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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 CONTRATANTE, a 
primeira, e CONTRATADA, a segunda, celebram o presente CONTRATO devidamente autorizado no 
PROCESSO N° 649/2021, SIAQ n.º 00009/SFIEMT/2021, tendo por fundamento o procedimento 
licitatório, na modalidade de PREGÃO ELETRONICO  n.º 003/2021/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 XX/XX/XXXX da CONTRATADA, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

1.1 O objeto deste instrumento é a Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS de 
Solução de Pagamento por meio eletrônico, que possibilite credenciamentos, captura, transmissão, 
processamento e liquidação financeira de transações com Cartões de Débito e Crédito, seja o pagamento 
à vista ou parcelado, nas unidades do SESI-MT, SENAI-MT E IEL-MT, por meio de terminais móveis, 
terminais PÍNPAD TEF (transferência eletrônica de fundos) e terminais SMART. 
 
1.2 São partes integrantes deste contrato, o Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2021/SFIEMT e todos os 
seus Anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Descrição dos Serviços  

2.1 A CONTRATADA deverá fornecer: 
 

2.1.1 SOLUÇÃO DE PAGAMENTO (ADQUIRENCIA) PARA ATENDIMENTO PRESENCIAIS COM 
OPÇÃO DE COBRANÇA RECORRENTE, VIA CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO; 

 
2.1.1.1 A solução de pagamento deverá realizar a captura, transmissão, roteamento, 
processamento, compensação e liquidação de transações financeiras nos recebimentos por 
cartões de débito, crédito, como meio de pagamento de bens e serviços aceitos nas unidades 
dos CONTRATANTES com os sistemas das administradoras dos cartões de débito e crédito. 

a) Aceitação mínima das seguintes bandeiras: VISA, Mastercard e Elo. 
b) A solução de pagamento deverá aceitar as seguintes formas de pagamento: 

I- Cartões de crédito à vista e parcelado;  
II - Cartões de crédito na modalidade de pagamento recorrente, mesmo que por   
meio de subcontratação; 
III - Cartões de débito; 
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c) A Taxa a ser ofertada para os itens I, II e III  da letra “b” devera ser taxa única 
independente da bandeira;  
d) A solução de pagamento deverá identificar e substituir automaticamente os cartões 
expirados para pagamento recorrente. No caso do cartão ter sido trocado 
automaticamente pelo banco; 
e) Entende-se como modalidade de pagamento recorrente a possibilidade de realizar e 
gerir pagamentos recorrentes em cartão de crédito, na modalidade assinatura, ou seja, 
quando o cartão do cliente é debitado automaticamente na data desejada sem 
comprometer o limite de crédito total do mesmo; 
f) No caso da modalidade de pagamento recorrente, a solução de pagamento deverá 
realizar todo o processamento das transações, efetuar as cobranças recorrentes 
posteriores de maneira automatizada, sem a necessidade de intervenção do operador, 
bem como possuir interface para gerenciamento das transações, visualização de 
cobranças efetuadas, liquidadas, pendentes, realizar tentativas de cobrança, 
cancelamentos, relatórios e demais operações inerentes ao processo bem como permitir 
integração com os ERPs do contratante; 
g) A integração deverá  ocorrer utilizando-se de APIs no padrão RESTFUL ou 
Webservices SOAP com no mínimo as operações de inserção, alteração e consulta; 
h) Todos os webservices deverão possuir documentação técnica que indique como o 
mesmo funciona, seus comportamentos, endpoints, métodos, parâmetros, forma de 
autenticação, requisições, retorno, tratamento de erros e exemplos de utilização; 
i) Padrão de documentação Swagger OpenAPI 
(https://swagger.io/docs/specification/about/); 
j) Os dados financeiros, tais como o número do cartão, código de segurança e validade, 
serão digitados e armazenados no servidor da contratada, fazendo com que nenhum 
destes dados seja armazenado nos sistemas dos contratantes, exceto as informações 
geradas exclusivamente para transações recorrentes; 
k) Todas as comunicações referentes ao processamento das transações devem utilizar 
rotinas de criptografia aderentes aos padrões estabelecidos pelas instituições 
financeiras;  
l) Permitir o cancelamento e estorno de uma transação de venda, respeitando o prazo 
máximo de até 200 (duzentos) dias da data da venda, através de procedimento online 
automatizado, mediante utilização de usuário e senha dos CONTRATANTES; 
m) Em caso de cancelamento de transação de venda, não será cobrado dos 
CONTRATANTES nenhuma taxa, multa ou valor adicional pela CONTRATADA, sendo 
realizado apenas o estorno ou devolução dos valores já recebidos pelos 
CONTRATANTES referentes à venda cancelada, através de compensação bancária. 
n) Apresentar documentos que sirvam de relatórios que comprovem a disponibilidade 
para fornecer as consultas e transações sem qualquer ônus à CONTRATANTE, abaixo 
relacionadas: 

I) Venda diária: à vista de todos os estabelecimentos + valor da tarifa; 
II) Venda diária: parcelada de todos os estabelecimentos + valor da tarifa; 
III) Venda diária: via débito de todos os estabelecimentos + valor da tarifa; 
V) Fatura detalhada sobre a Mensalidade do  Conciliador; 
VI) Fatura diária detalhada de todos os estabelecimentos + valor da tarifa; 
VII) Fatura detalhada e resumida mensal de todos os estabelecimentos; 
VIII) Fatura detalhada sobre a cobrança dos alugueis das maquinetas/TEF 
IX) Ordens estornadas/canceladas diária e mensal. 

o) No caso das operações realizadas via TEF deverá apresentar compatibilidade com os 
sistemas ERP TOTVS Protheus e TOTVS RM: 

I) A compatibilidade poderá ser de maneira nativa ou utilizando-se de APIs no 
padrão RESTFUL ou Webservices SOAP com no mínimo as operações de 
inserção, alteração e consulta; 
II) Todos os webservices deverão possuir documentação técnica que indique 
como o mesmo funciona, seus comportamentos, endpoints, métodos, parâmetros, 
forma de autenticação, requisições, retorno, tratamento de erros e exemplos de 
utilização. 
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III) Orienta-se seguir o padrão de documentação Swagger OpenAPI 
(https://swagger.io/docs/specification/about/); 

p) Disponibilizar Extrato Eletrônico, via arquivo, API e/ou Captura off-line, contemplando 
todas as transações realizadas com os clientes dos CONTRATANTES, na modalidade 
de recebimento por Cartão de Crédito e/ou Débito, sem qualquer custo adicional.  
q) Fornecer Portal/Site onde possam ser disponibilizados e acessados extratos 
financeiros e ou relatórios periódicos, com a descrição das operações realizadas, com o 
valor bruto recebido e o desconto praticado decorrente da taxa de administração; 
informações de chargeback; sempre no próximo dia útil seguinte às operações 
realizadas diariamente.  
r) A solução de pagamento deverá ser devidamente homologada pelas instituições 
financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. 
s) Sistema antifraude, mesmo que por meio de subcontratação. 
t) Os repasses deverão ser realizados por depósito, diretamente nas contas bancárias 
indicadas pelos CONTRATANTES, no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, 
não sendo da responsabilidade dos CONTRATANTES qualquer despesa bancária da 
CONTRATADA junto ao banco.  
u) Os repasses deve ser liquidados respeitando a originalidade do título recebido do 
cliente na sua respectiva filial, utilizando a conta bancária da Matriz. 
v) A solução de pagamento deverá disponibilizar sistema próprio via web, com acesso 
exclusivo aos CONTRATANTES, através de usuário e senha, para acompanhamento e 
controle das transações financeiras operadas em sua plataforma; 
w) A solução de pagamento deverá disponibilizar relatórios de conciliação, com 
informações das transações financeiras realizadas com o recebimento por cartão de 
débito e crédito à vista e parcelado; 
x) A solução de pagamento deverá disponibilizar um relatório on-line contendo todas as 
transações processadas com, no mínimo, as informações de data, valor, rejeições, 
cancelamento, chargeback e transações por modalidade (cartão de débito e crédito) e 
taxas por operação. Este relatório deve permitir que os CONTRATANTES monitorem e 
gerenciem as transações e seus respectivos status; 
y) Disponibilizar relatório de conciliação, demonstrando as transações processadas e 
taxas previstas e realizadas por operação; 
z) Em caso de divergência no relatório de conciliação, a CONTRATADA terá o prazo de 
até 30 dias para regularização. 
aa) Garantir pelos pagamentos das compras efetuadas pelos portadores de Cartões de 
Crédito/Débito e capturado pelo Sistema da CONTRATADAS, no prazo convencionado 
no presente instrumento, assumindo o risco de crédito nas vendas nesta respectiva 
modalidade; 
bb) O credenciamento da  CONTRATADA para integrar as Unidades dos 
CONTRATANTES, habilitando-as para aceitar os Cartões de Crédito/Débito das 
bandeiras indicadas na Cláusula Primeira deste instrumento e meios de pagamento 
através de débito em conta corrente do usuário dos cartões e a usufruir dos respectivos 
produtos; 
cc) Administrar o repasse das transações negociadas nas Entidades SESI, SENAI e IEL 
na modalidade de recebimento por cartão de crédito e débito, transmitidas pelos sistema 
da Adquirente, fornecendo todo o suporte necessário para o bom funcionamento do 
objeto desta licitação; 

 
2.1.2 TERMINAIS MÓVEIS, TERMINAIS PINPAD TEF E TERMINAL SMART; 
 

2.1.2.1 MÁQUINAS DE PAGAMENTO (utilização dos seguintes tipos de terminais) 
a) Equipamento: máquina captadora sem fio tipo POS para realização das operações de 
crédito/débito; 
b) Equipamento: máquina captadora tipo pinpad TEF para realização das operações de 
crédito/débito; 
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c) Equipamento: máquina captadora sem fio tipo SMART para realização das operações 
de crédito/débito, com tela touchscreen, compatível com possibilidade de instalação de 
aplicativos de terceiros, homologados pelo operador. 
d) O equipamento deve ser homologado com os ERPs TOTVS Protheus e TOTVS RM. 
e) O equipamento deverá ser compatível com PCs Windows 10 (ou superior); 
f) A comunicação entre equipamento e PCs deverá ser via USB 2.0 ou superior; todos 
os terminais devem possuir também tecnologia contacless, ou seja, permitir o uso de 
pagamentos por aproximação NFC, smartphones e smartwatches;  
g) Ferramenta de Conciliação de Transações: disponibilizar ferramenta com dashboard 
dinâmico com, no mínimo, compras efetivadas à vista, parceladas, recebidas, a receber, 
canceladas e estornadas, por período e forma de pagamento acessado de maneira 
restrita e segura. 
h) Conciliar vendas e taxas cobradas pelas adquirentes/administradoras (previsto x 
realizado) de acordo com cada modalidade de venda, mesmo que por meio de 
subcontratação. 
i) A ferramenta de conciliação de vendas deverá obter as informações dos adquirentes 
de maneira automatizada, utilizando de recursos de integração via API, desde que estes 
adquirentes disponibilizem esta funcionalidade. 
j) No caso do adquirente não possuir integração via API a ferramenta de conciliação 
deverá permitir importar as transações de cartão de crédito com a utilização de arquivos. 
k) A ferramenta de conciliação também deve permitir a importação das informações dos 
pedidos do contratante, para que seja possível efetivar a conciliação também das 
vendas efetuadas no software ERP da contratante.  
l) A ferramenta deve ser compatível com integração aos softwares ERP utilizados pelo 
contratante, ERP TOTVS Protheus 12 e ERP TOTVS RM 12. 
m) A comunicação entre a ferramenta de conciliação e os ERPs deverá ocorrer por: 
n) Integração via API ou Webservices permitindo que os softwares ERP enviem a 
informação de venda e obtenham a resposta da conciliação. 
o) A integração via API deverá ser no padrão RESTFUL ou Webservices SOAP com no 
mínimo as operações de inserção, alteração e consulta; todos os webservices deverão 
possuir documentação técnica que indique como o mesmo funciona, seus 
comportamentos, endpoints, métodos, parâmetros, forma de autenticação, requisições, 
retorno, tratamento de erros e exemplos de utilização. 
p) Padrão de documentação Swagger OpenAPI 
(https://swagger.io/docs/specification/about/). 
q) Integração com comunicação via arquivos, permitindo que o ERP gere o arquivo de 
vendas e a ferramenta de conciliação possa importar este arquivo, bem como a 
ferramenta de conciliação possa gerar um arquivo para importação no ERP com a 
confirmação das vendas.  
r) Funcionalidades previstas para a Conciliação de Cartão de Crédito/Débito: 
        I -  Realiza a conciliação de cartão diretamente nas operadoras e adquirentes além 
de verificar os pagamentos, taxas, valores, entre outros, analisando os dados que estão 
registrados nas filipetas das vendas e confrontar com o extrato de pagamento da 
adquirente.    
u) Integração com comunicação via arquivos, possibilitando a  baixa automatica dos 
valores  recebidos da operadora e adquirentes na ERP diretamente nas contas 

correntes da CONTRATADA. 
v) Permitir identificar:  

I - Se as taxas de cartão debitadas na conta bancária estão corretas; 
II - Se cada transação foi corretamente recebida ou não; 
III - Se houve alguma divergência nos valores recebidos; 
IV - Se houve alguma diferença nas datas previstas para pagamento em relação à 
data que o pagamento foi realizado; 
V - Se as vendas canceladas foram confirmadas e o valor foi descontado 
corretamente; 
VI - Se todos os chargebacks (contestações de compra) foram descontados; 
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VII - Se houve alguma diferença entre as taxas cobradas e as taxas negociadas 
com as adquirentes; 
VIII - Controlar as taxas cobradas no recebimento de cartão de débito/crédito e. 

 
2.1.3 FERRAMENTA DE CONCILIAÇÃO DE TRANSAÇÕES 

 
2.1.2.1 Funcionalidades previstas para Conciliação Bancária, consiste em confrontar as 
informações que estão no relatório das adquirentes com os extratos das contas bancárias da 
empresa, possibilitando: 

a) Controlar o crédito das transações de cartão; 
b) Controlar as tarifas dos terminais; 
c) Realiza a conciliação de cartão diretamente nas operadoras e adquirentes além de 
verificar os pagamentos, taxas, valores, entre outros.  
d) Realizar a distinção dos créditos recebidos da adquirente por filial da realização da 
venda, para viabilizar o movimento do credito do valor para conta corrente 
centralizadora da Entidade Matriz. 

2.2  Os serviços serão executados nos endereços: 
 

UNIDADE:  
ENDEREÇO:  
BAIRRO:  
CIDADE: – CEP:    

 

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 ANUAL  

 

 
 

    
  

 
 

    
  

 
 

    
  

 VALOR MENSAL R$ xxx (xxxx) 
 

 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 a execução 
do objeto deste instrumento. 

 
3.2 Da Forma de Pagamento: 
 

3.2.1 O pagamento da taxa de administração será descontado automaticamente através das 
transações efetuadas na plataforma com sucesso.  
3.2.2 A CONTRATADA fará a conciliação e o repasse das transações exclusivamente aprovadas 
(efetuadas), nas modalidades de Cartão de Débito/Crédito, já descontadas as taxas de administração. 

 

3.2.3 O repasse deve ser efetuado, conforme cada negociação realizada, descrita nos seguintes 
formatos: 

a) Transações de recebimento por Débito: o repasse deve ocorrer no dia útil seguinte à data 
da transação, descontando as taxas negociadas; 

b) Transações de recebimento por Crédito à vista: o repasse deve ocorrer em até 30 (trinta) 
dias após a data da transação, descontando as taxas negociadas; 
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c) Transações por Crédito Parcelado: o repasse da primeira parcela deve ocorrer em até 30 
(trinta) dias após a data da transação, descontando as taxas negociadas. Para as parcelas 
seguintes deve ser seguida a mesma regra, devendo ser pagas em até 30 (trinta) dias após o 
pagamento da parcela anterior. 

 

3.2.4 O repasse deverá ser realizado por depósito, diretamente nas contas bancárias dos 
CONTRATANTES, sem custo adicional. As contas bancárias serão disponibilizadas pelos 
CONTRATANTES após a assinatura do contrato. 

 

3.2.5 A CONTRATADA deverá garantir pelos pagamentos das compras efetuadas pelos portadores de 
Cartões de Crédito e/ou Débito e capturados pelo Sistema da CONTRATADA, no prazo convencionado 
no presente instrumento. 

 

3.2.6 A CONTRATADA administrará o repasse das transações negociadas, na modalidade de 
recebimento por cartão de crédito e débito, transmitidas pelos sistemas dos CONTRATANTES, 
fornecendo todo o suporte necessário para o bom funcionamento do objeto desta licitação 

 
3.2.7 Caberá a CONTRATADA, caso haja alguma alteração de dados bancários ou cadastrais, 
requerer formalmente as alterações junto ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias úteis da data de vencimento de qualquer obrigação financeira; 
 
3.2.8 Qualquer alteração da forma de pagamento será submetida a análise e autorização prévia e 
formal da Administração Superior do CONTRATANTE. 

 
3.3 Dos Prazos Faturamento e Pagamento: 
 

3.3.1 A CONTRATADA terá direito somente ao pagamento em contraprestação às quantidades 
efetivamente consumidas, o que será comprovado através das entregas efetuadas pela 
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA QUARTA – Dos Prazos de Entrega e Vigência 

 
4.1 A CONTRATADA após a assinatura do contrato deverá dar início a execução do objeto, 
disponibilizando a documentação de operação e integração, configurada, ativada e disponibilizada para 
pleno uso das entidades CONTRATANTES, em até 10 (dez) dias úteis, disponibilizando nesse momento 
o link de acesso. 
 
4.2 A CONTRATADA após a conclusão da etapa de integração, terá o prazo de até 05 (cinco) dias para 
início da disponibilização da solução de pagamento, incluindo a disponibilização dos terminais e 
ferramenta de conciliação. 
 

4.2.1 Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de execução, a CONTRATADA deverá, dentro 
do prazo estabelecido nos itens 4.1 e 4.2, instruir sua solicitação com os documentos que a justificam, 
e assim sendo o pedido será submetido para análise da Autoridade Superior para aprovação. 

 
4.3 O presente CONTRATO terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante formalização de termo aditivo, desde que devidamente 
justificado e autorizado pelo CONTRATANTE, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 
 

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA 

5.1 Compete ao CONTRATANTE: 
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a) Fiscalizar se a CONTRATADA está em condições de regularidade perante suas obrigações; 
 
b) Designar fiscal responsável pelo acompanhamento da execução do CONTRATO, devendo este 
comunicar ao setor responsável sobre qualquer irregularidade apresentada durante a prestação do 
objeto deste instrumento; 
 
c) Proporcionar as facilidades que considerar indispensáveis a boa execução das obrigações 
contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da 
CONTRATADA nas suas dependências; 
 
d) Notificar formalmente a CONTRATADA sobre irregularidades apresentadas na realização do 
objeto do presente contrato; 
 
e) Fiscalizar efetivamente a realização do objeto do presente contrato, não eximindo a 
CONTRATADA das responsabilidades por ela assumidas; 
 
f) Comunicar a CONTRATADA com antecedência sobre qualquer alteração necessária na 
execução do objeto do contratado, desde que esta alteração não gere custos adicionais; 

 
5.2  Compete à CONTRATADA: 
 

a) Manter as condições de regularidade documental e fiscal compatíveis com as exigidas no 
momento da contratação, devendo ser apresentado regularmente (todas as vezes em que o 
prazo de vigência da referida certidão houver expirado), bem como quando solicitado, os 
documentos abaixo mencionado, dentre outros requeridos: 
I. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União – conforme a vigência; 
II. Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS – conforme a vigência; 
III. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – conforme a vigência; 
IV. Certidão Negativa de Débitos da competência da Procuradoria Geral do Estado – 
conforme a vigência; 
V. Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Estadual - conforme a vigência; 
VI. Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Municipal - conforme a vigência; 
VII. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial – conforme a vigência; 
 

b)  Prestar os serviços no prazo estipulado, observando as especificações mínimas constantes 
neste instrumento; 

 
c)  Comunicar ao CONTRATANTE com antecedência sobre qualquer circunstâncias que 

impossibilite o cumprimento dos prazos estipulados neste instrumento; 
 

d)  Entender-se perante as autoridades competentes, referente ao objeto contratado e repassar ao 
CONTRATANTE qualquer informação que seja de sua responsabilidade; 
 

e)  Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como transporte, mão de obra, 
taxas, tributos, despesas operacionais, entre outras; 

 
f)     Responder por qualquer dano ou prejuízo causado diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, em decorrência de sua negligência, imperícia, culpa ou dolo, durante a vigência do 
contrato; 

 
g)  Responsabilizar-se por atrasos na execução dos serviços, quando forem decorrentes de sua 

culpa ou dolo; 
 

h)  Informar ao CONTRATANTE, imediatamente  do recebimento do CONTRATO, sobre qualquer 
ocorrência que implique na paralisação ou atraso na realização do serviço, sendo que a 
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inexecução, total ou parcial, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, poderá implicar na 
aplicação de penalidades; 

 
i)     Arcar com os custos referentes à mão de obra especializada, encargos trabalhistas, 

previdenciários e demais obrigações fiscais e parafiscais, bem como as demais despesas, 
oriundas da prestação de serviços originários da licitação em referência; 

 
j)     Comunicar imediatamente à Supervisão de Suprimentos do SISTEMA FIEMT qualquer 

alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros elementos necessários para 
recebimento de correspondência; 

 
k)  Indenizar terceiros e/ou o CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, pelos danos causados por culpa ou dolo, devendo a CONTRATADA 

adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância à exigência da Autoridade 

Competente e às disposições legais vigentes; 

 
l)  A contratada deverá garantir a segurança física e lógica dos servidores que armazenam a 

solução de pagamento, bem como de todo o processamento das transações de pagamento. 

 
m) A contratada deverá garantir a segurança física e lógica de todos os dados de pagamento e de 

clientes durante o processamento das transações. 

 
n) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo licitatório; 

 
o) Disponibilizar relatórios dos repasses aos CONTRATANTES do valor negociado nas transações 

comerciais realizadas na modalidade de recebimento por cartão crédito e débito, já descontado 

as Taxas de Administração, conforme percentual acordado; 

 
p) Ser responsável pela emissão, geração e transmissão de arquivos eletrônicos às transações 

realizadas nas vendas através da modalidade de recebimento por cartão de crédito e débito; 

 
q) Promover a captura, roteamento, transmissão e processamento das transações comerciais 

efetuadas pelos CONTRATANTES através de Cartões de Crédito/Débito nas suas Unidades em 

todo o Estado de Mato Grosso; 

 
r) A CONTRATADA deverá disponibilizar Relatórios de Conciliação com informações de 

Localizadores das transações financeiras, realizadas com o recebimento por Cartão de 

Crédito/Débito nas Entidades SESI, SENAI e IEL. Aliás, estes relatórios devem contemplar o 

recebimento por data, valores, clientes, rejeições, vendas. Ademais, devem também, ter a 

opção para serem gerados de forma individual pelas Entidades SESI, SENAI e IEL, como 

também devem ter a opção de serem gerados de forma consolidada de todas as Unidades por 

Entidade; 
 

s) É vedado antecipações no recebimento de uma transação; 
 

t) Liberar acessos a PORTAL, separados por CONTRATADA controlado por senhas, distinguindo 

os acessos em: 

I) Acesso Master – Usuário com autonomia para ajustes configurações e alterações 
cadastrais;  
 II) Acesso Operacional – Usuário com permissão para acesso aos relatórios das vendas e 
cancelamentos. 
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u) A CONTRATDA deverá fornecer canais de atendimento e suporte técnico por telefones 
emergenciais e e-mail previamente fornecidos aos CONTRATANTES, sem custo adicional, 24 
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana em atendimento a eventuais problemas; 

v) Suporte técnico deverá, no mínimo, ser capaz de prestar assistência técnica no que diz respeito 
ao produto contratado, suas funcionalidades, base de dados, operações, utilitários e 
documentação; 

w) Acompanhar e monitorar a operacionalidade do sistema contratado e suas interfaces com as 
Instituições Financeiras Brasileiras para identificar defeitos e iniciar procedimentos aplicáveis 
para a comunicação e alerta dessas ocorrências aos responsáveis pela resolução dos 
problemas identificados para a completa restauração das funcionalidades;   

x) Treinamento de como utilizar os terminais aos operadores das mesmas; 

y) Designar responsável (Gestor pelo contrato) para atendimento imediato por telefone e e-mail, 
de acordo com as necessidades da CONTRATADA. 

z) Comunicar em 24hs a substituição do Gestor do contrato, quando ocorrer; 

aa) Disponibilizar bobinas para reposição nas máquinas sempre que se fizer necessário, sem ônus 
para a contratante; 

bb) A reposição dos insumos deverá ser realizada em até 02 (dois) dias para região metropolitana e 
5 (cinco) dias fora da região metropolitana, sem qualquer custo adicional. 

cc) Realizar a manutenção necessária ao pleno funcionamento dos terminais disponibilizados, 
substituindo no prazo máximo de 02 (dois) dias para região metropolitana e 5 (cinco) dias úteis 
fora da região metropolitana, aqueles impróprios para o uso, sem qualquer custo adicional 

dd) A CONTRATADA deverá fornecer canais de atendimento e suporte técnico por telefones 
emergenciais e e-mail previamente fornecidos aos CONTRATANTES, sem custo adicional, 
diariamente em horario comercial (respeitar fuso-horário Mato Grosso) de segunda a sexta-feira 
e sábado até as 12hs; 

ee) Responsabilizar pela instalação e desinstalação dos equipamentos, bem como pela reposição 
de insumos, sendo obrigatória a sua realização em endereço e horários comerciais indicados 
pelos CONTRATANTES, no momento da solicitação; 

ff)  Cumprir fielmente com as obrigações e condições estabelecidas no contrato, edital e 
seus anexos, em especial ao Anexo I-A do Termo de Referência; 
 

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 SÉTIMA – Da Proteção de Dados Pessoais 

7.1 - As Partes, por seus representantes, através da assinatura do presente instrumento, declaram, 
garantem e comprometem-se, em relação a todos os atos de representação, e em qualquer questão 
relacionada direta ou indiretamente com o desenvolvimento das atividades necessárias ao cumprimento 
do objeto, que: 
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a) Não violou e compromete-se a não violar a Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e 
demais legislações análogas de outras jurisdições que versem sobre o tema; 

b) Declaram de forma irrevogável e irretratável, que seus acionistas/quotistas/sócios, conselheiros, 
administradores, diretores, empregados, prestadores de serviços, inclusive seus subcontratados e 
prepostos, conhecem e cumprem integralmente o disposto nas leis, regulamentos e disposições 
normativas que tratam da proteção de dados pessoais, nacionais e estrangeiras;  

c) Abster-se-á da operação de tratamento indevido, irregular ou ilegal, de forma direta e/ou indireta, 

ativa e/ou passiva, de dados pessoais;  

d) Nas atividades de tratamento de dados pessoais, as partes observarão a boa-fé e os demais 

princípios dispostos nas leis que versem sobre o tema; 

d.1) As Partes somente realizarão o tratamento de dados pessoais mediante o fornecimento de 
consentimento expresso pelo titular, sendo vedado o compartilhamento dos dados pessoais com 
terceiros sem que haja o consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as 
hipóteses de dispensa do consentimento previsto na legislação; 

d.2) As Partes comprometem-se a adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas 
suficientes para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de tratamento, 
comunicação ou qualquer forma de utilização inadequada ou ilícita previsto em lei. 

 

7.2 - Os dados que eventualmente forem coletados pela CONTRATADA serão preservados e 
conservados pela CONTRATADA, especialmente para esse fim, com sua posterior eliminação, nos 
moldes previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. 
  

CLÁUSULA OITAVA – Do Sigilo 

8.1 - A CONTRATADA obriga a si e a seus prepostos, manter sigilo acerca dos dados confidenciais do 
CONTRATANTE a que vier ter conhecimento, tanto em relação às informações e dados pertinentes a sua 
natureza institucional, quanto em relação aos acontecimentos que devam ser resguardados pelo bem do 
CONTRATANTE, bem como informações que venha a ser-lhes confiado em razão do ora avençado e de 
interesse exclusivo do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA NONA – Da Lei Anticorrupção 

9.1 – A CONTRATADA se obriga a cumprir a Lei Anticorrupção nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
todas as demais normas aplicáveis que visam à prevenção e o combate à corrupção; 
 

9.2 – A CONTRATADA declara e garante, ainda, que: 
a) Não se encontra sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção; 
b) Ou no curso de um processo judicial e/ou administrativo sob a acusação de corrupção ou 
suborno; 
c) Não foi condenada por prática de ato de suborno e/ou corrupção; 
d) Não se encontra sujeita a restrições ou sanções econômicas impostas por qualquer entidade 
governamental. 

 
9.3 – A CONTRATADA notificará prontamente por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer suspeita ou 
violação do disposto na Lei Anticorrupção e nas demais normas aplicáveis ao combate à corrupção, 
assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta Cláusula; 
 

9.4 – Qualquer descumprimento das disposições da Lei Anticorrupção pela CONTRATADA, em qualquer 
um dos seus aspectos, ensejará a rescisão motivada do presente instrumento, independentemente de 
qualquer notificação, observadas as penalidades previstas neste Contrato, bem como facultará ao 
CONTRATANTE o ressarcimento, perante a CONTRATADA, de todo e qualquer dano suportado em 
função do referido descumprimento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Rescisão 

10.1 O presente CONTRATO poderá ser rescindido: 
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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. 

 
10.2 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 DÉCIMA PRIMEIRA – Das Penalidades 

11.1 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 11.1 poderão ser aplicadas concomitantemente, desde 
que garantida à prévia defesa. 
 
11.2 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; 
 
11.3 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 11.1. 
 
11.4 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. 
 
11.5 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 DÉCIMA SEGUNDA – Das Disposições Gerais 

12.1 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. 
 
12.2 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. 
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12.3 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. 
 
12.4 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. 
 
12.5 A CONTRATADA não poderá subcontratar no todo ou em parte, o objeto do presente CONTRATO, 
sem a expressa anuência do CONTRATANTE. 
 
12.6 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. 
 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Dos Casos Omissos 

13.1 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 SESI/SENAI e 
demais legislações aplicáveis ao caso. 
 

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

14.1 Como via de garantir a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, poderão ser 
utilizados os seguintes instrumentos para alteração dos preços praticados: 
 

a) REAJUSTE: para fazer jus à elevação/redução dos custos decorrentes do mercado (inflação), tais 
como equipamentos, materiais, uniformes e outros insumos necessários à execução dos serviços 
será garantido a ambas as partes o direito ao reajuste de preços, balizado pelo IGP-M/FGV OU 
INPC/IBGE OU IPCA, devendo ser adotado aquele que tiver a menor variação nos últimos 12 
meses. Ademais, para que haja o referido reajuste, faz-se necessário a observância do interregno 
de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da sua proposta, estipulada no instrumento 
convocatório; 

 
b) REPACTUAÇÃO: para fazer jus à elevação/redução dos custos decorrentes da mão de obra, tais 

como salários, benefícios e outros devidamente instituídos por instrumento legal, sentença 
normativa, acordo ou dissídio coletivo será realizada a recomposição de custos, durante a 
vigência do contrato, desde que respeitado 12 meses da apresentação da proposta e devidamente 
demonstrado e comprovado pela parte interessada, através de apresentação de Planilha de 
Custos e Formação de Preços e cópia autenticada da sentença normativa, acordo ou dissídio 
coletivo, etc.; 

 
c) REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - REVISÃO: os preços poderão ser revistos para 

mais ou para menos, a qualquer momento durante a vigência do contrato, em razão de fato 
imprevisível, ou previsível, mas de consequências 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 e justificativas do fato que deu causa ao desequilíbrio. 

 
14.2 O reajuste de preços ocorrerá mediante a emissão de Termo de Apostilamento após decorridos 12 
(doze) meses da data limite para apresentação da proposta e será utilizado como balizador o IGP-M/FGV 
OU INPC/IBGE OU IPCA, devendo ser adotado aquele que tiver a menor variação nos últimos 12 meses, 
mediante solicitação da CONTRATADA e aceite do CONTRATANTE. 
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14.3 Na hipótese do IGP-M/FGV OU INPC/IBGE OU IPCA ser extinto, será utilizado como balizador para 
cálculo de reajuste anual o índice remanescente que apresentar a menor variação no últimos 12 (doze) 
meses, obedecendo a mesma periodicidade estabelecida no Item 14.2. 
 
14.4 A Repactuação somente será concedida caso o fato que deu causa ao pedido tenha ocorrido 
posterior a data limite para apresentação das propostas, estipulada no ato convocatório e serão 
formalizados mediante a emissão de Termo Aditivo. 
 
14.5 O reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, para o qual os instrumentos mencionados acima 
serão utilizados, somente será concedido após todas as comprovações necessárias e apresentação da 
nova Planilha de Custos e Formação de Preços com as devidas correções aplicadas exclusivamente 
sobre os itens que sofreram desequilíbrio em relação ao inicialmente proposto. 
 
14.6 Não é permitido a qualquer das partes, no momento em que requerer qualquer pedido, inclua ou 
exclua qualquer item dos custos, exceto se estes tornarem-se obrigatórios ou forem extintos por força de 
instrumento legal, sentença normativa, acordo ou dissídio coletivo, etc. 
 
14.7 As cláusulas que utilizem da data da assinatura do contrato para sua plena materialização/aplicação, 

devem observância as alíneas abaixo:  

a) – Quando o contrato for assinado totalmente de forma convencional (próprio punho), será utilizado por 

base, a data afixada acima das assinaturas (data inserida no momento da elaboração do contrato);  

b) – Quando o contrato for assinado de forma intercalada/mista, havendo assim, uma assinatura 

convencional e outra digital, e haja conflito entre as respectivas datas (data do contrato x data da 

assinatura digital) deve prevalecer a data afixada no contrato no momento de sua elaboração;  

c) – Quando o contrato for assinado de forma totalmente digital e haja divergência entre a data do 

contrato e a data da assinatura digital, deve prevalecer a data afixada no contrato no momento de sua 

elaboração.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Do Foro 

15.1 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 02 (duas) 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 

 


