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CT. IPA/NUJ Nº ___/2019 
 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SETE VEÍCULOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO AGRONÔMICO DE 
PERNAMBUCO, DE OUTRO LADO, A EMPRESA 
XXXXXX EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 27/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2018, 
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.303 DE 30 DE 
JUNHO DE 2016 E DEMAIS ALTERAÇÕES: 

 
 
 
O INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPA, empresa pública estadual vinculada 

à Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco, dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, instituída pela Lei nº 6.956, de 24.10.1975, com sede na av. General San 
Martin, 1371, Bongi, Recife-PE, CNPJ nº 10.912.293/0001-37, doravante nominada CONTRATANTE, 
por seu Diretor-Presidente, Dr. ODACY AMORIM DE SOUZA, brasileiro, casado, economista, 
residente e domiciliado no município de Petrolina/PE, portador do RG nº 4345283 SSP/PE e do 
CPF/MF nº 774.793.514-53, e a ___________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
______________, com sede na ___________________________, doravante nominada 
CONTRATADA, neste ato representada por ________________________, __________, portador(a) 
da Carteira de Identidade nº _____________ e inscrita no CPF nº _________________, residente e 
domiciliado(a) na ______________________________, têm entre si justo e acordado, e celebram o 
presente CONTRATO mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e 
estabelecem, tudo de devidamente homologado pela autoridade superior. 
 
Considerando a Comunicação Interna nº 12/2019 de 30/05/2019, emanada do Pesquisador Geraldo 
Majella Lopes, pesquisador, solicitando a aquisição de veículos no âmbito do Convênio PAC Embrapa, 
nº 96042/2013 Fonte 024200421. 
 
Considerando o despacho do Dr. Gabriel Maciel, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento endossando 
a necessidade da aquisição dos supramecionados bens em 30/05/2019 no anverso da página. 
 
Considerando a autorização do Diretor Administrativo, Dr. Daniel Saboya em 27/06/2019  no anverso 
da página. 
 
Considerando o resultado do Procedimento Licitatório nº 013/2019, Pregão Eletrônico nº 025/2018; 

 
Considerando, ainda, o Termo de Ratificação lavrado pela Diretora-Presidente, Dr. Odacy Amorim de 
Sozua, datado de _________; 
 
Resolvem celebrar o presente contrato sob a regência da Lei nº 13.330/2016, do Código Civil e do 
Regulamento Interno de Licitações do IPA e das cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Colima o presente instrumento a aquisição de 7 (sete) veículos novos zero tipo caminhonete cabine 
dupla quilômetro, segundo deliberação do CONTRAN de nº 64 de 30 de maio de 2008, visando o 
atendimento das necessidades do Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA. Tudo em conformidade 
com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência e demais anexos ao Edital de 
regência. 
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ITENS 1 e 2– AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM E-FISCO ESPECIFICAÇÃO 
UNIDAD

E 
QUAN-
TIDADE 

VALOR MÁXIMO (R$) 

UNIT. TOTAL 

1 394607-0 

Caminhonete cabine dupla – 
veículo novo (zero quilometro), para 
transporte administrativo de 
pessoas, tração 4x4, potência 
mínima de 170 cv, combustível 
diesel, transmissão manual, 
capacidade para cinco pessoas, 
capacidade de carga mínima de 
1.000 kg, ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros e travas elétricas, 
rádio am/fm com cd/mp3 player, 
retrovisor externo elétrico, rodas aro 
16, air-bag para motorista e 
passageiro, capota marítima em 
lona e protetor de caçamba, pintura 
na cor branca, com jogo de tapete 
no assoalho. com engate para 
reboque. licenciado e emplacado, 
totalmente regularizado e 
matriculado junto ao Detran, em 
Pernambuco. 

UND 1   

2 429634-6 

Caminhonete cabine dupla 
veículo novo (zero quilometro), para 
transporte administrativo de 
pessoas, tração 4x2, potência 
mínima de 85cv, combustível 
etanol/gasolina, transmissão 
manual, capacidade mínima para 4 
passageiros, capacidade de carga 
mínima de 623kg, direção assistida, 
ar condicionado, vidros e travas 
elétricas. capota marítima em lona e 
protetor de caçamba, pintura na cor 
branca, com jogo de tapete no 
assoalho. com engate para 
reboque. licenciado e emplacado, 
totalmente regularizado e 
matriculado junto ao Detran, em 
Pernambuco. 

UND 6   

VALOR TOTAL  

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO 
 
São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o processo relativo ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 9/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2019 e todos os seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
 



Página 3 de 17 

 

 

Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA 

Av. General San Martin, 1371 ∙ Bongi ∙ Recife/PE  ∙ CEP: 50.761-000 

Fone: (81) 3184.7200 | www.ipa.br 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de vigência do Contrato decorrente da licitação será de 1 (um) 
ano contados da data do recebimento da ordem de fornecimento, podendo ser estendido para o 
exercício financeiro subsequente e pode atingir a vigência máxima de 5 (cinco) ano mediante 
apostilamento ou termo aditivo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - No exercício seguinte, as despesas correrão a conta dos recursos 
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante 
apostilamento no início de cada exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratante pagará a Contratada o valor de R$ ____________. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, 
equipamentos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a prestação do fornecimento a ser 
executado. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, 
mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, com o devido atesto do Gestor responsável pelo 
acompanhamento da execução do Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única 
e exclusiva do CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelo 
CONTRATANTE entre a data referida no PARÁGRAFO SEGUNDO e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP 
Onde: 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As Notas Fiscais/Faturas a serem emitidas pelo CONTRATADO, além de 
discriminar o objeto, devem, também, conter obrigatoriamente a assinatura e o carimbo do 
representante do CONTRATANTE, como comprovante de recebimento do objeto do faturamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, 
inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de 
qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: O pagamento só será efetuado na forma prevista neste documento, se a 
CONTRATADA estiver inscrita no CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO (CADFOR). 
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PARÁGRAFO SEXTO: O pagamento será efetuado através de ordem bancária a favor da instituição 
bancária indicada pela CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
PARÁGRAFO OITAVO: O preço unitário e total para este contrato a única remuneração devida. 
 
PARÁGRAFO NONO: O preço contratado poderá ser reajustado em periodicidade anual contada a 
partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir, utilizando-
se, para tanto, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fornecido pelo IBGE, de 
acordo com normas jurídicas vigentes e em conformidade com as Leis Estaduais nº 12.525, de 30 de 
dezembro de 2003 e nº 12.932, de 05 de dezembro de 2005. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota 
Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE CONTRATUAL 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços registrados nesse contrato poderão ser revistos e/ou 
reajustados mediante requerimento formal do CONTRATADO ou mediante solicitação formal ao 
contratante. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O preço contratado será reajustado em periodicidade anual contada a 
partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir, utilizando-
se, para tanto, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, fornecido pelo IBGE, de 
acordo com normas jurídicas vigentes e em conformidade com as Leis nº 12.525, de 30 de dezembro 
de 2003 e nº 12.932, de 05 de dezembro de 2005. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes na Lei nº 13.303/2016 e Regulamento 
de Licitações do IPA: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fornecer os bens dentro das especificações e prazos deste Termo de 
Referência, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de 
suas obrigações serão de responsabilidade da CONTRATADA; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O objeto a ser fornecido deverá estar apropriado para o uso e com prazo 
de validade de, no mínimo, 70% (setenta por cento), do que é oferecido pelo fabricante a contar da 
efetiva entrega; 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A Contratada será responsável pelos danos causados ao CONTRATANTE 
ou terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo por ocasião da execução do Contrato; 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Os bens devem ser acondicionados, obrigatoriamente, de forma adequada e 
resistente; 
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PARÁGRAFO QUINTO: Após o fornecimento, se verificadas irregularidades posteriores, a 
CONTRATADA deverá promover a regularização no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 
notificação, sob pena de suspensão na tramitação da liquidação da nota fiscal/fatura, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis; 
 
PARÁGRAFO SEXTO: O recebimento do objeto será procedido, com observância às disposições 
acima descritas, bem como em conformidade com o Regulamento de Licitações do IPA. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Receber as tratativas para, nas mesmas condições contratuais, os 
percentuais de acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido na Lei nº 13.303/2016, tomando-se 
por base o valor inicial atualizado do contrato; 
 
PARÁGRAFO OITAVO: Reconhecer o direito da CONTRATANTE em paralisar a qualquer tempo ou 
suspender a execução do objeto do Contrato, mediante o pagamento único e exclusivo dos 
fornecimentos já executados, sem qualquer indenização, bem como, sem qualquer ônus, encargos ou 
indenizações pelos materiais já adquiridos para tal fim; 
 
PARÁGRAFO NONO: Reparar, corrigir, ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
do Contrato em que se verifique vícios, defeitos ou incorreções; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a 
incidir sobre a execução contratual (dentre as quais o frete e os encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato), inclusive as obrigações relativas a salários, 
previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente 
pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, 
aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Assegurar a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução do 
objeto contratado, podendo ocorrer, quando verificadas irregularidades, a suspensão de sua execução 
ou a recusa do aceite pelo demandante, cabendo à Contratada refazer, emendar ou desfazer os 
objeto contratual às suas expensas; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: O retardamento na entrega dos bens, objeto do certame, não 
justificado considerar-se-á como infração contratual; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Substituições de marcas de bens apenas serão aceitas, nos 
casos em que a CONTRATADA/DETENTORA apresentar justificativas aceitas pelo CONTRATANTE e 
a marca substituta efetivamente atenda às especificações deste Termo de Referência. Devendo ser 
emitido novo parecer técnico acerca do atendimento da especificação da nova marca pelo  Gestor do 
Contrato, com ratificação posterior do Ordenador de Despesas; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Manter durante toda a execução do CONTRATO, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, em compatibilidades com as 
obrigações assumidas; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: Obedecer às especificações do objeto; 
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PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: Responsabilizar-se pela entrega do Objeto contratado até as 
dependências da ANUENTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias 
ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do CONTRATADO; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO: Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido; 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO: Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente 
condições de defeito ou em desconformidade com as especificações do termo, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contado da sua notificação. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO-     Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto; 
PARÁGRAFO SEGUNDO- Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas do Termo de Referência; 
PARÁGRAFO TERCEIRO- Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no Termo de 
Referência; 
PARÁGRAFO QUARTO- Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução da contratante, 
dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da 
contratada, cumprindo com as obrigações preestabelecidas; 
PARÁGRAFO QUINTO- Prestar aos empregados da contratada informações e esclarecimentos 
que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos itens a serem 
fornecidos; 
PARÁGRAFO SEXTO- Comunicar por escrito à contratada qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento do material; 
PARÁGRAFO SÉTIMO- Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas 
especificações indicadas; 
PARÁGRAFO OITAVO- Comunicar por escrito à contratada o não recebimento do objeto, 
apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais; 
PARÁGRAFO NONO- Informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às 
suas instalações para entrega do objeto; 
PARÁGRAFO DÉCIMO- Designar gestor e fiscal para acompanhamento do Contrato; 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e 
efetuar os respectivos pagamentos nos prazos estabelecidos; 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- Solicitar o fornecimento obedecendo aos prazos 
estipulados neste instrumento, eventualmente, poderão ser solicitadas entregas com prazo menor do 
que o avençado no Termo de Referência, caso em que haverá negociação entre as partes; 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO- Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e 
contratuais cabíveis; 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- À contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 
cumprimento das especificações e condições do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em 
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Pernambuco, para exercício de 
2018, na classificação abaixo: 
 
FONTE: 0242004120 (EMBRAPA – PAC Siconv 096042/2013) 
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AÇÃO: 4031  
SUBAÇÃO: 0000 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.00.00 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO- No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos 
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante 
apostilamento, no início de cada exercício financeiro; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DAS PENALIDADES 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATADA caso cometa falhas ou atos ilícitos, sem prejuízo de 
multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, 
nos seguintes casos: 
1. Apresentar documentação falsa; 
2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
3. Falhar na execução do contrato/Ata de registro de preços; 
4. Comportar-se de modo inidôneo; 
5. Deixar de entregar documentação exigida no contrato/Ata de registro de preços; 
6. Cometer fraude fiscal; 
7. Fizer declaração falsa; 
8. Deixar de cumprir as obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias. 
PARÁGRAFO SEGUNDO- O retardamento da execução previsto no subitem 2 do PARÁGRAFO 
PRIMEIRO, estará configurado quando a CONTRATADA: 

I. Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pelo CONTRATANTE, a execução do contrato, 
após 7 (sete) dias, contados da data constante na ordem de serviço ou fornecimento; 
PARÁGRAFO TERCEIRO- Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pelo CONTRATANTE, 
os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro do 
prazo de execução do contrato e quando verificado prejuízo para o CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO QUARTO- Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução 
do contrato, de que trata o subitem 3 DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, o valor relativo às multas 
aplicadas em razão do subitem 6 DO PARÁGRAFO PRIMEIRO.  
PARÁGRAFO QUINTO- A falha na execução do contrato prevista no subitem 3 DO PARÁGRAFO 
PRIMEIRO estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações 
previstas na tabela 3 do item 6 DO PARÁGRAFO PRIMEIRO desta cláusula, respeitada a graduação 
de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. 

Tabela 1 

Grau da infração 
Pontos da 
infração 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

 
PARÁGRAFO SEXTO- O comportamento inidôneo previsto no subitem 4 DO PARÁGRAFO 
PRIMEIRO estará configurado quando a CONTRATADA executar atos tais como os descritos no 
Regulamento de Licitações do IPA e na Lei nº 13.330/2016. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO- Pelo descumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATANTE 
aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se o valor 
mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais): 
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Tabela 2 

Grau Correspondência 

1 
0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da 
obrigação por incidência 

2 
0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da 
obrigação por incidência 

3 
0,8% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da 
obrigação por incidência 

4 
1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da 
obrigação por incidência 

5 
3,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da 
obrigação por incidência 

6 
4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da 
obrigação por incidência 

 
Tabela 3 

Item Descrição Grau Incidência 

1 
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como 

por caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

2 
Fornecer informação pérfida de fornecimento ou substituir 

material licitado por outro de qualidade inferior. 
2 Por ocorrência 

3 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 

caso fortuito, os fornecimentos contratados. 
6 

Por dia e por tarefa 
designada 

4 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins 

diversos do objeto do contrato. 
5 Por ocorrência 

5 
Recusar a execução de fornecimento determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 
5 Por ocorrência 

6 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 
Retirar das dependências da Contratante quaisquer 

equipamentos ou materiais de consumo previstos em 
contrato, sem autorização prévia. 

1 
Por item e por 

ocorrência 

Para os itens a seguir, deixar de: 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 
Por item e por 

ocorrência 

9 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 

pela FISCALIZAÇÃO. 
1 Por ocorrência 

10 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 

acesso de seus funcionários. 
1 Por ocorrência 

11 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

FISCALIZAÇÃO. 
2 Por ocorrência 

12 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 
Por item e por 

ocorrência 

13 
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos 

termos e prazos estipulados. 
1 Por dia 

 
PARÁGRAFO OITAVO- As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente com outras sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
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PARÁGRAFO NONO- Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo 
Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto 
Estadual nº 42.191/2015; 
PARÁGRAFO DÉCIMO- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado ao CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade. 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- A critério da autoridade competente, o valor da multa 
poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da 
garantia contratual eventualmente exigida, quando esta não for prestada sob a forma de caução em 
dinheiro; 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente 
para satisfação da multa, a diferença será descontada da garantia contratual eventualmente exigida; 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO- Caso a faculdade prevista no PARÁGRAFO DÉCIMO não 
tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia eventualmente exigida para satisfação 
integral da multa, o saldo remanescente será descontado de pagamentos devidos ao contratado; 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa 
indicados nos itens PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO e PARÁGRAFO DÉCIMO  SEGUNDO acima, 
o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento da comunicação oficial; 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO- Decorrido o prazo previsto no item PARÁGRAFO DÉCIMO 
TERCEIRO, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial; 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO- Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no 
todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo 
de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação da contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
A inexecução total ou parcial do objeto da licitação ensejará a  rescisão do contrato, conforme 
disposto neste instrumento, na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos do 
IPA. 

 
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito 
do IPA nos casos abaixo: 
 
I – Inexecução total ou parcial do contrato; 
II – O não cumprimento de quaisquer cláusulas contratuais, especificações, instrumento convocatório 
ou prazos; 
III – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, instrumento convocatório ou 
prazos; 
IV – A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do fornecimento dos serviços, nos prazos estipulados; 
V – O atraso injustificado da CONTRATADA no início ou conclusão do fornecimento dos serviços 
contratado; 
VI – A paralisação do fornecimento dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação a 
CONTRATANTE; 
VII – Subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste contrato, bem como a 
associação, fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com outrem, sem prévia e expressa 
autorização da CONTRATANTE; 
VIII – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a execução do contrato, assim como as de seus superiores; 
IX – O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 



Página 10 de 17 

 

 

Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA 

Av. General San Martin, 1371 ∙ Bongi ∙ Recife/PE  ∙ CEP: 50.761-000 

Fone: (81) 3184.7200 | www.ipa.br 

 

 

X – Ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada, impeditiva do cumprimento 
da execução do contrato; 
XI – Dissolução da CONTRATADA ou falecimento do titular se firma individual; 
XII – A decretação de falência, concordata, ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA, 
caracterizada pelo protesto de títulos ou pela emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos. 
XIII – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
XIV – A supressão, por parte do IPA, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido na Lei Federal nº 13.330/2016; 
 
§1º A CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, aos demais casos de rescisão previstos na 
Lei Federal nº 13.330/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos do IPA e no Código Civil; 
 
§2º Exceto nos casos previstos nos incisos X e XI, a rescisão do contrato, acarretará à 
CONTRATADA além das penalidades cabíveis, as seguintes consequências: 
 
a) Responsabilidades civis por eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE; 
b) Retenção dos créditos porventura existentes, até a apuração e o ressarcimento de seus 
débitos para com a CONTRATANTE, o qual a a CONTRATADA já autoriza no ato de assinatura 
deste contrato; 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE poderá, em situações excepcionais devidamente 
motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Independentemente de cobrança de multas, os prazos não cumpridos 
poderão gerar uma das seguintes penalidades, garantidos a ampla defesa e o contraditório: 

 
a) advertência por escrito; 
 
b) suspensão temporária do Cadastro de Fornecedores; 
 
c) declaração de inidoneidade, nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: O retardamento da execução previsto estará configurado quando a 
CONTRATADA: 
 
a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 10 (dez) dias, contados 
da data constante na ordem de compra; 
 
b) Deixar de realizar, sem causa justificada, o fornecimento definido no contrato por 10 (dez) dias 
corridos. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do 
contrato quando a falha no fornecimento referir-se à mesma natureza do atraso. 
 
PARÁGRAFO OITO: A falha na execução do contrato prevista estará configurada quando a 
CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na lei, no Edital, Termo de 
Referência, neste Instrumento. 
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PARÁGRAFO NONO: A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de 
impedimento de licitar e contratar. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias 
corridos a contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo 
a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O CONTRATANTE poderá, em situações excepcionais 
devidamente motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do 
procedimento administrativo. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA 
juntamente com a de impedimento de licitar e contratar estabelecida no parágrafo primeiro desta 
cláusula. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 
07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma 
infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão 
contratual; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo 
Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto 
Estadual nº 42.191/2015; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser 
descontado do pagamento a ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia 
contratual eventualmente exigida, quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para 
satisfação da multa, a diferença será descontada da garantia contratual eventualmente exigida; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SETIMO: Caso a faculdade prevista no PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia eventualmente exigida para satisfação 
integral da multa, o saldo remanescente será descontado de pagamentos devidos ao contratado; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa 
indicados nos parágrafos anteriores acima, o contratado será notificado para recolher a importância 
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO: Decorrrido o prazo previsto no item PARÁGRAFO DÉCIMO 
QUARTO, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial; 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO: Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou 
em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 
10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação da contratante; 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO: O IPA poderá, em situações excepcionais devidamente 
motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento 
administrativo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUCESSÃO 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO- O presente instrumento obriga as partes contratantes e os seus 
sucessores, que, na falta delas, assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO- O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei nº 
13.330/2016, no Regulamento de Licitações do IPA, no Processo Licitatório supracitado, na Proposta 
de Preços, e, nos casos omissos, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO- A presente contratação se dará através do regime de execução indireta 
por empreitada por preço unitário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDIÇÕES CONDIÇÕES DE 
FORNECIMENTO 
 
PARÁGRAFO QUARTO- A contratada deverá efetuar a entrega dos bens de forma integral, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados após a emissão da nota de empenho, enviada pelo 
CONTRATANTE; 
 
PARÁGRAFO QUINTO- Os veículos deverão ser entregues de acordo com o Termo de 
Referência, sem qualquer ônus para o contratante. 
 
PARÁGRAFO SEXTO- O recebimento dar-se-á em duas etapas: 
 
PROVISÓRIO – pelo Setor de Transporte com o gestor ou responsável pelo TR, que verificará, na 
ocasião, a quantidade e as informações constantes da nota fiscal com o teor do pedido constante na 
Ordem de Compras – OC e Nota de Empenho - NE dos bens especificados; 
 
DEFINITIVO - após a verificação das especificações e quantidade dos bens entregues e sua 
consequente aceitação pelo Gestor ou responsável pelo TR/ Patrimônio e Transporte desta Empresa, 
num prazo aproximado de até 5 (cinco) dias úteis após a entrega provisória. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO- A CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte a execução do objeto 
em desacordo com este instrumento. Em sendo detectado vícios ou defeitos, o contratado será 
notificado para corrigi-los ou substituir a(s) unidade(s) defeituosa(s) no prazo de até 10 (dez) dias 
corridos a partir da data de notificação pela Contratante. A notificação interromperá o prazo de 
recebimento, passando este prazo a correr a partir da nova entrega do objeto. A notificação ao 
contratado sobre vícios ou defeitos será realizada pelo gestor ou responsável pelo TR, que poderá se 
subsidiar do Chefe do Unidade de Transporte 
 
PARÁGRAFO OITAVO- Os veículos serão objetos de inspeção, que será realizada por técnicos 
do setor responsável, devendo proceder da seguinte forma: 
 
1. Compatibilidade dos itens com as exigências do Termo de Referência; 
2. Verificação do estado geral, quantidade e possíveis avarias.  
3. Consonância com as normas técnicas pertinentes e atualmente em vigor no país (por exemplo: 
certidão do Inmetro, nº do telefone para atendimento ao consumidor, uso, composição, alertas, 
atendimento as normas da ABNT etc). 
 
PARÁGRAFO NONO- A entrega do objeto será feita mediante utilização de veículo próprio 
destinado ao transporte deste tipo de carga (caminhão “cegonha” ou guincho do tipo plataforma), 
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sendo expressamente vedado o transporte do objeto da contratação até o local de entrega utilizando-
se da tração própria do veículo; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO- A entrega provisória, ou definitiva, não exclui a responsabilidade civil do 
CONTRATADO pela perfeita adequação do objeto fornecido, cabendo à CONTRATADA sanar 
quaisquer irregularidades detectadas pelo prazo de garantia estipulado; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- A contratante rejeitará no todo ou em parte a execução do 
objeto em desacordo com o Termo de Referência; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- Todo o objeto a ser fornecido deverá estar em consonância 
com as normas técnicas pertinentes e atualmente em vigor no país sobre a matéria. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO- Fica assegurado ao Contratante o direito de rejeitar, no 
todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as especificações técnicas e adesivagem 
exigidas neste documento, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares 
no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da sua notificação formal, sem ônus para o Contratante. Caso 
este prazo seja extrapolado, a contratada estará sujeita as penalidades cabíveis. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Será considerada recusa formal, a não substituição do material, 
após 30 (trinta) dias da sua rejeição ou devolução. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO- A contratada deverá providenciar a entrega dos bens solicitados 
no local e horário estabelecidos na solicitação/autorização de fornecimento formal, sem qualquer ônus, 
para o contratante. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO- O CONTRATADO se compromete a reparar os danos e sanar 
todos os vícios do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/1990), bem como aos parâmetros descritos por edital. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO- Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega do 
objeto, somente será analisada, se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 
fundamentada. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO- Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, 
omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da 
mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como 
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, 
devendo os bens serem fornecidos sem ônus adicionais. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO- Todos os itens das especificações técnicas deverão ser de fábrica 
e/ou da montadora dos veículos. 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO- A Contratada deverá entregar a Nota Fiscal, regularmente, 
correspondente ao quantitativo do objeto entregue. 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO- A contratada deverá providenciar, às suas expensas e 
imediatamente após o recebimento definitivo do objeto, o licenciamento e emplacamento do veículo, 
em nome do nome do CONTRATANTE, junto ao DETRAN/PE, fornecendo a respectiva documentação 
(CRV, CRLV e DPVAT). 

 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - Os veículos, deverão contar com garantia total contra defeitos de 
fabricação, conferida pela CONTRATADA, pelos prazos abaixo estipulados, contados a partir do 
recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE, na seguinte conformidade: 
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12.1 Para os veículos: o estipulado pelo fabricante ou mínimo de 12 (doze) meses, a ser 
complementado pelo fornecedor; 

12.2 O prazo da garantia do objeto deverá ser contado a partir da data do recebimento 
definitivo, independente da quilometragem percorrida, sendo cobertos todos os defeitos de 
fabricação do veículo; 

12.2.1 O serviço de garantia do veículo deverá ser prestado em rede própria ou conveniada, por 
empresa especializada e homologada pelo fabricante, composta por oficinas autorizadas ou 
concessionárias, localizada em alguma cidade do estado de Pernambuco; 

a) A assistência técnica deverá ser realizada por empresa, cujo domicílio seja localizado em 
alguma cidade do estado de Pernambuco – sem prejuízo da exigência prevista nas 
especificações técnicas dos itens, e que tenha autonomia para consertar e/ou trocar peças 
dos bens discriminados, na mencionada cidade, independentemente do domicílio de 
localização da CONTRATADA. Assim, a empresa vencedora deverá prestar assistência 
técnica a partir de alguma cidade ou na capital do estado de Pernambuco – sem prejuízo 
da exigência prevista nas especificações técnicas dos itens, no prazo de até 48 horas; o 
prazo para a entrega técnica será de até 10 (dez) dias corridos após o recebimento do 
mesmo; o veículo deverá conter todos os acessórios de identificação, segurança e 
sinalização de acordo com o novo Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503, de 23 de 
setembro de 1997); a emissão de gases e poluentes do veículo deve estar enquadrada nos 
padrões mínimos exigidos pela atual legislação de proteção ambiental, bem como a 
CONTRATADA deverá cumprir o que determina a Instrução Normativa IN SLTI/MPOG nº 
01, de 19.01.2010, expedida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação / 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O veículo deverá ter assistência técnica 
em todo o território nacional. 

12.2.2 A garantia deverá cobrir qualquer defeito de fabricação do(s) produto(s), quando em 
condições normais de uso e manutenção de acordo com o prazo referenciado, inclusive, de suas 
peças e acessórios. 
12.2.3 Se durante o período de garantia qualquer defeito ocorrer, necessitando de troca parcial ou total 
ou a sua devolução ao fabricante, todo o processo deverá ocorrer sem custo adicional à contratante; 
12.2.4 No caso dos veículos substituídos, a garantia será contada a partir da nova data de entrega do 
veículo; 
12.2.5 A empresa vencedora deverá encaminhar manuais, certificados / livreto de garantias e o que 
couber referente ao item, devendo conter: 

a) Orientação para manutenção preventiva e corretiva do veículo; 

b) Regulagem, manutenção e limpeza; 

c) Desenhos esquemáticos; 

d) Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; 

e) Relação de oficinas de assistência técnica autorizadas no Estado; 

f) Certificado de garantia preenchido contendo data de emissão e o número da Nota Fiscal, 
instruções para acionamento da assistência técnica e seus endereços no Estado para os 
veículos; 

12.3 O prazo de garantia que não poderá ser inferior ao indicado na descrição do fabricante de cada 
produto, para o(s) item(ns), contra possíveis irregularidades / falhas de fabricação, o qual será contado a 
partir do recebimento definitivo do bem, que consiste no atesto da nota fiscal correspondente, pelo 
segmento competente da CONTRATANTE, incluindo-se nesta, a substituição dos bens, se necessário; 
12.4 O CONTRATADO prestará assistência técnica na sua proposta, podendo esta ser feita por 
terceiros (desde que credenciada pelo fabricante), no local de situação do veículo com deslocamento do 
técnico, por conta e risco do prestador do serviço. Em havendo necessidade de retirada do veículo para 
a oficina / devolução para o local de retirada, esta será feita por conta e risco do prestador da assistência 
técnica. 

http://www.licitacoessustentaveis.com/2010/01/in-sltimpog-n-01-de-19012010.html
http://www.licitacoessustentaveis.com/2010/01/in-sltimpog-n-01-de-19012010.html
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12.5 Os veículos especificados  deverão ser entregues na Unidade de Transporte do IPA, localizada 
no bloco 14 do prédio sede da licitadora, sito Av. Gal. San Martin, 1371 – Bongi – Recife/PE – Fone 81 
3184-7301, mediante agendamento prévio com a contratante. 
12.6 A entrega do objeto será de forma INTEGRAL e deverá ser efetuada em até 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir do recebimento, pelo CONTRATANTE da Ordem de Compras – OC e Nota de 
Empenho – NE, emitida pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Durante a vigência do contrato, sua execução será acompanhada e 
fiscalizada pelo CONTRATANTE, devendo a contratada fornecer todas as informações solicitadas no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos 
representantes deverão ser solicitadas aos seus superiores, no prazo do parágrafo anterior, visando à 
adoção das medidas necessárias. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O gestor do contrato será Paulo Jorge Alves Lins, gestor de serviços 
gerais e transportes. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O fiscal do contrato será o indicado pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  A Contratada deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, 
estabelecido e registrado na assinatura deste instrumento, durante o período de sua vigência, para 
representá-la sempre que for necessário.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - CABE AO FISCAL DO CONTRATO: 
 
I) Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do fornecimento; 
 
II) Conhecer plenamente os termos contratuais sob sua fiscalização, principalmente suas cláusulas, 
assim como as condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in 
concreto tanto da contratante quanto da contratada. 
 
III) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer as 
estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e 
acompanhamento do contrato. 
 
IV) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos 
prazos estabelecidos. 
 
V) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes 
das cláusulas e demais condições do edital e respectivos anexos, tais como planilhas, cronogramas 
etc. 
 
VI) Comunicar ao CONTRATANTE a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou 
modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que 
possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado; 
 
VII) Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se 
encontra especificado no edital da licitação e neste contrato, assim como observar, para o correto 
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recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e 
aceito pelo CONTRATANTE; 
 
VIII) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela contratada; 
 
IX) Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de 
penalidade, após os contatos prévios com a contratada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - CABE AO GESTOR DO CONTRATO: 
 
I) Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à Contratada; 
II) Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente; 
III) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades cabíveis, 
garantindo a defesa prévia à contratada; 
IV) Emitir avaliação da qualidade do fornecimento; 
V) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 
VI) Analisar relatórios e documentos enviados pelo fiscal do contrato; 
VII) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais 
apontadas pelo fiscal do contrato; 
VIII) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela contratada, mediante a observância das 
exigências contratuais e legais; 
IX) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não 
seja ultrapassado; 
X) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 
 
Conforme disposições legais vigentes, o presente instrumento contratual será publicado no Site do IPA 
no Diário Oficial do Estado na forma de extrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 
Com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da Cidade do 
Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato. 
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente 
instrumento contratual em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado 
conforme, vai assinado pelas partes contratantes, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 
Recife, ____ de ___________ de 2019. 

 
 
 
P/CONTRATANTE                                              ODACY AMORIM DE SOZUA 

                      Diretor-Presidente 
 
 
 

P/CONTRATADA                                               _________________________ 
                                                                  Representante Legal 
 
 
 

GESTOR                                                                 
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                                         Paulo Jorge Alves Lins 
 
Testemunhas: 
 
 
1._________________________________     2. ________________________________ 
NOME:         NOME: 
CPF nº                                                             CPF nº 

  


