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Contrato n.° xx/xxxx da (colocar a Entidade). 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE 
SI, DE UM LADO A RAZÃO SOCIAL DA ENTIDADE E DO OUTRO A 
EMPRESA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA. 

 
CONTRATANTE:  RAZÃO SOCIAL DA ENTIDADE, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° XXXXX, 

situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça n.º 4.193, no Bairro Centro 
Político Administrativo em Cuiabá/MT, neste ato, representada pelo seu Cargo, Sr. 
Nome Completo, nacionalidade, estado civil, profissão, XXX, portador do RG n.º 
XXX Órgão Expedidor, inscrito no CPF sob o n.º XXX. 

 
CONTRATADA: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, inscrita no CNPJ sob o n.º XXXX e Inscrição 

Estadual n.º XXXX, estabelecida na XXXX, n.º XXX, no Bairro XXXX, em XXX/UF, 
neste ato representada pelo seu Cargo Sr. Nome Completo, nacionalidade, estado 
civil, profissão, portador do RG n.º XXX SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 
XXXXXX. 

 
As partes acima identificadas e qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATANTES, a 
primeira e CONTRATADA a segunda, celebram o presente CONTRATO devidamente autorizado no 
Processo n° 058/2020, SIAQ nº 00014/SFIEMT/2019, tendo por fundamento o procedimento licitatório, na 
modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 001/2020/SFIEMT, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Homologado 
em XX/XX/XXXX, realizado nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, e 
ainda seus Anexos e a proposta equalizada de ____/____/_____ da CONTRATADA, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

1.1 O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada, para aquisição de licença de 
Software WEB para Gestão de Processo de Aquisições, Licitações e Contratos, Serviços de Implantação: 
Instalação, Configuração, Parametrização e Desenvolvimento de Software, Serviços de Integração com 
Sistema ERP, Treinamento, Serviços de Horas Técnicas de Desenvolvimento de Software contratados sob 
demanda, Suporte Técnico e Hospedagem da Solução para atender as necessidades da área de 
Aquisições e Licitações do SISTEMA FIEMT. 
 
1.2 São partes integrantes deste contrato, o Edital de Concorrência nº 001/2020/SFIEMT e todos os seus 
Anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Descrição dos Serviços  

2.1 A CONTRATADA deverá fornecer a licença de Software WEB para Gestão de Processo de 
Aquisições, Licitações e Contratos, que uma vez adquirida passa a ser um ativo perpétuo da 
CONTRATANTE, devendo prestar os serviços de implantação que consistem na:  
 

a. Instalação, configuração, parametrização e desenvolvimento de software; 
b. Serviços de integração com sistema ERP;   
c. Treinamento;  
d. Serviços de horas técnicas de desenvolvimento de Software contratados sob demanda, 

estimado em 5.000 (cinco mil) horas;  
e. Suporte técnico para manutenção da ferramenta e atendimento às necessidades da 

CONTRATANTE; 
f. Hospedagem da Solução. 
 

2.1.1 É parte integrante deste instrumento a proposta apresentada, o edital e seus anexos, sendo as 
condições estabelecidas em citados documentos, no que se aplicar, são parte do presente instrumento, 
independentemente de transcrição em seu texto, em especial o conteúdo do Anexo I – A. 
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2.2 Serviços de Implantação 

2.2.1 Projeto de Implantação 

a) A CONTRATADA deverá conduzir o projeto e elaborar documentação de implantação 
baseada nas boas práticas de gestão de Projetos PMBOK®. A documentação inicial deverá ser 
apresentada e validada com a equipe de projeto na fase de iniciação para posterior 
Planejamento; 

b) Planejamento/iniciação do projeto deverá conter minimamente: Declaração de Escopo, 
Cronograma, matriz RACI, Kickoff e Termo de Abertura; 

c) Deverá haver reuniões periódicas de acompanhamento do projeto, com a frequência 
mínima semanal durante o período de implantação. As reuniões poderão ser virtuais ou 
presenciais; 

d) Possíveis solicitações de mudança (alteração de escopo) deverão ser documentadas pela 
CONTRATANTE e apresentadas à CONTRATADA para aprovação; 

e) Os marcos de pagamento serão condicionados aos marcos de entrega definidos durante o 
Planejamento do Projeto 

 

2.2.2 Plano de Trabalho 

a) O plano de trabalho e execução dos serviços serão definidos e firmados posteriormente 
através de reunião entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, contudo devem obedecer 
minimamente aos marcos abaixo elencados; 

 

Marco Descrição Entregas 

01 Kickoff Reunião de Kickoff 

02 Planejamento Planejamento do Projeto, Declaração de Escopo, 
Cronograma, Matriz RACI, TAP. 

03 Instalação do Sistema 

Instalação da Plataforma Padrão em ambiente local ou 
hospedado na infraestrutura da CONTRATADA 
Aprovação da Identidade Visual 
Planejamento e Cronograma Detalhado 

04 Configuração do Sistema em 
Homologação 

Configuração da Plataforma em ambiente de homologação 
Adequações de notificações e templates 
Testes 

05 Integração 
Serviço de integração com o legado (ERP). 
Realização de testes e piloto com, no mínimo um teste para 
cada tipo de aquisição 

06 Treinamentos Treinamento de Usuários Chave 
Treinamento de Usuários de TI 

07 Liberação do Sistema em 
Produção 

Adequação dos Processos 
Serviços de carga de dados do sistema legado 
Configuração e parametrização dos Serviços via 
Webservice 

08 Operação Assistida e 
Documentação 

Entrega das documentações técnicas 
Entrega dos manuais de usuário 
Acompanhamento presencial por (mínimo de 2 semanas) 

Suporte e Manutenção da Plataforma Suporte e Manutenção, atualização técnica e legal por um 
período de 12 (doze) meses 
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b) Instalação, homologação e integração 

b.1) A instalação do sistema deverá ser feita em ambiente de validação em nuvem ou em 
infraestrutura local, conforme a CONTRATANTE  determinar; 

b.2) Deverá ser executado plano detalhado de teste, com a construção de cenários de testes. 
Nos testes deverão constar simulações que possam submeter o sistema a situações 
semelhantes a ocorrências reais, garantindo que o módulo atende perfeitamente as 
especificações; 

b.3) Os cenários contendo as Integrações especificadas no item 4 do quadro acima deverão 
ser consideradas nos cenários de teste; 

b.4) Após os testes serem concluídos e validados a instalação deverá ocorrer em ambiente 
de produção; 

2.2.3 Treinamento 

a) A CONTRATADA deverá ministrar treinamento “in loco”, ou seja, nas instalações da 
CONTRATANTE, de cada módulo e direcioná-lo para cada uma das áreas básicas: 
clientes/usuários finais, desenvolvimento, suporte e produção. 

b) A CONTRATANTE deverá providenciar treinamento integral nas seguintes áreas: 

b.1) Usuários Chave: Introdução, operação e utilização do sistema ao nível de usuário. O 
treinamento deverá ser orientado para cada perfil específico do grupo de clientes. Deverão 
ser treinados no mínimo 15 (quinze) usuários e 15 (quinze) pessoas com outros perfis que 
atuarão posteriormente como replicadores / multiplicadores; 

b.2) Usuários de TI: Introdução, administração, otimização, monitoramento, operação e 
outros necessários para o gerenciamento do sistema gerenciador de banco de dados, 
linguagens, suporte e modelagens utilizadas na instalação do sistema e linguagens de 
consulta à base de dados. Deverão ser treinados no mínimo 08 (oito) técnicos. 

2.2.4 Procedimentos de Produção 

a) Todos os procedimentos necessários para entrada em produção deverão ser documentados 
em forma de manual e procedimentos técnicos, de forma que a equipe da CONTRATANTE  
consiga realizar a configuração e publicação da plataforma em ambiente de produção. A 
documentação dos procedimentos deverá conter, no mínimo: 

a.1) Documentação de cada rotina e cada programa segundo a padronização da 
CONTRATANTE  incluindo: 

• Os procedimentos para publicação; 
• A descrição de como descontinuá-lo em caso de problema; 
• Rotinas de restart, para que, em caso de problema, o programa possa ser executado 

no ponto onde parou; 
• Informações de interdependência entre rotinas. 

2.2.5 Plano de Contingência 

a) Deverá ser entregue a documentação de um plano para recuperação da funcionalidade 
integral do Sistema e do ambiente em caso de falhas físicas e lógicas, com restabelecimento da 
atividade e prazos para tal.  Os seguintes pontos deverão ser contemplados e definidos: 

• Software; 
• Hardware; 
• Infraestrutura; 
• Ambiência; 
• Documentação do Sistema; 
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• Backup; 
• Backup-Site; 
• Plano de Retorno; 
• Equipes Envolvidas. 

b) Deverão estar definidas todas as tarefas e recursos envolvidos em cada ponto, 
detalhadamente, com quantitativos necessários, prazos de execução e/ou disponibilização de 
cada tarefa ou recurso, bem como momento de execução e equipe responsável por cada tarefa. 

2.2.6 Operação Assistida 

a) A CONTRATADA deverá disponibilizar ao menos 1 profissional, das 8h às 17:30, com 
dedicação exclusiva, pelo período mínimo de 2 semanas (10 dias úteis) nas dependências do 
SFIEMT, conforme Termo de Referência. Este período poderá se estender até a efetiva 
estabilização da ferramenta. 

b) Durante o período de Operação Assistida, que compreende a estabilização do sistema, a 
CONTRATADA deverá contar com equipe de projeto para tratar falhas, erros, e eventualidades 
decorrentes da implantação da ferramenta. 

 

2.2.7 Suporte e Manutenção da Plataforma 

a) A CONTRATADA deverá atender todas as funcionalidades e características descritas neste 
Termo de Referência e seus Anexos. Caso seja detectada qualquer inconformidade em seu 
funcionamento a CONTRATADA deverá oferecer a CONTRATANTE os seguintes meios, 
obrigatoriamente, quais sejam: 

a.1) Serviços; 
• Suporte técnico via telefone e/ou e-mail; 
• Suporte técnico de primeiro e segundo nível – Resolução de problemas de cunho 
técnico relacionados ao programa. 

a.2) Definições do Suporte e Manutenção; 
• Suporte Técnico: Compreende os serviços de atendimento a dúvidas e resolução de 
problemas operacionais que impactam no correto funcionamento do programa. 
• Manutenção: Compreende os serviços a serem realizados após o período de garantia 
classificados conforme segue: 
• Corretiva: é aquela que decorre de um erro detectado e que deve ser corrigido, a fim de 
que o PROGRAMA opere normalmente; 
• Adaptativa: é aquela que surge muitas vezes em decorrência de alterações na 
legislação ou normas internas da CLIENTE e visa compatibilizar o PROGRAMA com a 
nova situação, garantindo o seu perfeito funcionamento; 
• Evolutiva: consiste na manutenção que busca uma evolução do PROGRAMA, e requer 
alterações a fim de continuar atendendo seus usuários com qualidade e adequar às 
demandas do mercado. 
• Ocorrências: Cadastro de solicitação de atendimento ao suporte técnico. Este 
cadastro refere-se a qualquer evento que não é parte padrão da operação do programa 
contratado, que causa, ou pode causar uma interrupção ou diminuição na qualidade da 
operação do programa. 
• ITSM: Ferramenta utilizada para auxiliar na gestão do relacionamento com o cliente. 
No escopo deste documento, refere-se ao sistema para registro e gerenciamento de 
incidentes, ocorrências e melhorias. Estas Ocorrências serão priorizadas em uma fila de 
atendimento, de acordo com a classificação por tipo e pelo grau de severidade.  
• Grau de Severidade: Atributo da ocorrência que identifica o impacto da ocorrência na 
qualidade da operação do sistema. 
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a.3) O atendimento de Suporte Técnico poderá ser solicitado através dos seguintes canais: 
• Telefone 
O atendimento telefônico deverá permitir a resolução rápida sobre dúvidas e 
procedimentos de configuração com baixa complexidade. 
• E-mail 
A solicitação do atendimento de suporte técnico a partir de e-mail resultará no registro do 
chamado em sistema de atendimento. 
• Registro de chamado 
A solicitação do atendimento de suporte técnico do registro do chamado em sistema de  
atendimento. 

b) Disponibilidade do serviço de Suporte Técnico: O horário de atendimento da equipe de 
suporte deverá ser de segunda à sexta-feira, exceto em feriados nacionais, das 8h às 17:30h 
(horário de Mato Grosso). 

c) Ao registrar um chamado em sistema de ATENDIMENTO, o usuário da CONTRATANTE  
deverá receber um aviso por e-mail, informando sobre a abertura do chamado e o número de 
protocolo do atendimento. 

d) Os encerramentos das ocorrências deverão estar condicionados à confirmação de resolução, 
por parte do usuário responsável pelo registro do chamado da CONTRATANTE . A ocorrência 
deverá ser mantida com a situação Ativa pelo período de 48 horas, caso o usuário responsável 
pelo registro do chamado da CONTRATANTE  não retorne à solicitação de confirmação da 
resolução, após isso o chamado poderá ser encerrado e considerado com a resolução 
confirmada. 

 
2.2.7.1 Classificação de Ocorrências por Severidade; 

 

Severidade Descrição 

1 - Alta 
Problema que provoca a falha total da SOLUÇÃO ou perda irrecuperável da 
informação. O software encontra-se inutilizável para operação no ambiente de 
produção. 

2 - Média 
Problema que provoca instabilidade em toda solução ou de parte significativa. O 
software é utilizável, entretanto, o problema inviabiliza a operação do ambiente de 
produção. 

3 - Baixa 

Problema que provoca falha de aspectos não críticos da SOLUÇÃO ou para a qual já 
foi identificada uma solução, ou ainda que, provocando apenas uma ligeira 
instabilidade, o PROGRAMA seja utilizável em operação. 
Este tipo de problema não causa impacto imediato no negócio e cuja solução pode ser 
agendada com o usuário. 
Incidentes relacionados à versão do PROGRAMA utilizado para treinamentos, 
simulações e outros fins, e que não seja o ambiente principal ou o de produção. 
Também se encaixam nesta severidade as solicitações de suporte ao usuário ou 
manutenções preventivas. 

 
2.2.7.2 Prazos de Atendimento 

 
Severidade Prazo de 

resposta 
Prazo de 
resolução 

Posicionamento até a resolução 

1 - Alta 1 hora 3 horas úteis A cada hora útil 

2 - Média 2 horas 8 horas úteis A cada 8 horas úteis 

3 - Baixa 8 horas 48 horas úteis Conforme necessário 
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2.2.7.3 Atualização Legal 

a) A CONTRATADA garante a CONTRATANTE que manterá suas licenças com a tecnologia e 
aspectos legais em processo contínuo de atualização, à medida que ocorram evoluções no 
mercado ou exigências da Lei que requeiram a respectiva compatibilização de tecnologia para 
que compradores e fornecedores possam usar a software com facilidade, produtividade, eficácia 
ou de acordo com a Lei. Deve fazer parte desse processo evoluções do programa sugeridas. 
Todas as evoluções funcionais dos módulos licenciados deverão ser disponibilizadas através de 
releases de atualizações com controle de versão e parametrizações de cada instalação 

b) Compreende as atualizações do sistema, necessárias em função de alterações da legislação 
vigente ou advindas da liberação de novas funcionalidades ou versões, por parte da 
CONTRATADA, no software utilizado pela CONTRATANTE. 

 

2.2.7.4 Registro do Software  

a) A CONTRATADA deverá comprovar ser a única e exclusiva detentora da propriedade 
industrial e intelectual do software ofertado, através de registro do software junto ao INPI, ou 
documento equivalente ao registro, na forma do parágrafo 2º, do artigo 2º, da Lei Nº 9.609/98, 
que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador. 

 
b) O registro de propriedade de direito autoral e intelectual assegura ao desenvolvedor a 
preservação do código fonte, instrumento essencial para garantir esses direitos de propriedade e 
o impedimento de cópias ou modificações em seus programas sem autorização. Para a 
CONTRATANTE, o uso de um produto reconhecido e registrado pelo INPI assevera que 
qualquer modificação de ordem legal ou evolutiva deva ser executada pelo próprio 
desenvolvedor ou por parceiro outorgado legalmente para esse fim. Esse procedimento garante 
a plena aderência aos desenhos de processo de negócio elaborados e amparados pelo sistema, 
ao mesmo tempo em que o fabricante protege seu capital intelectual. 
 

2.2.7.5 Ajuda on-line 

a) Com objetivo de dar apoio aos usuários na utilização do sistema. As janelas de ajuda on-line 
deverão conter todas as informações essenciais ao entendimento da funcionalidade do módulo 
do sistema em uso, descritas em linguagem concisa e simples. 

b) A implementação de ajuda on-line deverá ser feita no formato web, onde seja possível 
acessar o conteúdo e pesquisar por palavra-chave bem como através de um menu de opções, 
com toda a estrutura hierárquica do sistema, seus processos e/ou módulos. 

 

2.2.7.6 Manual do Sistema 

a) A CONTRATADA deverá disponibilizar documento contendo todas as especificações dos 
módulos implantados ou customizações desenvolvidas conforme descrição abaixo: 
 

• Índice analítico dos assuntos; 
• Índice remissivo; 
• Glossário; 
• Definição do objetivo e conceito do negócio; 
• Elementos coletados no levantamento (relatórios, atas, formulários e etc.); 
• Atas das reuniões; 
• Proposta Técnica e prototipação (apresentada e aprovada pelo cliente); 
• Estrutura hierárquica funcional (menus e navegação); 
• Mapeamento dos programas e arquivos (localização física) com funções e objetivos; 
• Ciclo de testes; 
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• Controle de versões; 
• Diagramas e fluxos dos processos; 
• UML; 
• Contexto; 
• Modelo/Relacionamento; 
• Arquitetura do sistema. 

 

2.2.7.7 Manual do Usuário 

a) A CONTRATADA deverá elaborar o manual de utilização do sistema, cobrindo todas as 
operações dos módulos implantados da CONTRATANTE em linguagem simples, sem a 
utilização de termos técnicos, para atender aos usuários finais. O manual deverá ser entregue 
em formato digital. 

b) A versão digital das documentações deverão ser entregue em um formato que seja possível 
realizar pesquisa por palavra-chave bem como acessar o conteúdo através de um menu de 
opções, com toda a estrutura hierárquica do sistema, seus processos e/ou módulos 
 

2.2.8 Prazos da Implantação 

a) A CONTRATADA terá o prazo máximo de 15 dias corridos, a contar da assinatura do contrato, 
para iniciar as atividades previstas no Plano de Projeto; 

b) No Cronograma de execução dos serviços deverão ser obedecidos os seguintes prazos; 
 

Marco Descrição Prazo 

01 Kickoff 2 dias 

02 Planejamento 10 dias 
03 Instalação do Sistema 3 dias 
04 Configuração do Sistema em Homologação 10 dias 
05 Integração 50 dias 
06 Treinamentos 5 dias 
07 Liberação do Sistema em Produção 1 dia 
08 Operação Assistida e Documentação 15 dias 

Suporte e Manutenção da Plataforma 12 meses 

 
 

2.2.9 Integrações – ERP e Portal Transparência 
 

a) Os diagramas elencados nessa documentação visam contextualizar a integração dos dados 
gerados na plataforma de compras com o ERP Protheus e Portal da Transparência. Com a 
aquisição do Portal de Compras Públicas será possível à realização de licitações, por intermédio 
da Internet, de bens e serviços junto a fornecedores previamente cadastrados. Desta forma 
alguns processos poderão ser integrados ao ERP Protheus, são eles:  

 
• Cadastros – Fornecedores, Produtos; 
• Processos – Compras (Solicitação de Compras, Cotação, Pedido de Compras); 
• Processos – Gestão de Contratos (Medições). 

 
b) A especificação detalhada dos diagramas será compartilhada com a CONTRATADA no 
momento da iniciação do Projeto de Implantação. 
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2.3  Os serviços serão executados no endereço: 
 

UNIDADE: SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO 
ENDEREÇO: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 4.193 
BAIRRO: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
CIDADE: CUIABÁ/MT – CEP: 78.049-940 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Preço e Forma de Pagamento 

 
3.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, abrangendo todos os custos relativos à execução de seu 
objeto, está detalhado conforme tabela abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND QTD PREÇO 
UNIT 

PRECO 
TOTAL 

01 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTAWARE UN 01 

02 

SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO, 
INSTALAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO E 
TREINAMENTO. 

INSTALAÇÃO DO 
SISTEMA 

UN 01   

CONFIGURAÇÃO 
DO SSITEMA EM 
HOMOLOGAÇÃO 

UN 01   

INTEGRAÇÃO UN 01   
TREINAMENTO DE 
USUÁRIOS CHAVE 

UN 01   

TREINAMENTO 
USUÁRIOS DE TI UN 01   

LEBERAÇÃO DO 
SISTEMA EM 
PRODUÇÃO 

UN 01   

OPERAÇÃO 
ASSISTIDA E 

DOCUMENTAÇÃO 
UN 01   

03 
SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E SUPORTE 
TÉCNICO 

SOB DEMANDA MÊS 12   

04 HOSPEDAGEM EM NUVEM SOB DEMANDA MÊS 12   

05 

SERVIÇO TÉCNICOS 
ESPECILIZADOS PARA 
APOIO TÉCNICO E 
DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE 

SOB DEMANDA HORAS 5000   

PREÇO GLOBAL R$ xxx (xxx) 
 

3.1.1 Nos preços contratados já estão inclusos todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de produtos, equipamentos, frete, transporte, leis 
sociais, administração, lucros e quaisquer despesas, acessória e/ou necessária, inerentes à execução do 
objeto deste instrumento. 

 
3.2 Da Forma de Pagamento: 
 

3.2.1 O pagamento referente ao objeto contratado será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal 
referente a execução de cada uma das respectivas etapas/fases, obedecendo a quantidade de horas 
executas e aprovadas pela fiscalização, da seguinte maneira: 
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ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO PAGAMENTO 

01 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTAWARE 100 % 

02 

SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO E 
TREINAMENTO. 

INSTALAÇÃO DO SISTEMA 10 % 
CONFIGURAÇÃO DO SSITEMA EM 

HOMOLOGAÇÃO 20% 

INTEGRAÇÃO 25% 
TREINAMENTO  5% 

LEBERAÇÃO DO SISTEMA EM PRODUÇÃO 30% 
OPERAÇÃO ASSISTIDA E DOCUMENTAÇÃO 10% 

03 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO 12 meses mensal 

04 HOSPEDAGEM EM NUVEM 12 meses mensal 

05 

SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS PARA APOIO 
TÉCNICO E DESENVOLVIMENTO 
DE SOFTWARE 

5.000 horas sob demanda 

PREÇO GLOBAL R$ xxx (xxx) 
 
3.2.2 O total de horas executadas será apurado mensalmente entre a CONTRATADA e o 
CONTRATANTE, e serão faturadas entre o 1º ao 5º dia do mês subsequente ao de execução; 

 
3.2.3 A conta indicada deve ser de titularidade da CONTRATADA e será incluída no cadastro de 
fornecedores do Sistema FIEMT, não sendo efetuado o pagamento através de crédito em conta de 
terceiros. 
 
3.2.4 Caberá a CONTRATADA, caso haja alguma alteração de dados bancários ou cadastrais, requerer 
formalmente as alterações junto ao SFIEMT, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data 
de vencimento de qualquer obrigação financeira; 
 
3.2.5 Qualquer alteração da forma de pagamento será submetida á análise e autorização prévia e formal 
da Administração Superior do CONTRATANTE. 
 

3.3 Dos Prazos Faturamento e Pagamento: 
 

3.3.1 O cumprimento dos prazos fica condicionado ao cumprimento de todas as obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, inclusive quanto à apresentação do faturamento, que deverá ser com antecedência 
mínima de 20 (vinte) dias corridos da data e vencimento das parcelas; 
 
3.3.2 No caso de faturamento referente a serviços executados após o 25º (vigésimo quinto) dia do mês, 
o faturamento deverá ser emitido e apresentado no mês subsequente, preferencialmente até o 5º 
(quinto) dia corrido do mês. 
 
3.3.3 No caso de serviços ou fornecimento com execução/entrega mensal, os meses de execução serão 
considerados como parcelas do contrato. 
 
3.3.4 Pagamentos que divirjam dos prazos estabelecidos acima serão submetidos à análise e 
autorização prévia da Administração Superior do CONTRATANTE e, quando for o caso, deverão ser 
ajustados no respectivo contrato. 

 
3.4 Condições de Pagamento: 
 

3.4.1 A CONTRATADA deverá manter as condições de Regularidade Documental compatíveis com as 
exigidas no momento da contratação apresentando juntamente com a Fatura/Nota Fiscal os documentos 
abaixo relacionados: 
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a) Durante a vigência do contrato e execução: 
I) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União - vigente; 
II) Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS - vigente; 
III) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - vigente; 
IV) Certidão Negativa de Débitos da competência da Procuradoria Geral do Estado – vigente; 
V) Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Estadual - vigente; 
VI) Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Municipal - vigente; 
VII) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial – vigente; 
VIII) Emissão dos relatórios de revisões mensais do CONTRATANTE. 

 
3.4.2 A CONTRATADA deverá informar no corpo da Fatura/Nota Fiscal a identificação do contrato, a 
descrição dos serviços ou produto, o período de execução/fornecimento, as quantidades, o preço unitário 
e o preço total. 
 
3.4.3 O CONTRATANTE fará todas as retenções obrigadas por lei no momento do pagamento da Nota 
Fiscal/Fatura. 
 
3.4.4 O CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento quando observada qualquer 
irregularidade na prestação dos serviços, desde que a irregularidade seja comunicada formalmente à 
CONTRATADA e em tempo hábil para correção e esta não tenha corrigido. 
 
3.4.5 A CONTRATADA não poderá reclamar de qualquer aplicação de juros ou multas sobre os 
pagamentos atrasados quando o atraso for decorrente de pendências contratuais de sua 
responsabilidade, bem como a suspensão não a exime das obrigações por ela assumidas. 
 
3.4.6 É responsabilidade da CONTRATADA certificar-se de que a Fatura/Nota Fiscal foi entregue ao 
destino correto, não cabendo qualquer reclamação por extravio de documentos, ficando sob sua 
responsabilidade todos os custos decorrentes deste extravio. 
 
3.4.7 Todas as despesas decorrentes de transações bancárias serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
3.4.8 Nenhum pagamento será realizado sem que todas as exigências documentais sejam supridas e 
qualquer obrigação da CONTRATADA não seja cumprida. 
 
3.4.9 O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 
banco ou aqueles que forem negociados em factorings. 

 
3.5 Dados para emissão e apresentação do faturamento: 
 

3.5.1 Deverão ser emitidas as Faturas/Notas Fiscais para o CONTRATANTE, com os seguintes dados: 
 

CNPJ NOME 
EMPRESARIAL 

NOME 
FANTASIA SUBSTITUTO INSC 

MUNICIPAL ENDEREÇO 

      

  
3.5.2 A Fatura/Nota Fiscal e documentações exigidas deverão ser feita mediante protocolo no seguinte 
endereço: 

 
Edifício do SISTEMA FIEMT 
SETOR: Coordenadoria de Apoio Logístico - CALOG (Protocolo) 
ENDEREÇO: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 4.193.  
BAIRRO: Centro Político Administrativo 
CIDADE: Cuiabá/MT - CEP: 78.049-940 

 



 
UNIDADE CORPORATIVA 

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS 
 

 
Contrato n.º XX/XXXX do ENTIDADE – Processo n. xx/xxxx  - Página 11 de 17 

 
 
 
 

3.6 Fica expressamente proibida a utilização do presente CONTRATO para fins de caução ou de garantias 
de quaisquer espécies, sem anuência expressa do CONTRATANTE, bem como qualquer cessão de 
crédito oriundo deste CONTRATO. 
 

CLÁUSULA QUARTA – Dos Prazos de Entrega e Vigência 

4.1 O prazo de entrega e execução será de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados após 15 
(quinze) dias corridos da assinatura do contrato.  
 

4.1.1 Após aprovação formal do Cronograma de Execução apresentado conforme o item 2.2.8 deste 
instrumento a CONTRATADA deverá respeitar os prazos sob pena da aplicação da multa adiante 
prevista. 
 
4.1.2 O Serviço de Suporte Técnico/Manutenção vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses à partir da data 
de entrada em Produção. 
 
4.1.3 O Serviço de Hospedagem vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses à partir da data de entrada em 
Produção. 
 
4.1.4 A Implantação da solução deverá ocorrer, conforme Plano de Trabalho descrito no item 2.2.2 deste 
instrumento. 
 
4.1.5 Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de execução, a CONTRATADA deverá, dentro do 
prazo estabelecido no item 4.1, instruir sua solicitação com os documentos que a justificam e o pedido 
será submetido para análise da Autoridade Superior para aprovação. 

 
4.2 O presente CONTRATO terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, mediante formalização de termo aditivo conforme previsto no RLC, desde que devidamente 
justificado e autorizado pelo CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA 

5.1 Compete ao CONTRATANTE: 
 

a) Efetuar o pagamento nos prazos estabelecidos neste CONTRATO, desde que o objeto do 
presente contrato esteja devidamente regular, bem como a CONTRATADA esteja em condições de 
regularidade perante suas obrigações; 
 
b) Proporcionar as facilidades que estiverem sob sua responsabilidade para que a CONTRATADA 
possa cumprir as obrigações assumidas na Contratação; 
 
c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais, os termo de sua proposta e condições do Termo de Referência. 
 
d) Notificar a CONTRATADA por escrito das ocorrências de fatos que possam ser caracterizadas 
como descumprimento das obrigações contratuais assumidas. A falta de comunicação não exime a 
CONTRATADA das suas responsabilidades. 
 
e) Designar fiscal responsável pela fiscalização e acompanhamento das obrigações assumidas em 
Contrato; 
 
f) Suspender os pagamentos à CONTRATADA quando detectada qualquer pendência contatual, 
dando-lhe prazo para resolução; 
 
g) Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis, quando haver descumprimento das obrigações 
assumidas, concedendo-lhe direito a ampla defesa conforme disposto na Legislação vigente. 
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h) Fiscalizar efetivamente a realização do objeto do presente contrato, não eximindo a 
CONTRATADA das responsabilidades por ela assumidas; 
 
i) Comunicar a CONTRATADA com antecedência sobre qualquer alteração necessária na 
execução do objeto do contratado, desde que esta alteração não gere custos adicionais; 
 
j) Permitir o acesso dos funcionários da CONATRATADA para execução do Serviço objeto deste 
Contrato; 
 
k) Validar os serviços desenvolvidos pela CONTRATADA; 
 
l) Utilizar de forma adequada às informações disponibilizadas pela CONTRATADA; 
 
m) Fornecer Atestado de Capacidade Técnica, quando solicitado, à CONTRATADA, que tiver 
cumprido plenamente as obrigações assumidas; 
 
n) Caso ocorra alguma falha na execução do objeto contratado ou em alguma obrigação conexa, o 
CONTRATANTE poderá emitir Atestado de Capacidade Técnica com ressalvas, inclusive 
especificando-as. 
 

5.1.1  OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO FISCAL DO CONTRATO: 
 

a) Responsabilizar-se pelo acompanhamento e certificação do cumprimento das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA; 
 
b) Controlar os prazos contratuais observando o disposto nas Instruções de Trabalho e Legislação 
vigentes; 
 
c) Elaborar relatórios de fiscalização quando for o caso encaminhando-o ao responsável para 
inclusão no processo de contratação; 
 
d) Tomar conhecimento de todos os instrumentos que deram origem a contratação, mantendo 
registros físicos ou digitalizados para consultas e acompanhamento; 
 
e) Disponibilizar quando for o caso, todas as informações e condições necessárias para que a 
CONTRATADA cumpra parte fielmente as obrigações; 
 
f) Registrar as ocorrências observadas, durante a execução contratual, requerendo formalmente a 
regularização por parte da CONTRATADA, ou quando for o caso encaminhar para providencias de 
seus superiores; 
 
g) Cumprir no que forem cabíveis, as demais obrigações previstas nas Instruções de Trabalho 
vigentes; 
 
h) As atividades executadas pela CONTRATADA, serão acompanhadas em todas as suas etapas 
pelo Fiscal do Contrato, ou a sua Ordem, devidamente autorizado; 
 
i) O exercicio da Fiscalização, a atuação do Fiscal ou mesmo sua omissão não ilude ou limita a 
responsabilidade da CONTRATADA que permanecerá integraumente responsável pela fiel, 
completa e perfeita execução do objeto, especialmente quanto Às garantias de qualidade do serviço 
e de segurança dos equipamentos; 
 
j) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução contratual, inclusive permitindo 
o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA às suas dependências 
mediante autorização prévia. 

 
k) Informar a CAQC – Coordenadoria de Aquisições e Contratos das Instituições do Sistema FIEMT 
de qualquer irrgularidade encontrada na prestação dos serviços. 
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5.1.2 DESIGNAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO: 
 
a) A Fiscalização do Contrato será exercida pelo Coordenador de Sistemas na Gerência de 

Tecnologia da Informação – UNICORP, que atestará o recebimento ou rejeição dos serviços, no 
todo ou parcialmente, nos termos deste contrato.  
 

5.2  Compete à CONTRATADA: 
 

a) Cumprir integralmente os requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais 
isntrumentos que dele se originarem. 
 
b) Manter durante a execução do CONTRATO as documentações jurídicas e fiscais compatíveis 
com as exigidas para contratação; 
 
c) Quando por sua culpa e dolo a CONTRATADA ou seus prepostos vierem a causar danos ao 
contratante e/ou a terceiros durante a consecução do objeto do Contrato, a CONTRATADA deverá 
tomar as providências necessárias ao ressarcimento dos danos causados. 

 
d) Resposnabilizar-se por todos os custos necessários à consecução do objeto contrato, devendo 
tais custos estarem inclusos em sua proposta, salvo aqueles expressamente indicados como de 
responsabilidades do CONTRATANTE; 
 
e) Manter o mais completo e absoluto sigilo dos dados, materiais, documentos e informações a que 
venham ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução dos serviços; 
 
f) Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da vigência do 
contrato que possam implicar na consecução do seu objeto; 
 
g) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho notorno, perigoso ou insalubre; 
 

5.3  Compete também a CONTRATADA: 
 
a) Designar por escrito, em até 05 (cinco) dias corridos da assinatura deste contrato, um 
Responsável Técnico para em conjunto com à GTI-Gerência de Tecnologia da CONTRATANTE, 
realizar o acompanhamento técnico e a supervisão das atividades, visando o monitoramento e 
controle da qualidade dos serviço, bem como contatos eventuais e/ou emergenciais;  
 
b) Disponibilizar a presença física de um representante para atendimento ou reuniões presenciais, 
conforme a necessidade da GTI-Gerencia de Tecnologia da CONTRATANTE;  
 
c) Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer problema técnico, que possuir ciência, 
relacionado ao objeto desta contratação;  
 
d) Prestar serviços por meio de empregados especializados, portando crachá de identificação 
individual, devendo constar o nome da CONTRATADA, nome do empregado, função e fotografia do 
portador, quando as atividades ocorrerem nas dependências da GTI-Gerencia da CONTRATANTE;   
 
e) Cumprir rigorosamente os dias e os horários previamente acordados entre as partes no 
Cronograma de prestação dos serviços;  
 
f) Garantir que o suporte técnico e os serviços solicitados serão prestados conforme estipulados no 
edital, seus anexos e neste instrumento; 
 
g) Garantir o sigilo profissional com relação às informações confidenciais a que os profissionais 
envolvidos nesta contratação vierem a ter acesso por força da execução do objeto contratado; e  
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h) Manter em sigilo dados, informações, materiais, inovações, segredos comerciais, marcas, 
estratégias, relatórios, criações, especificações técnicas e comerciais, dentre outros, doravante 
denominados “dados confidenciais”, que tenha acesso ou conhecimento em razão do sistema, dos 
serviços prestados, do contato com os funcionários ou do acesso ao estabelecimento da 
CONTRATANTE; 

5.3.1 A CONTRATADA não poderá transferir a presente contratação, no todo ou em parte, tampouco 
subcontratar os serviços, sem prévia e expressa autorização emitida, por escrito, pela GTI-Gerencia de 
Tecnologia da CONTRATANTE nesse sentido; 

5.3.2 A CONTRATADA fica vedada, em qualquer circunstância, a utilização dos funcionários da 
CONTRATANTE para a execução dos serviços ora contratados; 

5.3.3 Este Contrato não cria qualquer relação de trabalho entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA 
ou com qualquer de seus empregados, sendo esta última, a única responsável pelo pagamento de 
todos os direitos de seus empregados, devendo assumir e arcar com quaisquer reclamações 
trabalhistas, bem como todos os direitos resilitórios que porventura venham a ser propostas ou exigidos 
pelos mesmos; 

5.3.4 Em caso de interrupção dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE fica, desde já, 
autorizado a prosseguir com a execução dos serviços previstos neste Contrato, contratando uma 
terceira empresa, se for o caso, não cabendo qualquer indenização à CONTRATADA; 

5.3.5  A CONTRATADA se compromete a, em caso de interrupção deste Contrato decorrente de sua 
culpa ou dolo, manter o acesso da CONTRATANTE  à Solução, bem como a continuar fornecendo 
senhas, manuais, procedimentos e processos, sem quaisquer restrições, para garantir a funcionalidade 
e continuidade de seu uso; 

5.3.6 A CONTRATADA, se compromete, em caso de falência de solução, liquidação judicial ou extra 
judicial ou concordata preventiva da empresa, a fornecer os códigos-fonte da solução, o modelo de 
dados, os pacotes dos componentes de desenvolvimento juntamente com sua API (Application Program 
Interface) e a relação de componentes e ferramentas de terceiros necessários à estruturação do 
ambiente de desenvolvimento e manutenção da solução, conforme Termo de Referência e Anexo I-A; 

5.3.7 Em caso de necessidade de acréscimo ou complementações do serviço (valor), estes deverão 
respeitar o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do CONTRATO, atualizado. 

5.3.8 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes. 

5.3.9 A CONTRATADA se obriga a utilizar as informações confidenciais exclusivamente para a 
consecução do objeto do presente Contrato, sendo terminantemente proibida sua utilização de forma 
diversa; 

5.3.10 Na hipótese de término deste Contrato, por qualquer razão, todos os documentos, dados ou 
materiais referentes a CONTRATANTE, que eventualmente estejam em poder da CONTRATADA, 
deverão ser imediatamente devolvidos, mediante protocolo de entrega, no endereço constante no 
preâmbulo do presente Instrumento. 

5.3.11 O plano de Trabalho deverá ser elaborado pela CONTRATADA, levando em consideração os 
aspectos detalhados no item 2.2.2 deste instrumento; 

5.3.12 Arcar, desde o início dos serviços por sua conta e risco exclusivos, independentemente de caso 
fortuito ou força maior, as consequências de: 

a) Sua negligência, imperícia ou imprudência; 

b) Imperfeição ou insegurança de serviços/equipamentos; 

c) Infrações relativas ao direito de propriedade industrial; 

d) Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos usados na execução 
do objeto; 

e) Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros; 
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f) Acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, 
nos serviços ou em decorrência dele. 

5.3.13 Prestar os serviço, objeto do CONTRATO em plena harmonia com as atividades normais do 
CONTRATANTE, de modo a não causar transtornos operacionais, prejudicando o fluxo natural dos 
serviços e atividades, respeitando os horários e as normas externas e internas, sem quaisquer ônus, 
derivados so uso de materiais ou mão de obra. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Da Responsabilidade 

6.1 Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA a responsabilidade e consequências 
decorrentes de: 

a) Negligência, imperícia ou imprudência; 
b) Informações relativas ao direito de privacidade industrial e empresarial; 
c) Acidente de qualquer natureza com empregados, materiais, aparelhagens e instalações do 
CONTRATANTE ou terceiros. 

 
6.2 A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificações 
exigidas no instrumento convocatório da licitação em questão. 
 

CLÁUSULA SETIMA – Da Rescisão 

7.1 O presente CONTRATO poderá ser rescindido: 
a) De comum acordo entre as partes, mediante termo escrito, sem quaisquer ônus para ambas as 
partes; 
b) Por não mais interessar a qualquer delas, mediante aviso expresso e recebido com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, sem quaisquer ônus para ambas as partes; 
c) Por ato unilateral e escrito por motivo de: 
 

I) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
II) Não execução do serviço sem justa causa e prévia comunicação. 
III) Ocorrendo liquidação amigável ou judicial, concordata, falência ou recuperação judicial da 
CONTRATADA; 
IV) Na eventualidade da CONTRATADA utilizar o presente CONTRATO, para fins de caução ou 
de garantias de quaisquer espécies, sem anuência expressa do CONTRATANTE. 

 
7.2 Não caberá a CONTRATADA indenização de qualquer espécie, seja a que título for, caso o presente 
ajuste seja rescindido por inadimplência de qualquer uma das normas contratuais vigentes, termos em que 
a CONTRATADA será considerada responsável para todos os efeitos legais. 
 

CLAÚSULA OITAVA – Das Penalidades 

8.1 Excetuados os casos fortuitos ou motivos de força maior, o não cumprimento das cláusulas e 
condições estabelecidas neste CONTRATO e instrumentos que lhe deram origem, a sua inexecução, total 
ou parcial, poderá acarretar nas seguintes penalidades: 
 

a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total deste CONTRATO; 
c) Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI/SENAI por período não superior a 02 
(dois) anos, conforme o caso; 
d) Perda do direito da realização do serviço. 

 
Parágrafo único: As sanções previstas no item 8.1 poderão ser aplicadas concomitantemente, desde que 
garantida à prévia defesa. 
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8.2 Só serão considerados motivos de força maior, para fins de isenção das penalidades previstas neste 
instrumento, todo fato ou circunstâncias imprevisíveis, impossível de ser evitadas, que impeçam real e 
diretamente o cumprimento das obrigações contratuais, como definido no Código Civil Brasileiro; 
 
8.3 No caso de não ser reconhecida a alegação de motivos de força maior, a paralisação da realização do 
serviço, será considerada para fins de aplicação da penalidade constante no item 8.1. 
 
8.4 Fica facultada a defesa prévia da CONTRATADA, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
 
8.5 Em caso de aplicação da penalidade de multa, quando transcorridos os prazos estabelecidos para 
defesa e para pagamento, o CONTRATANTE reserva-se o direito de reter e/ou descontar o valor da 
penalidade dos créditos que a CONTRATADA eventualmente tenha a seu favor, sem prejuízo da 
proposição de medidas judiciais e ou extrajudiciais cabíveis. 
 

CLÁUSULA NONA – Das Disposições Gerais 

9.1 A tolerância de uma das partes ao descumprimento pela outra de quaisquer cláusulas e condições 
aqui previstas, não implicará em novação, desistência, remissão, alteração ou modificação do 
CONTRATO e seus anexos, sendo o evento ou a omissão considerada e interpretada como mera 
liberalidade da parte que assim transigiu, anuiu ou não exigiu o cumprimento da obrigação, não afetando o 
exercício posterior do direito. 
 
9.2 É vedado a qualquer uma das partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos 
e deveres objeto do presente CONTRATO, sem a prévia autorização da outra parte. 
 
9.3 Quando o CONTRATANTE vier a responder como ré ou reclamada, a qualquer ação judicial ou 
administrativa que possa ocorrer em consequência da execução deste CONTRATO, a CONTRATADA fica 
obrigada a reembolsar integralmente o CONTRATANTE das despesas decorrentes de eventual 
condenação, custas, despesas processuais, inclusive honorários periciais e advocatícios, com juros e 
correção monetária. 
 
9.4 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas e as normas previstas no 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, durante a vigência deste instrumento. 
 
9.5 A CONTRATADA não poderá subcontratar no todo ou em parte, o objeto do presente CONTRATO, 
sem a expressa anuência do CONTRATANTE. 
 
9.6 Em caso de necessidade de acréscimo ou complementações do serviço (valor), estes deverão 
respeitar o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do CONTRATO, atualizado. 
 

9.6.1 Poderão ser efetuadas supressões na realização do serviço (valor), desde que convencionadas 
entre as partes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – Dos Casos Omissos 

10.1 No presente CONTRATO, caso ocorra qualquer omissão nas Cláusulas pactuadas neste ajuste, as 
mesmas deverão ser dirimidas de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e 
demais legislações aplicáveis ao caso. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Reajuste, Reequilíbrio Econômico-Financeiro e Repactuação 

11.1 O CONTRATO poderá ser reajustado desde que mediante solicitação prévia e escrita da 
CONTRATADA, mediante APOSTILAMENTO, utilizando-se do índice INPC/IBGE, desde que observado o 
interregno de 01 (um) ano, a contar da data da proposta. Caso a CONTRATADA não solicite no período 
aquisitivo do reajuste, terá seu direito precluso, podendo apenas solicitar no próximo período. 
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11.2 Quanto ao reequilíbrio de preço, este poderá ocorrer mediante solicitação formal da CONTRATADA, 
desde que formalizado por escrito, acompanhado de demonstração analítica da variação dos 
componentes dos custos do CONTRATO, devidamente justificado e instruído com documentos 
comprobatórios, sob pena de preclusão. Uma vez formalizada a solicitação, devidamente protocolizada, 
esta será encaminhada à Autoridade Competente para posterior deliberação superior. 
 
11.3 O preço poderá, ainda, ser revisto para mais ou para menos, a qualquer momento durante a vigência 
do CONTRATO, em razão de fato imprevisível, ou previsível, mas de conseqüências incalculáveis, 
retardador ou impeditivo da execução do objeto contratado, oriundo de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, ocorrido após a apresentação da proposta, desde que a parte interessada apresente as devidas 
comprovações, documentos e justificativas do fato que deu causa ao desequilíbrio. Tudo mediante 
solicitação prévia e escrita da CONTRATADA, sob pena de preclusão. 
 
11.4 Qualquer alteração do preço será precedida de apreciação técnica e jurídica, bem como análise 
quanto à compatibilidade do preço requerido com o preço praticado no mercado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Foro 

12.1 As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá/MT, renunciando a quaisquer outros, por mais 
privilegiados que sejam, para dirimir dúvidas oriundas do presente CONTRATO. 
 
E, por estarem de pleno acordo com os termos ajustados, as partes CONTRATANTES assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Cuiabá/MT, dia de mês de ano. 
 

 
NOME POR EXTENSO 

Representante Legal do CONTRATANTE 
 NOME POR EXTENSO 

Representante Legal da CONTRATADA  

TESTEMUNHAS: 
1. Nome: ___________________________ 
RG n.º 

2. Nome: ___________________________ 
RG n.º 

 


