
 
 

CONTRATO ORIGINAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 SESI-DR/TO 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA 
INDÚSTRIA – SESI-DR/TO E A 
EMPRESA MARIA ONEIDE DE 
SOUSA FRAGA – ME. 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o SERVIÇO SOCIAL DA 
INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS – SESI-DR/TO, 
inscrito no CNPJ sob o n.º 03.777.433/0001-46, com sede na Quadra 104 Sul, Rua SE 
03, Lote 34-A, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, neste ato representado pelo seu 
Superintendente, Sr. Charles Alberto Elias, doravante denominado simplesmente 
LOCADOR e, do outro lado a empresa MARIA ONEIDE DE SOUSA FRAGA – ME, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 22.806.648/0001-92, estabelecida na Av. Paraguai, S/N, 
Quadra 56, Lote 01, Bloco 02, Bairro da Cimba, CEP: 77.824.838, neste ato 
representada por sua Proprietária, Sra. Maria Oneide de Sousa Fraga, doravante 
denominada simplesmente LOCATÁRIA, resolvem celebrar o presente contrato, no 
âmbito do Processo Licitatório nº 002/2018 e Pregão Presencial  nº 002/2018 SESI-
DR/TO, mediante as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem como objeto a locação de espaço físico para exploração de 
serviço de lanchonete/cantina, por empresa especializada no ramo, nas dependências 
da Escola SESI de Araguaína, com área total de 24,00 m² (vinte e quatro metros 
quadrados), situado na Rua Dom Emanuel, nº 1347 – Bairro Senador, na cidade de 
Araguaína – TO, conforme Edital do Pregão Presencial nº 002/2018 SESI-DR/TO e 
seus anexos.  
 
Parágrafo Único: Constituem parte integrante deste contrato, independentemente de 
transcrição, o edital de licitação e seus anexos, os documentos relacionados com a 
fase de habilitação, a proposta apresentada pela Locatária e demais documentos que 
integram o processo licitatório.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
A LOCATÁRIA compromete-se a pagar ao LOCADOR o valor consoante cláusula aqui 
descrita: 
 

LOTE ÚNICO – LANCHONETE/CANTINA 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
QUANTIDADE 

DE MESES 

VALOR 
UNITÁRIO 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

01  

Locação de espaço físico interno 

para instalação e funcionamento 

de lanchonete/cantina. 

12 R$ 950,00 R$ 11.400,00 

Valor Global de R$ 11.400,00 (Onze mil e quatrocentos reais). 

 
Parágrafo Primeiro: Todos os equipamentos que garantam o pleno funcionamento da 
lanchonete/cantina serão de responsabilidade da LOCATÁRIA. 



 
 
Parágrafo Segundo: Nenhum bem patrimonial ficará à disposição e sob a 
responsabilidade da Locatária.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFÍCAÇÃO DOS SERVIÇOS  
O espaço físico disponível possui área total de 24,00 m² (vinte e quatro metros 
quadrados), devendo a LOCATÁRIA zelar pela conservação do mesmo, procedendo a 
todo e qualquer tempo, às suas expensas, reparos, caso se façam necessários, 
mediante prévia autorização do LOCADOR. 
 
Parágrafo Primeiro: Não será disponibilizado nenhum utensílio por parte do SESI. 
 
Parágrafo Segundo: Os serviços deverão ser prestados de segunda-feira à sexta-
feira das 07h às 18h, sendo permitido o atendimento aos colaboradores e alunos do 
contraturno no horário integral. Contudo, o atendimento aos alunos que estiverem em 
aula normal fica restrito a 00h30 pela manhã e 00h30 pela tarde no período de 
intervalo, objetivando não prejudicar o início das aulas. 
 
Parágrafo Terceiro: Os valores de água e energia elétrica estão inclusos no valor da 
locação.  
 
Parágrafo Quarto: O valor de consumo de gás é de responsabilidade da Locatária. 
 
Parágrafo Quinto: A limpeza, conservação e higienização do espaço locado serão de 
responsabilidade da Locatária.  
 
Parágrafo Sexto: A Locatária deverá disponibilizar o fornecimento de serviços de 
alimentação à comunidade de estudantes (alunos), colaboradores e visitantes da 
Escola SESI de Araguaína, sendo que o custo deverá ser cobrado diretamente dos 
mesmos, isentando-se a Escola SESI de Araguaína de ônus de qualquer espécie 
decorrentes de tal atividade.  
 
Parágrafo Sétimo: Todo produto a ser comercializado, deverá ser tabelado em seus 
preços, os quais não poderão ser superiores aos de mercado, praticados na praça, 
devendo estar exposto em locais de fácil visualização, na própria lanchonete/cantina, 
cabendo ao SESI a fiscalização.  
 
Parágrafo Oitavo: Todo produto a ser comercializado deverá primar por sua melhor 
qualidade e maior validade, sendo indispensável uma renovação periódica e nos 
moldes em que forem recomendados pelos respectivos fabricantes e fornecedores 
pela legislação competente.  
 
Parágrafo Nono: Será permitida a comercialização dos seguintes alimentos: 
 

 Frutas;   

 Lanches rápidos (pastéis, sanduíches, torradas, cachorros-quentes, baurus 
etc.); 

 Pães, bolos, tortas salgadas e doces, assadas ou naturais, esfiha aberta ou 
fechada, coxinha, risolis, pão de batata, pizza, doces e sorvetes, entre outros 
produtos similares; 

 Produtos à base de fibras: barras de cereais, cereais matinais, biscoitos, entre 
outros produtos similares;   

 Barras de chocolate, ou mista com frutas ou fibras;  

 Sucos, cafés;   

 Bebidas lácteas;   



 
 Bebidas ou alimentos à base de extratos ou fermentados (soja, leite, entre 

outros);   

 Refrigerante. 
 
Parágrafo Décimo: Não será permitida a comercialização dos seguintes alimentos: 
comércio e/ou a publicidade de cigarros, balas, chicletes, pirulitos, energéticos, 
medicamentos e bebidas alcoólicas, inclusive destiladas. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE 
PRORROGAÇÃO 
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, em caso de interesse 
de ambas as partes (Locador e Locatária), até os limites legais (máximo: 60 meses), 
desde que o aluguel seja atualizado de acordo com os preços de mercado da época e 
em conformidade com o procedimento estabelecido nos subitens a seguir. 
 
Parágrafo Primeiro: Para todos os efeitos deste instrumento, na hipótese do contrato 
ser renovado após o período de 12 (doze) meses, o índice a ser utilizado para reajuste 
será o IGP-M/FGV vigente no momento da definição do aluguel, extinto ou proibida a 
sua utilização, o mesmo será substituído pelos seguintes índices em ordem de 
preferência: IGP-DI/FGV (Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna da Fundação 
Getúlio Vargas), IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas), IPC-IBGE (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
 
Parágrafo Segundo: As tratativas de negociação entre as partes (Locador e 
Locatária) visando prorrogar o contrato por mais 12 (doze) meses, deverão ser 
concluídas e o aluguel definido entre as partes com antecedência mínima de 02 (dois) 
meses da data de vencimento do contrato. 
 
Parágrafo Terceiro: Com um mínimo de 30 (trinta) dias corridos antes do término do 
contrato de locação, as partes farão uma vistoria no IMÓVEL, para verificar se, 
eventualmente, existem itens que deverão ser consertados pela LOCATÁRIA, para 
adequar o IMÓVEL às condições conforme efetivamente o mesmo o tenha recebido.  
 
Parágrafo Quarto: Depois de realizada a vistoria, a LOCATÁRIA deverá realizar os 
eventuais reparos até a data determinada para a devolução do IMÓVEL.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS  
O IMÓVEL será entregue pelo LOCADOR à LOCATÁRIA, no ato da assinatura do 
contrato, configurando-se o início da relação locatícia aqui objetivada, momento em 
que a Locatária declarará haver recebido o imóvel em perfeito estado, conforme 
Laudo/Termo de Vistoria, comprometendo-se a restituí-lo nas mesmas condições em 
que o recebe, procedendo aos consertos e reparos dos danos, devendo pintar o 
imóvel caso haja necessidade, observada a mesma cor e qualidade do material 
empregado por sua conta e sem direito a qualquer indenização que ocorrerem durante 
a locação.  

 
Parágrafo Primeiro: A LOCATÁRIA deverá iniciar o efetivo fornecimento dos serviços 
(comercialização de produtos na lanchonete) no dia 02 de maio de 2018. 
 
Parágrafo Segundo: A LOCATÁRIA obriga-se pelo pagamento dos aluguéis 
conforme contratado, os quais passarão a incidir integralmente sobre a locação, até 
que se encerre a locação, momento em que a LOCATÁRIA estará obrigada a restituir 
o IMÓVEL ao LOCADOR, totalmente livre de pessoas e coisas e em perfeito estado 



 
de conservação (pintado), da forma como efetivamente o recebeu (conforme 
condições determinadas no Laudo/Termo de Vistoria), independentemente de 
qualquer notificação judicial ou extrajudicial, ficando certo que a simples entrega das 
chaves ao LOCADOR não configura efetiva devolução do imóvel. 

 
Parágrafo Terceiro: Será de responsabilidade da LOCATÁRIA o fornecimento dos 
materiais de consumo e insumos necessários à execução dos serviços, bem como 
toda a mão de obra. 

 
Parágrafo Quarto: A LOCATÁRIA deverá fornecer, gratuitamente, ao pessoal sob sua 
responsabilidade o Equipamento de Proteção Individual – EPI, adequado ao risco 
(exemplo: quando for realizada limpeza, conservação e higienização do espaço 
locado), em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas 
de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem proteção. 
 
Parágrafo Quinto: A LOCATÁRIA deverá ainda, treinar e orientar os empregados 
para o uso adequado e obrigatório do EPI, substituí-lo quando danificado ou 
extraviado, responsabilizando-se pela sua higienização e manutenção. 

 
Parágrafo Sexto: A LOCATÁRIA deverá manter todos os seus 
funcionários/prestadores de serviço devidamente uniformizados e em atendimento as 
normas da ANVISA (Resolução - RDC nº 216/2004 - site: 
http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra_final.pdf). 

 
Parágrafo Sétimo: A LOCATÁRIA deverá prover e fiscalizar se seus empregados 
estão utilizando adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, bem 
como manter seus empregados e prestadores de serviço uniformizados, sob pena de 
suspensão dos serviços. 

 
Parágrafo Oitavo: Durante a vigência do CONTRATO a execução dos serviços será 
acompanhada e fiscalizada por um colaborador designado para esse fim. As decisões 
e providências que ultrapassarem a competência do colaborador designado deverão 
ser solicitadas aos seus superiores hierárquicos em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 
 
CLÁUSULA SEXTA- DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
Todos os materiais (insumos) necessários para a realização dos serviços do objeto 
serão de responsabilidade da LOCATÁRIA. 
 
Parágrafo Único: A LOCATÁRIA deverá disponibilizar na lanchonete, no mínimo, os 
insumos/materiais abaixo: 
 

 Geladeira e freezer (podendo ser um único equipamento contendo os dois 
itens ou itens separados); 

 Fogão e forno (podendo ser um único equipamento contendo os dois itens 
ou itens separados); 

 Micro-ondas; 

 Armários e/ou prateleiras; 

 Pratos, talheres e demais utensílios e insumos necessários ao manuseio, 
armazenamento e acondicionamento dos produtos e materiais que serão 
comercializados na lanchonete. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA NOVAÇÃO 

http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra_final.pdf


 
O exercício de forma diversa ou o não exercício de qualquer direito ou faculdade 
estabelecidos neste contrato, ou assegurados por lei, não serão considerados 
novação de seus termos, nem precedente para desobrigar as partes dos deveres aqui 
assumidos. 
  
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO  
Os pagamentos deverão ser efetuados pela Locatária ao Locador junto ao Setor 
Financeiro da Unidade Operacional de Araguaína ou através de boleto bancário 
(endereço: Escola SESI - Rua Dom Emanuel, nº 1347 – Bairro Senador, na cidade de 
Araguaína – TO). 
 
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos deverão ser realizados mensalmente até dia 10 
(dez) de cada mês a vencer. Acontecendo o vencimento do aluguel em dias não úteis, 
o mesmo poderá ser quitado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer multa ou 
juros. 
 
Parágrafo Segundo: O LOCADOR deverá emitir, após cada pagamento, um recibo, 
para comprovar e registrar os pagamentos efetuados pela LOCATÁRIA. 
 
Parágrafo Terceiro: No caso de alteração da forma ou local de pagamento, o 
LOCADOR comunicará a LOCATÁRIA, com antecedência mínima de 48 horas da data 
do vencimento. O local do pagamento deverá ser sempre na cidade de execução e 
prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA NONA – DA SUBLOCAÇÃO / CESSÃO / EMPRÉSTIMO / DIREITO DE 
PREFERÊNCIA  
A LOCATÁRIA não poderá sublocar, ceder e/ou emprestar, total ou parcialmente, o 
IMÓVEL objeto deste instrumento, nem tampouco transferir o presente contrato a 
terceiros.  
 
Parágrafo Primeiro: Constitui uma faculdade do LOCADOR a alienação a qualquer 
tempo, do IMÓVEL objeto desta locação a terceiros, hipótese em que, não exercendo 
a LOCATÁRIA o seu direito de preferência, dentro do prazo legal, este se obrigará a 
permitir a visita de pretendentes à compra do IMÓVEL, em horários previamente 
estabelecidos, até a efetiva concretização de venda, sempre em companhia de um 
representante da LOCATÁRIA. 
 
Parágrafo Segundo: Fica excluído o direito de preferência da LOCATÁRIA para 
aquisição do IMÓVEL, quando se tratar de venda ou cessão do mesmo a 
entidades/instituições coligadas, controladas ou subsidiárias, integrantes do grupo 
econômico do LOCADOR. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
Compete ao LOCADOR: 
 

 Proporcionar todas as facilidades para que a LOCATÁRIA possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratadas para a prestação dos 
serviços; 

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade dos serviços prestados; 

 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas durante a 
execução dos serviços, para que seja providenciada a imediata correção; 

 Fazer a inspeção do local (espaço físico interno da lanchonete/cantina) antes 
do início da execução dos serviços, durante e depois da prestação dos 
serviços; 



 
 Disponibilizar a LOCATÁRIA o espaço físico interno da lanchonete/cantina em 

plenas condições de instalação e funcionamento da lanchonete/cantina;  

 Fiscalizar se o Alvará Sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária (Estadual ou 
Municipal, conforme o caso), está vigente; 

 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do 
pagamento. 

 

Parágrafo Único: Compete à LOCATÁRIA: 
 

 Conduzir a execução dos serviços contratados, de acordo com as melhores 
técnicas profissionais, com estrita observância às leis vigentes e ao 
estabelecido no contrato, sujeitando-se à coordenação do LOCADOR, que 
poderá sugerir modificações, substituições de métodos e de procedimentos 
que julgar necessários; 

 A LOCATÁRIA obriga-se a manter o imóvel locado em boas condições de 
higiene e limpeza, com os aparelhos de iluminação, pintura e demais 
acessórios, em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim 
restituí-los, quando findo ou rescindido o contrato, ressalvado o desgaste 
normal de uso; 

 A LOCATÁRIA deverá apresentar a Licença Sanitária e o Alvará de 
funcionamento após 30 (trinta) dias corridos do início das atividades citadas no 
objeto. O descumprimento acarretará rescisão contratual, devendo a Locatária 
desocupar o imóvel em até 30 (trinta) dias, depois de notificado; 

 A LOCATÁRIA obriga-se regressivamente, caso o LOCADOR seja 
responsabilizado nas esferas cível, tributária e trabalhista, em decorrência do 
contrato; 

 Solicitar ao LOCADOR todos os informes operacionais que julgar necessário à 
prestação dos serviços contratados, a partir dos conhecimentos técnicos e da 
experiência que possui; 

 Realizar as prestações de serviço de acordo com as especificações deste 
contrato, mantendo os mesmos padrões de qualidade durante toda a vigência 
do contrato; 

 Responsabilizar-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de 
qualquer cláusula ou condição estabelecida em contrato; 

 Cumprir fielmente as exigências legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e 
acidentárias relacionadas à prestação dos serviços objeto deste; 

 Responsabilizar-se, integralmente, pelas perdas e danos de qualquer natureza, 
causados ao LOCADOR ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços 
contratados; 

 Atender as solicitações encaminhadas, no prazo estipulado; 

 Manter o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados durante toda a 
execução do contrato; 

 A falta no atendimento será considerada falta grave e sujeitará a empresa 
LOCATÁRIA às sanções previstas neste instrumento. 

 Não assumir qualquer despesa em nome deste Regional, em hipótese alguma; 

 Prestar os serviços de forma a não interromper ou prejudicar os trabalhos e as 
atividades exercidas no local; 

 Comunicar, por escrito, imediatamente ao fiscal do contrato, a impossibilidade 
de execução de qualquer obrigação contratual para a devida adoção das 
providências cabíveis; 

 Providenciar pessoal habilitado necessário à execução dos serviços até o 
cumprimento integral do contrato; 



 
 Obedecer às normas de Segurança e Medicina do Trabalho para esse tipo de 

atividade, ficando por conta da LOCATÁRIA o fornecimento dos equipamentos 
de Proteção Individual – EPI e/ou coletivo; 

 A LOCATÁRIA deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 
ao LOCADOR ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato; 

 A LOCATÁRIA deverá responsabilizar-se por qualquer acidente que venha 
ocorrer com seus empregados, ou caso esses provoquem acidentes que 
prejudique os colaboradores do LOCADOR; 

 Fornecer todas as ferramentas, instrumentos, equipamentos, mão de obra, 
transporte e o que mais for necessário para a completa e perfeita execução 
dos serviços. Os custos relativos a esses insumos deverão estar embutidos 
nos respectivos custos; 

 Nos preços orçados obrigatoriamente devem estar inclusos todas as despesas 
de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, mão 
de obra ou de qualquer outra natureza para a efetivação da prestação dos 
serviços objeto deste instrumento; 

 Todo produto a ser comercializado, deverá ser tabelado em seus preços, os 
quais não poderão ser superiores aos de mercado, praticados na praça, 
devendo estar exposto em locais de fácil visualização, na própria 
lanchonete/cantina, cabendo ao SESI à fiscalização; 

 Apresentar a tabela de preço dos produtos para aprovação do gestor do 
contrato (Gerência da ESCOLA SESI), no início da execução das atividades e 
toda vez que for necessária alteração dos mesmos; 

 Todo produto a ser comercializado deverá primar por sua melhor qualidade e 
maior validade, sendo indispensável uma renovação periódica e nos moldes 
em que forem recomendados pelos respectivos fabricantes e fornecedores pela 
legislação competente; 

 Manter a Lanchonete da ESCOLA SESI em condições higiênicas adequadas, 
bem como proceder com a limpeza das adjacências da mesma. Para tanto, 
deverão ser colocados coletores de lixo devidamente tampados e após o 
encerramento das atividades remover todo e qualquer lixo proveniente do seu 
comércio; 

 Atender as exigências fiscais que incidam sobre suas atividades comerciais; 

 Cumprir a Legislação Trabalhista com relação a seus empregados; 

 A Locatária se obriga a pagar imediatamente quaisquer multas que lhes sejam 
impostas por infrações as Leis e Regulamentos, das quais se obriga a dar 
ciência por escrito ao Locador. 

 Manter o funcionamento da lanchonete em horários que atenda os discentes 
em todos os períodos de funcionamento da escola; 

 Permitir o livre acesso da direção da ESCOLA SESI nas dependências da 
Lanchonete, para vigilância dos serviços oferecidos; 

 Responsabilizar-se por eventuais danos que vierem a ser causados nas 
dependências da Lanchonete e na área de atuação, quando comprovadamente 
praticados pela própria Locatária ou qualquer pessoa sob sua 
responsabilidade; 

 Restituir as instalações da Lanchonete da ESCOLA SESI, nas mesmas 
condições em que estão sendo entregues; 

 A LOCATÁRIA deverá manter durante todo o período relativo à execução do 
objeto do contrato as mesmas condições de habilitação exigidas neste 
contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VISTÓRIA DOS SERVIÇOS 



 
O LOCADOR poderá realizar o acompanhamento da execução dos serviços, bem 
como impedir a execução do mesmo caso venha a constatar irregularidades por parte 
da LOCATÁRIA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO 
Pela inexecução total ou parcial do contrato o SESI - DR/TO poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à LOCATÁRIA as seguintes sanções: 

 
a) Multa; 
b) Rescisão; 
c) Suspensão do direito de licitar com o SESI por período de até 02 

(dois) anos.  
 

Parágrafo Primeiro: O não pagamento do aluguel em seus respectivos vencimentos, 
obrigará a LOCATÁRIA ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) e juros de 
mora de 0,03% ao dia, incidentes sobre o valor devido corrigido monetariamente, “pro 
rata” pelos dias de atraso, sem prejuízo de quaisquer outros direitos do LOCADOR. 
Nesse caso, a LOCATÁRIA será notificada a recolher toda a importância devida ao 
LOCADOR, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela 
LOCATÁRIA, do comunicado formal (notificação) de aplicação da penalidade, sem 
prejuízo das demais sanções legais cabíveis ou cobradas judicialmente. Depois de 
vencido o segundo mês sem o pagamento dos aluguéis, restará caracterizado o 
descumprimento total da obrigação, sendo que o SESI terá direito de recusar a 
execução/prestação dos serviços contratados, de acordo com sua conveniência e 
oportunidade, notificando a Locatária sobre a perda do interesse na manutenção da 
contratação e determinando a desocupação do imóvel em até 30 (trinta) dias, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, ficando desde já o 
LOCADOR autorizado a tomar posse do imóvel independente de qualquer 
procedimento judicial, caso a Locatária não desocupe o imóvel depois de transcorrido 
o prazo que lhe foi concedido. 

 
Parágrafo Segundo: Caso a Locatária pratique desvio de finalidade referente às 
condições estabelecidas contratualmente, bem como não atender às condições de 
higiene, armazenamento e acondicionamento dos alimentos conforme aqui exigido, 
ficará obrigada ao pagamento de multa equivalente ao valor de 03 (três) aluguéis 
vigentes à época da infração. Referida penalidade sempre será devida por inteiro, 
independentemente do prazo decorrido da locação. Nesse caso, a LOCATÁRIA será 
notificada a regularizar a situação de imediato (em até 01 dia), em se tratando de 
desvio de finalidade, e em até 05 (cinco) dias, em se tratando do não atendimento das 
condições de higiene, armazenamento e acondicionamento dos alimentos contados da 
data do recebimento, pela LOCATÁRIA, do comunicado formal da notificação. A 
LOCATÁRIA ainda será notificada a recolher toda a importância devida ao LOCADOR, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela 
LOCATÁRIA, do comunicado formal (notificação) de aplicação da penalidade, sem 
prejuízo das demais sanções legais cabíveis ou cobradas judicialmente. Referidas 
infrações caracterizam o descumprimento total da obrigação, sendo que o SESI terá 
direito de recusar a execução/prestação dos serviços contratados, de acordo com sua 
conveniência e oportunidade, notificando a Locatária sobre a perda do interesse na 
manutenção da contratação e determinando a desocupação do imóvel em até 30 
(trinta) dias, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, 
ficando ainda o LOCADOR autorizado a tomar posse do imóvel independente de 
qualquer procedimento judicial, caso a Locatária não desocupe o imóvel depois de 
transcorrido o prazo que lhe foi concedido. 
 



 
Parágrafo Terceiro: Caso a Locatária venha a infringir qualquer cláusula do contrato, 
que não implique uma multa específica para a hipótese ficará obrigado ao pagamento 
de penalidade equivalente ao valor de 03 (três) aluguéis vigentes à época da infração. 
Referida penalidade sempre será devida por inteiro, independentemente do prazo 
decorrido da locação. 

 
Parágrafo Quarto: O atraso no prazo de início e/ou de encerramento da 
execução/prestação dos serviços e o não atendimento das solicitações encaminhadas, 
no prazo estipulado, implicará, a cada ocorrência, multa correspondente a 1% (um por 
cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% 
(vinte por cento) desse valor. 

 
Parágrafo Quinto: Nas hipóteses mencionadas no Parágrafo Terceiro e Parágrafo 
Quarto, a LOCATÁRIA será notificada a recolher toda a importância devida ao 
LOCADOR (multa), no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do 
recebimento, pela LOCATÁRIA, do comunicado formal (notificação) de aplicação da 
penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis ou cobradas 
judicialmente. Depois de passados 60 (sessenta) dias sem o pagamento da quantia 
devida, restará caracterizado o descumprimento total da obrigação, sendo que o SESI 
terá direito de recusar a execução/prestação dos serviços contratados, de acordo com 
sua conveniência e oportunidade, notificando a Locatária sobre a perda do interesse 
na manutenção da contratação e determinando a desocupação do imóvel em até 30 
(trinta) dias, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, 
ficando ainda o LOCADOR autorizado a tomar posse do imóvel independente de 
qualquer procedimento judicial, caso a Locatária não desocupe o imóvel depois de 
transcorrido o prazo que lhe foi concedido. 

 
Parágrafo Sexto: Ocorrido à rescisão por algum dos motivos retrocitados, o 
LOCADOR poderá contratar o remanescente mediante dispensa de licitação com 
fulcro no art. 9º XVII do RLC do SESI, observando a ordem de classificação da 
licitação e as mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra 
medida legal para a execução/prestação dos serviços.  

 
Parágrafo Sétimo: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará 
a critério do LOCADOR. 

 
Parágrafo Oitavo: Sempre que não houver prejuízo para o LOCADOR, as 
penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor 
sanção, ao seu critério.  

 
Parágrafo Nono: A tolerância do Locador para qualquer ato que, em virtude do 
contrato, deva ser praticado ou satisfeito pela Locatária, não dará a este qualquer 
direito, nem poderá ser tido como alteração ou novação do estabelecido no contrato. 

 
Parágrafo Décimo: Caso a LOCATÁRIA descumpra as cláusulas desse instrumento 
poderá ser suspenso o direito de licitar com o SESI-DR/TO por até 02 (dois) anos. 

 
Parágrafo Décimo Primeiro: A aplicação das penalidades será precedida da 
concessão da oportunidade de ampla defesa para a LOCATÁRIA, na forma da lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
A contratação não gera para o SESI, qualquer vínculo de natureza trabalhista ou 
previdenciária em relação aos empregados/terceirizados e/ou prepostos da 
LOCATÁRIA, respondendo exclusivamente a empresa LOCATÁRIA por toda e 



 
qualquer ação trabalhista e/ou indenizatória por eles propostas, bem como pelo 
resultado delas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 
CONTRATO  
A Gestão do contrato designada para coordenar e comandar o processo da 
fiscalização da execução contratual será realizada pela Gerente da ESCOLA SESI DE 
ARAGUAINA: Carmelita Regina Moraes Cavalcante.  
 
Parágrafo Primeiro: O responsável pela fiscalização e avaliação do contrato será o 
colaborador Rojânio Martins da Silva – Assistente Administrativo da ESCOLA SESI 
ARAGUAÍNA. 
 
Parágrafo Segundo: O Fiscal deverá comunicar a Gestora, qualquer problema que 
venha acontecer durante a execução do contrato. 
 
Parágrafo Terceiro: Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas 
as obrigações assumidas por parte da LOCATÁRIA. 
 
Parágrafo Quarto: O Fiscal do contrato deverá comunicar a Gestora qualquer 
problema que venha acontecer durante a execução dos serviços contratados, com 
vista ao alinhamento cabível sem prejuízo para as partes. 
 
Parágrafo Quinto: Ao Fiscal incumbirá fiscalizar a execução dos serviços, 
determinando à Locatária as providências necessárias ao regular e efetivo 
cumprimento do respectivo contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações 
constatadas, comunicando as mesmas a Gestora. 
 
Parágrafo Sexto: Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal e pelo Gestor, 
de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
A inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do 
contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento. 
 
Parágrafo Primeiro: Também são motivos para a rescisão do contrato: 

a) Caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 
b) Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da LOCATÁRIA; 
c) Não cumprimento do contrato, sem justa causa e prévia comunicação ao 

LOCADOR; 
d) Supressão, por parte do LOCADOR, de serviços que acarretem modificação do 

valor inicial do contrato além do valor permitido. 
 

Parágrafo Segundo: Não caberá a LOCATÁRIA indenização de qualquer espécie nos 
casos em que a mesma der causa à rescisão contratual por inadimplência de qualquer 
uma das normas contratuais vigentes e/ou não mencionadas neste contrato, caso em 
que a LOCATÁRIA será considerada responsável para todos os efeitos legais. 

 
Parágrafo Terceiro: Caso a LOCATÁRIA venha a solicitar a rescisão do contrato, 
antes de decorrido o prazo de sua vigência, deverá fazê-lo com 60 (sessenta) dias 
corridos de antecedência, pagando multa compensatória equivalente a 03 (três) 
aluguéis vigentes na ocasião, de forma integral, seja qual for o tempo decorrido do 
contrato e sem prejuízo do correto pagamento de aluguel devido nestes 60 (sessenta) 
dias corridos. 
 



 
Parágrafo Quarto: Caso a solicitação de rescisão do contrato seja do LOCADOR, 
sem motivo que a justifique, e sem a observância de antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias corridos, configurará infração contratual, sujeita à aplicação de 
penalidade equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes na ocasião, de forma integral. 

 
Parágrafo Quinto: Em caso de incêndio ou qualquer outro acidente de natureza grave 
que impossibilite a continuidade das operações da LOCATÁRIA, desde que não seja 
por sua culpa, ficará facultado a este rescindir a locação, sem que nenhuma das 
partes incorra nas penalidades acima previstas. 
     
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 
A LOCATÁRIA deverá passar por critérios de avaliação do LOCADOR nos quesitos: 
Atendimento, Pontualidade, Qualidade e Cumprimento de Cláusulas Contratuais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
Nos casos omissos, aplicar-se-á o Código Civil Brasileiro, Código de Defesa ao 
Consumidor e outras legislações pertinentes ao presente feito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Palmas-TO, para dirimir todas e quaisquer dúvidas 
ou questões que possam surgir no cumprimento das cláusulas do presente contrato, 
renunciando outros, por mais privilegiados que o sejam. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e para um mesmo efeito, assim como 02 (duas) testemunhas 
abaixo, a tudo presente. 
 
Palmas-TO, 30 de abril de 2018. 
 
 
 
 

CHARLES ALBERTO ELIAS 
Superintendente do SESI-DR/TO 

Contratante  

MARIA ONEIDE DE SOUSA FRAGA 
Proprietária da Maria Oneide  

de Sousa Fraga – ME 
Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 
Nome: 
CPF:                                                      
 
Nome: 
CPF: 
 
 


