especial a regularidade fiscal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 - O valor estimado do presente contrato a ser pago pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, é de R$ 
...... (....) mensal, totalizando R$ ...... (.....) anual, em até 10 dias úteis da apresentação do documento 

fiscal, devendo este ser emitido e apresentado no mês subseqüente ao da execução do serviço, sendo 

vedada a negociação de faturas ou títulos de crédito com instituições financeiras, conforme as 
especificações técnicas descritas no Termo de Referência e Anexo I (b), e detalhes especificados no 

quadro abaixo: 

PERFIL DE TRÁFEGO ESTIMADO MENSAL 

Item Serviços Un. Qtd. Mensal 

Valor total 

mensal de 
minutos 

(c/ 
impostos) 

Preço total anual de 

minutos 
(c/ impostos) 

1 Assinatura Básica Un. 60 XX XX 

2 
VC1 M/M - Mesma 
Operadora 

Minutos 2000 XX XX 

3 VC1 M/M - Outras Minutos 2000 XX XX 
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Operadoras 

4 VC1 M/F Minutos 2000 XX XX 

5 

AD Adicional de 
Chamadas 

Originadas e 
Recebidas dentro da 

Operadora 

Chamadas 500 XX XX 

6 

DSL Deslocamento 
por ligação recebida 

fora da área de 
mobilidade de 

Operadora, porém 

dentro de sua área 
de numeração 

primária 

Minutos 500 XX XX 

7 

Pacote de Dados - 

Plano Ilimitado - Com 

franquia de dados 
mensal de 3 GB 

Un. 60 XX XX 

8 
VC2 M/M - Mesma 

Operadora 
Minutos 50 XX XX 

9 
VC2 M/M - Outras 

Operadoras 
Minutos 50 XX XX 

10 VC2 M/F Minutos 50 XX XX 

11 

AD2 Adicional de 

Chamadas 

Originadas e 
Recebidas fora da 

área da Operadora 
fora de sua área de 

numeração primária 

Chamadas 500 XX XX 

12 

DSL2 Deslocamento 
por Ligação recebida 

fora da área da 
Operadora e recebida 

fora da área da 

Operadora e fora de 
sua área de 

numeração primária 

Minutos 500 XX XX 

13 
VC3 M/M - Mesma 
Operadora 

Minutos 50 XX XX 

14 
VC3 M/M - Outras 
Operadoras 

Minutos 50 XX XX 

15 VC3 M/F Minutos 50 XX XX 

16 SMS Evento 820 XX XX 

17 Gestor on line Un. 60 XX XX 

18 
Intra grupo local (de 

DDD 91 para 91) 
Un. 60 XX XX 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ R$ 

 

2.2. O quantitativo total que trata o quadro detalhado no subitem anterior, não constitui obrigação do 

CONTRATANTE para com a CONTRATADA, e poderá ou não ser consumido pelo CONTRATANTE, de 
acordo com as necessidades verificadas ao longo da vigência do presente contrato. 
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2.3. 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. 

2.4. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da fatura mensal com código de 

barras, do serviço efetivamente prestado, enviado pela CONTRATADA com antecedência mínima de 10 
(dez) dias da data do vencimento. 

2.4.1. O prazo de vencimento da fatura mensal deverá ser fixado em uma única data. 

2.4.2. A fatura deverá ser emitida ao CONTRATANTE de forma impressa e por meio 
magnético/eletrônico, nos termos das resoluções vigentes da ANATEL e deverá ser entregue: 

 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC-
DR/PA 

AV. ASSIS DE VASCONCELOS, nº 359, 7º 

ANDAR (CESGE), BAIRRO CAMPINA, CEP 

66010-010, BELÉM/PA. 

2.4.3. A fatura impressa e por meio magnético/eletrônico deverá discriminar, obrigatoriamente, o 

consumo de forma individualizada (por linha/acesso), de todos os serviços prestados, contendo: número 

do acesso, data, horário, descrição, duração, tarifa unitária e tarifa local de cada ligação/serviço e demais 
informações relacionadas. 

2.4.4. Ocorrendo erros na fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação das despesas, a 
CONTRATADA será oficialmente comunicada pelo CONTRATANTE, e a partir daquela data o pagamento 

ficará suspenso até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. 

2.4.5.  O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e reapresentação da fatura, 

que deverá ser entregue ao CONTRATANTE no prazo mínimo de 10 (dez) dias antes da data de seu 

vencimento, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

2.4.6. Caso haja identificação de cobrança indevida após o pagamento da fatura, o fato será informado à 

CONTRATADA para que seja efetuada a devolução do valor correspondente no próximo documento de 
cobrança. 

2.4.6.1. As ligações móvel/móvel intragrupo não deverão ser tarifadas. 

2.4.7. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor referente aos serviços solicitados e efetivamente 
instalados e/ou disponibilizados. 

2.5. Os preços serão fixos e irreajustáveis no prazo contratual. 

2.6. Decorridos 12 (doze) meses de prestação de serviços, poderá haver reajuste no contrato, de acordo 

com os aumentos determinados pela ANATEL ou mediante negociação entre as partes. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

A vigência inicia a partir da data de assinatura do Contrato e termina em 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que justificado, e atendendo aos interesses e 

conveniência do CONTRATANTE, mediante Termos Aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
conforme prevê o parágrafo único do art. 26 da Resolução Sesc n° 1.252/2012. 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços objeto deste contrato compreendem prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal 
(SMP)r através da tecnologia 4G (onde houver disponibilidade), 3G e GFRS no sistema pós-pago, 

abrangendo as ligações locais (VC1), além de serviços de mensagens de texto e pacote de dados para 
acesso á internet, a serem executados por empresa prestadora de telefonia., para o Sesc no Pará. 

4.1.2. Os serviços contratados deverão ser realizadas 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 

semana, durante todo o período de vigência do contrato, não sendo admitida sua interrupção sem justa 
causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE. 
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4.1.1. O serviço objeto deste contrato deverá obedecer as disposições dos órgãos regulamentadores. 

4.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar remotamente um Serviço de Gestão e Controle para gestores, 

do CONTRATANTE, dois acessos para verificação dos serviços utilizados, tais como: 

a) Controle total dos acessos, com gestão direta do tráfego via site.  

b) Definição do perfil de utilização de cada acesso contratado:  

c) Formação de grupos de acordo com o perfil definido para cada acesso. 

4.3. A contratada deverá disponibilizar, ainda, as seguintes facilidades: 

a) Garantir que os usuários do CONTRATANTE possam enviar e receber mensagens de texto para/de 

qualquer outra operadora. 

b) Oferecer ferramenta de gestão online que contemple configuração de serviços, bloqueios de acessos, 

controle de consumo, criação de grupos de contas e liberações de roaming nacional e internacional. 

c) O sistema de gestão deve possibilitar até 02 tipos de perfis customizados, onde parte da conta será de 

responsabilidade do Sesc/PA e acima desse limite deverá ser enviada a fatura para o usuário do telefone. 

d) Disponibilizar sem ônus para a contratante, os serviços de: 

■ Secretaria eletrônica; 

■ Desvio de chamada (siga-me): 

■ identificador de chamadas; 

■ Chamada em espera; 

■ Bloqueio de ligações a cobrar; 

■ Bloqueio de linhas quando solicitado; 

■ Chamadas originadas para os serviços públicos de emergência e de utilidade pública, e acesso 

telefônico a Central de Atendimento da CONTRATADA a partir de estações fixas ou móveis de qualquer 

localidade dentro do território nacional. 

 

4.4. DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 

4.4.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar as linhas telefônicas relacionadas abaixo após a assinatura do 

contrato e de acordo com o Pregão 17/0028 e seus anexos: 

 

SERVIÇO Quantidade 
Habilitação de linha móveis  3G/4G em aparelhos Celulares  60 

4.4.2 As linhas deverão ser homologadas pela CONTRATADA em todos os aparelhos telefônicos celulares 

desbloqueados a serem fornecidos, em regime de comodato. 

4.4.3. A CONTRATADA homologará as linhas telefônicas e pacote de dados, sem custo ou taxa de serviço 

para ativação dos mesmos, inclusive todas as licenças necessárias. 

4.4.4. Deverão estar disponíveis os serviços de acesso à caixa postal, identificador de chamadas, 
chamada em espera, serviço de envio e recebimento de mensagens de texto (SMS), bloqueios de 

chamadas originadas, acesso ao serviço WAP, bem como roaming automático, em todo território 
nacional. 

4.4.5. Havendo necessidade de serem utilizadas chamadas internacionais e quaisquer outro tipo de 

serviço não abrangido neste contrato, mediante autorização do CONTRATANTE, serão considerados para 
fins de pagamento, os preços das tarifas existentes no Plano Básico de Serviços ou o Plano Alternativo de 

Serviços utilizado para composição do seu preço, com percentual de desconto a ser negociado. 
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4.5. DA COBERTURA: 

Critérios para originar e receber chamadas: 

 I- Dentro da Área de Mobilidade: 

a) O usuário poderá receber e originar chamadas locais, nacionais (VC-1, VC - 2, VC-3), sem restrições; 

b) O usuário poderá originar chamadas locais dentro da área de registro do tipo VC- 1; 

c) O usuário poderá receber e originar chamadas a cobrar, para qualquer usuário dos serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo. 

II - Fora da Área de Mobilidade: 

a) O usuário poderá receber e originar chamadas locais, nacionais: 

b) O usuário poderá originar chamadas locais do tipo da chamada local e nacional em roaming VC- 1 

e/ou VC-R, VC-2 e VC-3; 

c) O usuário poderá originar e receber chamadas a cobrar, para qualquer usuário dos serviços de 

telecomunicações de interesse coletivo. 

 

4.6. ACESSOS À INTERNET E CONECTIVIDADE: 

4.6.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso á Internet Móvel de Banda Larga sob demanda para 

os aparelhos móveis que serão fornecidos, com as franquias informadas e em condições climáticas 
favoráveis, área de acesso livre e com nível de sinal forte. O CONTRATANTE entende que a manutenção 

da velocidade exigida depende dessas condições e que a velocidade pode variar de acordo com a 
localização onde o serviço é  utilizado, posicionamento de torres de transmissão entre outros fatores. 

4.6.2. Os dispositivos de comunicação de dados deverão obrigatoriamente estar habilitados e aptos para 

funcionamento em todo Território Nacional. 

4.6.3. Os dispositivos de comunicação de dados deverão ser habilitados com pacote de serviços de dados 

para tráfego ilimitado, incluindo a assinatura de provedor de acesso à internet. 

4.6.4. O serviço de acesso à internet deverão compreender as tecnologias de 3G e 

4G. 

4.6.5. Será exigido que imediatamente após a assinatura do contrato, a CONTRATADA disponibilize a 
cobertura 3G e 4G no estado do Pará. 

4.6.6. Os acessos de dados deverão ser habilitados com pacote de serviços de 
dados, com tráfego ilimitado, mensal, incluindo acesso à Internet. 

4.6.7. Deverão ser fornecidos smartphones com todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento 
incluindo manual do usuário e Termo de Garantia. 

4.6.8. A CONTRATADA deverá fornecer, no mínimo, 10% da quantidade contratada de aparelhos 

celulares e SIM Cards adicionais, como unidade de reposição (backup). 

4.6.9. A empresa se obriga a manter a conexão permanente à Internet sempre ativa sem a necessidade 

de contratação de um provedor de acesso. 

 

4.7. DA PORTABILIDADE NUMÉRICA: 

4.7.1. A CONTRATADA deverá garantir a portabilidade numérica dos serviços de Telefonia Móvel Pessoal 
(SMP - Serviço Móvel Pessoal), devendo esta manter as faixas de numeração utilizadas pelo 

CONTRATANTE, sem ônus para a mesma, e independentemente da operadora do serviço a que esteja 
atualmente vinculada. 

4.7.2. A execução da PORTABILIDADE NUMÉRICA deverá ser realizada em data e horário acordados com 
o CONTRATANTE de forma a reduzir a possível interrupção dos serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP 

- Serviço Móvel Pessoal). 

4.7.3. Os acessos habilitados deverão permitir a portabilidade dos números corporativos atualmente 
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utilizados pelos funcionários do Sesc/PA. 

 

4.8. DA ESTIMATIVA DE TRÁFEGO: 

4.8.1. A estimativa de tráfego corresponde a média mensal (estimativa) em minutos, das ligações 
telefônicas efetuadas e servirá de subsídio na definição da quantidade de minutos a ser contratada. 

4.8.2. A CONTRATADA deve considerar que todas as ligações ocorrem nos horários correspondentes à 
tarifa normal. 

4.8.3. O perfil de tráfego constante neste Termo de Referência em decorrência de sua natureza 

estimativa não indica qualquer compromisso futuro de utilização. 

 

4.9. DO FORNECIMENTO DOS APARELHOS: 

4.9.1. Para atendimento das necessidades do CONTRATANTE, se faz necessário o quantitativo de 60 

(sessenta) aparelhos tipo smartphone, conforme especificações descritas no item 6 do Termo de 
Referência. 

4.9.2. Os aparelhos telefônicos celulares ofertados devem ser novos e de primeiro uso, não se admitindo, 

dentre outros, aparelhos ou peças já usadas, reparadas e/ou recondicionadas em fábrica; devem ser 
digitais e com tecnologia que suporte o padrão de telefonia Móvel 3G e 4G. Não serão aceitos aparelhos 

telefônicos celulares fora da linha de produção (descontinuado). 

4.9.3. Deverão ser fornecidos aparelhos telefônicos celulares, devidamente homologados pela ANATEL 

que permitirão acesso aos serviços contratados e que possuam atualização tecnológica compatível com 

as especificações técnicas e padrões de tecnologias descritas no Termo de referência. 

4.9.4. Todos os aparelhos telefônicos celulares devem ser fornecidos com todos os acessórios necessários 

ao seu pleno funcionamento, incluindo carregador de bateria, manual de operações em português, 
baterias originais do fabricante) e serão cedidos em regime de comodato.  

4.9.4.1. Os aparelhos deverão ser apresentados ao CONTRATANTE para aprovação prévia, antes da 
entrega definitiva ao usuário final. 

4.9.5. O período de garantia e do suporte técnico dos aparelhos telefônicos celulares ofertados deverão 

vigorar durante toda a vigência do contrato, ressalvados os casos comprovados de mau uso dos 
aparelhos. 

4.9.6. Em caso de renovação do contrato, a CONTRATADA deverá providenciar a troca de 100% dos 
aparelhos telefônicos celulares Smartphones por outros equipamentos tecnologicamente atualizados, sem 

ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos comprometendo-se desde já a 

manter o mesmo número de cada linha habilitada. 

4.9.7.  Deverá ser fornecida uma reserva de 10% (dez por cento) dos aparelhos, para que em caso de 

defeitos, furtos ou novas demandas, ou aparelhos já estejam disponíveis. 

4.9.8. A CONTRATADA terá um prazo de 10 (Dez) dias corridos, contados a partir da assinatura do 

contrato, para o fornecimento de 100% dos aparelhos telefônicos celulares, juntamente com os çhips e 
todos os itens que acompanham esses equipamentos. 

4.9.9. A CONTRATADA deverá entregar todos os aparelhos na sede Administrativa do Sesc/PA, localizada 

na Av. Assis de Vasconcelos, nº 359. - 7º Andar, CESGE, Campina, Belém/PA. 

4.9.10. Após análise realizada pela área técnica do CONTRATANTE, caso sejam verificados defeitos nos 

objetos fornecidos, a CONTRATADA será notificada para saná-los ou efetuar a troca devida, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para 

recebimento. 

4.9.11. Caso o serviço de reparo não seja executado pela CONTRATADA, a mesma poderá encaminhar os 
equipamentos para assistência técnica designada pelo fabricante, sendo de responsabilidade da 

CONTRATADA o atendimento a todos os itens para Reparo ou Substituição, inclusive envio e entrega dos 
itens defeituosos para a autorizada a realizar o reparo. 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa • CEP: 66.010-010   
Fone / Fax.:. (91) 4005-9560   7/10 

4.9.12. A CONTRATADA deverá em caso de reparos, retirar e entregar, após a sua manutenção, o item 
defeituoso na Sede Administrativa, localizada na Av. Assis de Vasconcelos, nº 359, 7º andar, CESGE, 

Campina, Belém/PA. 

4.9.13. Na hipótese de furto ou roubo de aparelho telefônico celular, a CONTRATADA deverá bloquear 
e/ou cancelar, sem ônus adicional, o respectivo código de acesso, mediante solicitação no prazo máximo 

de 4 (quatro) horas, não sendo devido qualquer valor do acesso móvel ou acesso 3G e 4G decorrido o 
respectivo prazo. 

4.9.13.1. Em caso de extravio ou perda de telefones celulares, a CONTRATANTE encaminhará a 

solicitação juntamente com o boletim de ocorrência para reposição do equipamento junto à 
CONTRATADA. 

4.9.14. A CONTRATADA deverá reparar ou substituir os chips utilizados nos equipamentos relacionados 
quando estes apresentarem defeito sem ônus adicional á CONTRATANTE. 

4.9.15. As solicitações de cancelamento deverão ser executadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, não sendo devido qualquer valor do acesso móvel ou acesso 3G e 4G, decorrido o respectivo 

prazo. 

4.9.16. A CONTRATADA deverá recolher na Sede Administrativa ao final do contrato os aparelhos 
telefônicos celulares fornecidos. 

 

4.10. DA MANUTENÇÃO E DO SUPORTE TÉCNICO: 

4.10.1. A CONTRATADA deverá oferecer suporte técnico para a solução por meio de atendimento 

presencial local e/ou telefônico local). Para tanto, é imprescindível que a contratada disponha de meios 
técnicos e administrativos para o recebimento dos chamados técnicos. 

4.10.2. A contratada fornecerá número ou código de protocolo para identificação e individualização dos 
chamados técnicos efetuados pelo CONTRATANTE. 

4.10.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não podendo, sob 
qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do 

serviço. 

4.10.4. Garantir a realização de chamadas para o Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, Serviço 
Móvel Pessoal - SMP e Serviço Móvel Especializado - SME. 

4.10.5. Indicar consultor ou gerente de conta que irá acompanhar o contrato informando seus 
respectivos contatos. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Executar o objeto previsto na cláusula primeira e na cláusula segunda de acordo com as condições 

estabelecidas neste contrato, utilizando-se da melhor técnica a fim de conseguir uma perfeita prestação 
de serviço, observando os critérios de qualidade usualmente adotados para serviços de igual natureza e 

dentro dos prazos estabelecidos. 

5.2. A CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade pela 

prestação de serviço.  

5.3. Incube a CONTRATADA fornecer, instalar, ativar e manter, por sua conta e responsabilidade, os 

meios de transmissão necessários a prestação do serviço. 

5.4. A contratação deverá zelar pelo sigilo dos dados cadastrais do CONTRATANTE só divulgando-os para 

terceiros com expressa anuência do CONTRATANTE. 

5.5. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações telefônicas decorrentes desta contratação. 

5.6. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação a cerca da prestação dos 

serviços do Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE. 
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5.7. Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços, em até 20 dias corridos, a 
contar da data de assinatura do contrato. 

5.8. Manter nível adequado de funcionamento dos serviços. 

5.9. Fornecer ao CONTRATANTE os aparelhos de telefonia móvel celular, bem como disponibilizar as 
linhas telefônicas, sem nenhum custo a título de aquisição, habilitação ou taxa de serviço para ativação 

das mesmas. 

5.10. 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. 

5.11. Atender as decisões e observações feitas pelo gestor do contrato/sistema. 

5.12. Assumir responsabilidades por clonagens ou outros tipos de fraudes, que porventura venham a ser 
identificadas nas linhas utilizadas, sem nenhum prejuízo para o CONTRATANTE. 

5.13. Garantir o sinal da telefonia móvel celular em quase todas as dependências do CONTRATANTE em 
quase todo o Estado do Pará, especialmente, nas cidades de: Belém, Benevides, Ananindeua, Castanhal, 

Marabá, Santarém, Salinópolis, São Francisco, Inhangapi, Altamira, Paragominas, Redenção e Tailândia, 

ainda que existam pontos cegos em alguns municípios do Estado. 

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

5.15. 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. 

5.16. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente, toda e qualquer irregularidade observada na execução 

dos serviços contratados. 

5.17. 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. 

5.18. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas na proposta apresentada, 
de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas, sob pena de rescisão imediata e de pleno 

direito por parte do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 - Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à execução dos serviços; 

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

6.3 - Efetuar os pagamentos nas condições estipuladas na cláusula segunda deste Instrumento 

6.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução 

do contrato. 

6.5. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer desvio de qualidade na execução dos serviços, 
para que possam ser promovidos, com a máxima brevidade possível, os ajustes necessários. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - CLÁUSULA INTEGRANTE 

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

estabelecidas no processo de contratação nº 17/0028-PG e seus anexos, inclusive os documentos de 
habilitação e as  propostas da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO  

8.1. 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. 

8.2. O CONTRATANTE poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de todas 
as etapas deste contrato, através de técnicos devidamente credenciados perante a CONTRATADA, 

obrigando-se esta última a facilitar, de modo amplo e irrestrito, a ação fiscalizadora.  

 

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. 

 

 

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

10.3. Além do previsto no subitem 9.1, 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. 

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

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

10.6. 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. 

10.7. 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 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. 
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11.3. 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. 

11.4. 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. 

11.5. 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. 

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

 

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: 
 

 


