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CT IPA/NUJ Nº X/2019 
 
 

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE HOTELARIA, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O INSTITUTO AGRONÔMICO DE 
PERNAMBUCO (IPA) E A EMPRESA XXXXXX, 
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
3/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019. 

 
 
Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, 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, do outro lado, a 
empresa XXXXXXXX, com sede localizada na Av/Rua , nº , bairro, cidade- , CEP: , inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº XXXXXXX, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr. XXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXX, Identidade nº XXXXXXX, 
considerando o disposto na Lei Federal nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos do 
IPA, e demais normas pertinentes, e a homologação do Processo Licitatório nº 3/2019, Pregão 
Eletrônico nº 2/2019,  têm entre si justo e acordado o seguinte: 
  
Considerando o teor da comunicação interna nº 79/2018, advinda do Sr. Ruy Rego Ramos Júnior, 
Setor de Compras, datada de 16/04/2018, versando sobre a necessidade de fornecimento de 
hospedagem para atender as ações do convênio nº 837136/2016 (MAPA) que trata do Proater . 
 
Considerando a autorização para abertura do presente procedimento licitatório da lavra do Diretora 
Presidente do IPA, o Sra. Nedja Sete de Moura, datada de 25/05/2018; 
 
Considerando ainda a Homologação efetivada pelo Diretor Presidente do IPA, Sr. Odacy Amorim de 
Souza, datada de __/__/2019; 

 
Considerando o resultado do Processo Licitatório nº 3/2019, Pregão Eletrônico nº 2/2019,; 
 
Resolvem celebrar o presente contrato sob a regência da Lei nº 13.303/2016 e das normas pertinentes 
e das cláusulas e condições a seguir estabelecidas:             
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços especializados de hospedagem com 
espaço físico e equipamentos necessários para a realização de capacitações, nas Gerências 
Regionais do IPA, localizadas nos municípios, de Araripina, Arcoverde, Carpina, Garanhuns, Gravatá, 
Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada, para atender a demanda do Instituto Agronômico de Pernambuco 
– IPA  conforme detalhamento apresentado no Anexo Único, especificações constantes do Processo 
Licitatório nº 3/2019, Pregão Eletrônico nº 2/2019, e da proposta da CONTRATADA. 
 

Item E-fisco Descrição Unidade Quantidade 

Valor (R$) 

Unitário Total 
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01 4780892 
SERVICO DE HOSPEDAGEM - 
EM POUSADA, COM PENSAO 
COMPLETA, NO MUNICIPIO DE 
ARARIPINA 

DIÁRIA 84   

02 4780906 

SERVICO DE HOSPEDAGEM - 

EM POUSADA, COM PENSAO 

COMPLETA, NO MUNICIPIO DE 

PETROLINA 

DIÁRIA 100   

03 4780914 

SERVICO DE HOSPEDAGEM - 

EM POUSADA, COM PENSAO 

COMPLETA, NO MUNICIPIO DE 

ARCOVERDE 

DIÁRIA 340   

04 4780930 

SERVICO DE HOSPEDAGEM - 

EM POUSADA, COM PENSAO 

COMPLETA, NO MUNICIPIO DE 

GARANHUNS 

DIÁRIA 330   

05 4780949 

SERVICO DE HOSPEDAGEM - 

EM POUSADA, COM PENSAO 

COMPLETA, NO MUNICIPIO DE 

CARPINA 

DIÁRIA 140   

06 4780957 

SERVICO DE HOSPEDAGEM - 

EM POUSADA, COM PENSAO 

COMPLETA, NO MUNICIPIO DE 

GRAVATÁ 

DIÁRIA 110   

07 4843134 

SERVICO DE HOSPEDAGEM - 

EM POUSADA, COM PENSAO 

COMPLETA, NO MUNICIPIO DE 

SERRA TALHADA 

DIÁRIA 

120 

 

 

  

08 4843142 

SERVICO DE HOSPEDAGEM - 

EM POUSADA, COM PENSAO 

COMPLETA, NO MUNICIPIO DE 

SALGUEIRO 

DIÁRIA 110   

VALOR TOTAL GLOBAL  

 
 

I. A prestação do serviço objeto deste contrato ocorrerá em hotel localizado nas cidades de: 
Araripina, Arcoverde, Carpina, Garanhuns, Gravatá, Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada; 

II. As hospedagens devem ocorrer em estabelecimentos que satisfaçam as condições e os 
requisitos mínimos previstos no Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem, aprovado pela 
Deliberação Normativa nº 429, de 23 de abril de 2002, da EMBRATUR; 

III. As acomodações devem conter: cama confortável (solteiro, conforme tipo apartamento), 
banheiro privativo, frigobar, telefone, televisão, acesso à internet, meios para guarda de roupas, 
ventilação e iluminação natural, ar condicionado, chuveiro com água quente, serviço diário de 
limpeza, serviço de fornecimento de produtos básicos de higiene, serviço de troca de roupas de 
cama quando solicitado pelo hóspede, serviço de portaria, cobertura contra roubos furtos e 
responsabilidade civil e procedimento para atendimento especial aos hóspedes Portadores de 
Necessidades Especiais, PNE; 

IV. Fica estabelecido que para os serviços de hospedagens, a CONTRATADA deverá ofertar 
diárias que iniciem às 12h00min e terminem às 12h00min do dia posterior; 

V. Nos serviços de hospedagem, não serão incluídos quaisquer tipo de serviços extras (frigobar, 
lanches, bebidas alcoólicas, ligações telefônicas, lavanderia etc), cabendo à CONTRATADA 
informar aos hospedes que tais consumos serão de sua responsabilidade, devendo ser 
efetuado o pagamento antes do consumo. 

VI. A CONTRATANTE não se responsabilizará pelo pagamento de serviços extras utilizados pelos 
hóspedes. 
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Descrição das refeições: 
 

I. Café da manhã: raízes com 2(dois) acompanhamentos (carne moída, salsicha, carne de sol ou 
linguiças mistas),ovos, cuscuz, 4(quatro) tipos de frutas, 2(dois) tipos de pães, 2(dois) tipos de 
bolos, frios, queijos, cereais, tapioca, biscoitos e bolachas, sucos de fruta, café, leite, chá, água 
mineral, iogurte, etc. 

II. Almoço tipo buffet, contendo duas variedades de prato(carne bovina e frango), três tipos de 
saladas, feijão (mulatinho ou macassar), arroz, refrigerante (2 litros), água mineral, dois tipos de 
sobremesa (doce de fruta regional e pudim) e café. 

III. Lanche simples que será servido na própria sala do evento ou em local próximo, composto de: 
1(um) tipo de bolo(fatiado), 1(um) tipo de lanche a base de pão(pão de queijo, pão misto, 
baguete recheada), 1(um) tipo de salgado, 1(um) tipo de suco de fruta, café, leite, chá e água 
mineral. 

IV. Jantar (devem constar no cardápio opções de carne e peixe de 200(duzentos) gramas, e mais 
saladas: cruas e cozida, cereais, ceia regional, acompanhados de 2(dois) tipos de sucos ou 
refrigerante e água mineral. Sobremesa: 1(uma) opção de bolo e 1(uma) opção de sobremesa 
gelada e 2(duas) opções de doces de calda. 

 
Dos serviços 

 
I. Os serviços informados neste instrumento serão executados nos municípios de Araripina, 

Arcoverde, Carpina, Garanhuns; Gravatá; Petrolina; Salgueiro e Serra Talhada; 
II. A execução do serviço a ser fornecido será mediante requisição, sem quaisquer despesas 

adicionais para o IPA. 
III. Os serviços contratados serão executados de forma parcelada, de acordo com a necessidade e 

conveniência do IPA, na medida em que os eventos ocorrerem, mediante a emissão de Ordens 
de Serviço pela CONTRATANTE. 

IV. O IPA, através do Fiscal do Contrato, comunicará à CONTRATADA em no mínimo 8 dias antes 
de cada evento, indicando o quantitativo dos serviços, tipo de acomodação SINGLE, DUPLO ou 
TRIPLO ), nome dos hóspedes e o período da reserva. 

V. Eventualmente, o serviço poderá ser solicitado com prazo menor que o estipulado acima, caso 
em que serão negociados entre a Contratante e a Contratada. 

VI. Por ocasião da requisição dos serviços serão definidas as quantidades exatas de diárias por 
tipos de apartamentos. 

VII. Deverá ser entregue, uma cópia do faturamento do serviço realizado, ao responsável pela 
Gerência Regional responsável pelo município que ocorrerá o evento, que na ocasião, atestará 
a sua efetiva prestação. 

VIII. Para realização dos cursos, oficinas, dias de campo e excursões deverá ser montada estrutura 
completa, necessária para atender aos referidos eventos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR 
 
Pelo objeto do presente instrumento o CONTRATANTE pagará o valor estimado de R$ XXXXXX 
(XXXXXXXX), conforme disposto na proposta da CONTRATADA que faz parte deste contrato 
independente de transcrição. 
 
Parágrafo único. No valor contratual estão inclusas todas as despesas com tributos, fretes, seguros, 
entre outras, que incidam sobre o objeto ora contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas em decorrência do objeto deste contrato correrão no exercício de 2019 por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
 
Fonte: 0242004174 (Convenio MAPA) 
 
Modalidade de Empenho:  
 
Programa de Trabalho:  
 
Natureza da Despesa:  
 
Nota de Empenho: 2019NE000XXX, de XX/XX/2019 
 
Importância: R$ () 
 
Parágrafo único. Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, caso ultrapasse o exercício 
2019, o CONTRATANTE reemitirá o empenho sucessor. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto deste contrato atendendo às seguintes condições: 
 
I - prestar os serviços de acordo com a necessidade e conveniência do CONTRATANTE, mediante a 
emissão de ordens de serviços pelo Departamento de Assistência Técnica (DEAT); 
 
II - disponibilizar área física dotada de equipamentos, instalações e mobiliários para a realização de 
eventos coletivos, conforme especificado no Anexo I ao Edital do Processo Licitatório nº 3/2019, 
Pregão Eletrônico nº 2/2019, Termo de Referência, Anexos e Proposta da Contratada; 
 
III - disponibilizar hospedagem em apartamentos, conforme descrito no  Edital do Processo Licitatório 
nº 3/2019, Pregão Eletrônico nº 2/2019, Termo de Referência, Anexos e Proposta da Contratada; 
 
IV - disponibilizar apartamentos adaptados para uso cadeirantes ou pessoas com dificuldades de 
locomoção; 
 
V - fornecer refeições aos participantes dos eventos mesmo que esses não estejam admitidos na 
condição de hóspedes; 
 
VI - iniciar as diárias às 12 horas e encerrá-las às 11 horas e 59 minutos do dia posterior; 
 
VII - participar com sua equipe de reuniões prévias solicitadas pelo CONTRATANTE, antes da 
realização do evento, com o objetivo de discutir as orientações que se fizerem necessárias. 
 
Parágrafo único. As despesas porventura realizadas que não estiverem incluídas na diária serão de 
única e exclusiva responsabilidade do participante, não tendo a CONTRATADA nenhum direito de 
cobrá-las do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de XX/XX/XXXX, compreendendo o 
período de XX/XX/2019 a XX/0X/2020. Podendo ser aditado até o limite de 60 (sessenta) meses 
mediante justificativa e autorização da autoridade e respeitando os créditos orçamentários e a Lei 
Orçamentária. 
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CLÁUSULA SEXTA – RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
O Departamento de Assistência Técnica (DEAT) do CONTRATANTE indicará a empregada Lucineide 
Salvador da Costa Cruz para acompanhar a execução do contrato, que atestará o recebimento 
provisório e definitivo dos serviços prestados. 
 
Os serviços contratados serão executados de forma parcelada, sendo utilizados pelo IPA conforme a 
necessidade, a medida em que os eventos ocorrerem. 
 
§1º O objeto será recebido: 
 
I - Recebimento provisório: Executado o contrato, o seu objeto será provisoriamente pelo responsável 
pelo seu acompanhamento e fiscalização, que verificará, na ocasião, a qualidade e a veracidade da 
execução dos serviços conforme as informações constantes da nota fiscal com o teor do pedido 
constante na Ordem de Serviço – OS e Nota de Empenho – NE; 
 
II- Recebimento definitivo: será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente após a comprovação de que os serviços foram executados de acordo com o 
edital e anexos; 
 
§2º  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da empresa pela correta 
prestação dos serviços, nem ético-profissional pela prefeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
§3º Caso o serviço prestado não esteja de acordo com os termos da proposta apresentada, bem como 
não atenda ao contido neste contrato, será rejeitado, caso em que terá a CONTRATADA o prazo de 2 
(duas) horas, contadas a partir do recebimento da comunicação do CONTRATANTE, para sanar os 
problemas detectados e, se for o caso, refazer ou substituir o objeto. A CONTRATADA é obrigada a 
reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 
 
§4º O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 
as normas das Leis Federais nº 13.303/2016 respondendo cada uma pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
 
§5º A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante do 
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. O representante do CONTRATANTE, sob 
pena de responsabilização administrativa, registrará em sistema próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em 10 (dez) dias corridos para a adoção das 
medidas convenientes. 
 
§6º A CONTRATADA é responsável 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 a fiscalização ou o acompanhamento. 
 
§7º Não obstante a contrata seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, 
ao IPA é reservado o direito, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 
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de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados. 
 
§8º Durante a vigência do Contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada pelo órgão 
Contratante, devendo a Contratada fornecer todas as informações solicitadas no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação; 
 
§9º As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser 
solicitadas aos seus superiores, no prazo do item anterior, visando à adoção das medidas necessárias; 
 
§10º Competirá ao servidor designado pelo órgão Contratante acompanhar, fiscalizar e verificar a 
conformidade da prestação do fornecimento objeto deste certame; 
 
§11º A supervisão da execução por parte do IPA, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 
 

a) Cabe ao fiscal do contrato: 
 

I. Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação da execução dos 
serviços; 

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 à Administração 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 a execução irregular, não aceitando serviço diverso daquele que se encontra 
especificado no edital da licitação e respectivo contrato, assim como observar, para o correto 
recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao 
especificado e aceito pela Administração; 

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. 
X. Cabe ao gestor do contrato: 
XI. Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à 

Contratada; 
XII. Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente; 
XIII. Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades cabíveis, 

garantindo a defesa prévia à contratada; 
XIV. Emitir avaliação da qualidade dos serviços; 
XV. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 
XVI. Analisar relatórios e documentos enviados pelo fiscal do contrato; 

XVII. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais 
apontadas pelo fiscal do contrato; 
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XVIII. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela contratada, mediante a observância das 
exigências contratuais e legais; 

XIX. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não 
seja ultrapassado; 

XX. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 
XXI. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser 

solicitadas aos seus superiores, no prazo do item anterior, visando à adoção das medidas 
necessárias. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 
 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento definitivo do 
objeto, condicionados, todavia, à juntada simultânea dos seguintes documentos: 
 
I - Nota fiscal eletrônica da CONTRATADA devidamente atestada por empregado designado pelo 
Departamento de Assistência Técnica (DEAT)do CONTRATANTE; 
 
II- Certidões de regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS e 
FGTS; 
 
III- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para 
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à Lei 
Federal nº 12.440/2011. 
 
§1º Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal eletrônica ou dos documentos exigidos como 
condição para pagamento por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo 
de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 
 
§2º O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos 
relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa 
e recolhidos diretamente ao poder público competente. 
 
§3º As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e o pagamento 
sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA, devidamente identificada pelo número 
de inscrição no CNPJ constante deste contrato. 
 
§4º Estando autorizada, pelos órgãos de Fazenda estaduais ou municipais, a emitir notas fiscais 
eletrônicas em suas respectivas áreas de atuação, a CONTRATADA deverá enviar, em formato PDF e 
meio físico, os documentos hábeis de comprovação das despesas (notas fiscais, recibos, certidões de 
regularidade, mapas de medição, conforme o caso). 
 
§5º Os pagamentos serão feitos por meio de ordens bancárias emitidas pelo Sistema Corporativo E-
Fisco, mantido pelo Estado de Pernambuco, exclusivamente para crédito direto em conta-corrente 
informada pela CONTRATADA e previamente cadastrada ou mediante boleto de cobrança bancária. 
Caso a CONTRATADA opte por depósito em conta-corrente mantida em instituição bancária diferente 
da Caixa Econômica Federal, detentora da Conta Única do Estado de Pernambuco, esse banco 
descontará do valor pago, como receita sua, a título de tarifa de transferência de fundos (DOC ou TED, 
conforme o caso), de acordo com o contrato firmado entre aquela instituição bancária e o Estado de 
Pernambuco. 
 
§6º O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar valores correspondentes a eventuais 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, devidamente apuradas em processo 
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administrativo. Ficando desde já autorizado a fazê-lo respeitando o contraditório, a ampla defesa e o 
devido processo legal. 
 
§7º O pagamento deverá ser efetuado à CONTRATADA, através de nota de empenho, em até 30 
(trinta) dias corridos, do mês subsequente à prestação de serviços, com apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
§8º O pagamento será precedido de consulta ao CADFOR/E-FISCO, para comprovação de 
cumprimento dos requisitos de habilitação previsto no art. 58 da Lei nº. 13.303/16 e no art.65 do RILCC 
do IPA. 
 
§9º Na hipótese de irregularidade no cadastro ou habilitação no CADFOR/E-FISCO, o contratado 
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no edital e anexo e rescisão do contrato. 
 
§10º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, cuja situação junto ao Cadastro de 
Fornecedores do Estado de Pernambuco esteja irregular e enquanto pendente de liquidação ou 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade. 
 
§11º A CONTRATADA é responsável pelos pagamentos de quaisquer tributos, sejam eles sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução 
do contrato. 
 
§12º Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação. 
 
CLÁUSULA OITAVA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 
Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, desde 
que configurada e cabalmente demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 81 §6 da Lei nº 
13.303/2016. 
 
1º Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser acompanhada de comprovação 
da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como 
de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, e, caso aprovada, deverá ser 
formalizada por meio de aditamento ao contrato. 
 
2º Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de alguma forma a 
CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação 
acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva 
realização. 
 
CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA poderá aceitar, caso queira, nas mesmas condições estabelecidas neste 
instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco 
por cento) para acréscimos do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

a) São obrigações da CONTRATADA: 
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I. executar o objeto contratual de acordo com as especificações e as exigências constantes de 
sua proposta e do Edital do Processo Licitatório nº 3/2019, Pregão Eletrônico nº 2/2019; 

II. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste contrato, sujeitando-se às sanções 
estabelecidas na Lei Federal nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos do 
IPA; 

III. fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo 
CONTRATANTE; 

IV. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 

V. responder por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos e a outros bens de 
propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos 
durante e em decorrência da execução contratual; 

VI. responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução 
contratual; 

VII. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do 
cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA; 

VIII. arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como os relativos 
a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros. 

IX. no caso dos eventos sem datas previamente estabelecidas pela CONTRATANTE, a 
CONTRATADA terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da 
ordem de serviços, para comunicar sua indisponibilidade, quando será revisto pelo 
CONTRATANTE nova data para o evento; 

X. aceitar o cancelamento das ordens de serviços pelo CONTRATANTE, sem ônus para este, se o 
cancelamento for efetuado com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da data 
prevista para a realização do evento. 

XI. As prestações de serviços serão feitas de acordo com a necessidade e conveniência do IPA, 
mediante a emissão de ordens de serviço pela Gerência Regional responsável pelo município 
que ocorrerá o evento. 

XII. Por ocasião da requisição dos serviços serão definidas as quantidades exatas de diárias por 
tipos de apartamentos, bem como os equipamentos opcionais e serviços de apoio que serão 
utilizados por servidores e outros participantes devidamente credenciados. 

XIII. Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final do contrato; 
XIV. Corrigir, no prazo determinado, as eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, a 

partir da ocorrência verificada pelo Gestor do Contrato. 
XV. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 

Contratada otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à 
qualidade dos serviços, e a satisfação da Contratante, praticando uma produtividade adequada 
aos vários tipos de trabalhos. A Contratada responsabilizar-se-á ainda, integralmente pelos 
serviços contratados, cumprindo evidentemente, as disposições legais que interfiram em sua 
execução. 

 
b) Das obrigações sustentáveis 

 
A presente aquisição contém critérios sustentáveis que têm como objetivo a preservação do meio 
ambiente e/ou o desenvolvimento econômico e social do país, em conformidade com o disposto na Lei 
13.303/2016 e RILCC do IPA.  
A Contratada obriga-se a implantar, na execução dos serviços, boas práticas ambientais, devendo as 
especificações dos insumos necessários para a execução dos serviços, atender as normas ambientais 
vigentes, principalmente no que tange ao uso de produtos biodegradáveis. 
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Deverão ser adotadas pela Contratada, todas as normas federais, estaduais e municipais quanto aos 
critérios de preservação ambiental, além das orientações das entidades públicas que versem sobre a 
matéria, dentre as quais as seguintes: 
I – Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição tais como: 
racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; substituição de substâncias 
tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxidade; e racionalização/economia no consumo de energia 
elétrica; 
II – Utilizar equipamentos de limpeza que gerem menor ruído no seu funcionamento, conforme 
Resolução CONAMA nº 020 de 07/12/1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à saúde física 
e mental, afetando particularmente a audição; 
III – Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes sempre que possível (água de chuva, poço 
cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas 
e outros); 
IV – Utilizar produtos e objetos constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
V – Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às 
classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
VI – Utilizar na prestação de serviços produtos, preferencialmente, acondicionados em embalagens 
individuais adequadas, com menor volume possível, que utilize material recicláveis, de forma a garantir 
a máxima proteção durante o transporte e armazenamento; 
VII – Utilizar na prestação de serviços produtos que não contenham ou façam uso de qualquer das 
substâncias que destroem a camada de ozônio, abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente 
CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, conforme Resolução CONAMA n.º 267 de 14/11/2000; 
VIII – Utilizar na prestação de serviços produtos que não contenham sustâncias perigosas em 
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances), 
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados 
(PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs); 
IX – Observar critérios ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de metrologia, 
Normalização, e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus similares; 
X – Prever destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo 
disposto na Resolução CONAMA n.º 257 de 30/06/1999; 
XI – Realizar a coleta dos resíduos recicláveis descartados pela Administração, disponibilizando nos 
locais indicados pela Fiscalização, a fim de possibilitar a sua destinação às associações e cooperativa 
dos catadores de materiais recicláveis, nos termos do Decreto nº 5.940/2006, ou outra forma de 
destinação adequada, quando for o caso; 
XII – Respeitar as normas brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos, conforme a 
Lei nº 12.305/2010. Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados 
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva. 
Os serviços prestados pela Contratada deverão pautar-se, sempre, no uso racional de recursos e 
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, bem 
como a geração excessiva de resíduos, e as seguintes ações: 
I – Acondicionar adequadamente os resíduos gerados e as embalagens dos produtos utilizados nas 
atividades de limpeza e conservação, para fins de disponibilização à coleta seletiva; 
II – Verificar se há vazamentos nas torneiras ou nos sifões dos lavatórios e chuveiros, reportando à 
Fiscalização do Contrato; 
III - Verificar se há saboneteiras e toalheiros quebrados, reportando à Fiscalização do Contrato; 
IV – Realizar manutenções periódicas nos aparelhos elétricos, extensões, filtros, recipientes dos 
aspiradores de pó e nas escovas das enceradeiras utilizados na execução dos serviços; 
V - Utilizar, na lavagem de pisos, sempre que possível, água de reuso ou outras fontes (água de chuva 
e poços), desde que certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, 
minas e outros; 
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VI – Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às 
classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
A Contratada deverá realizar, sem ônus para o Contratante, treinamento periódico de seus funcionários 
sobre práticas de sustentabilidade no desempenho de suas atribuições, em especial sobre redução de 
consumo de energia elétrica, de consumo de água e sobre a separação adequada de resíduos 
recicláveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE: 
 
I - receber o objeto deste contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos dos serviços prestados 
pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do Processo 
Licitatório nº 3/2019, Pregão Eletrônico nº 2/2019, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal 
eletrônica; 
 
II - efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados neste contrato, comunicando à 
CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los; 
 
III- acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, 
inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 
 
IV - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
 
V - publicar o extrato deste contrato no  Diário Oficial Eletrônico do Estado de Pernambuco; 
 
VI - encaminhar as ordens de serviços com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data de 
realização do evento. Eventualmente, os serviços poderão ser solicitados com prazo menor que o 
estipulado acima, caso em que serão negociadas entre as partes as condições dessa prestação de 
serviços; 
 
VII - avisar a CONTRATADA, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, mudança da data prevista 
para o evento solicitado, nos casos dos eventos com data previamente fixada. 
 
VIII - Comunicar-se com a CONTRATADA, em no mínimo 8 (oito) dias antes do evento, solicitando o 
serviço,  indicando o quantitativo dos serviços, tipo de acomodação ( SINGLE ou DUPLO ), nome dos 
hóspedes e o período da reserva; 
 
IX - A CONTRATANTE se reserva o direito de, no recebimento dos serviços após a conferência 
qualitativa e quantitativa, exigir substituição ou reparação daqueles que estejam em desacordo com o 
solicitado, independentemente das sanções a que está sujeito o CONTRATADO; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES 
 
A contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o contraditório e a ampla 
defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às seguintes sanções previstas no RILCC 
do IPA e na Lei nº 13.330/2016: 
a) Advertência; 
b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
c) Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o IPA, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos. 
§2º As sanções poderão ser aplicadas de forma cumulativa. 
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§3º 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 à CONTRATANTE, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
§4º São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras: 
I. não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do contrato ou retirada do instrumento 
equivalente; 
II. apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pelo IPA; 
III. ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório público; 
IV. agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico; 
V. ter afastado ou procurado afastar participante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo; 
VI. ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 
público; 
VII. ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 
celebrar contrato administrativo; 
VIII. ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da 
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 
IX. ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública; 
X. ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos; 
XI. ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 
fiscalização; 
XII. ter deixado de cumprir com as obrigações relativas a encargos sociais, previdenciários e 
trabalhistas; 
XIII. ter deixado de proceder ao pagamento de salários, vale-transporte e de auxílio alimentação dos 
empregados na data fixada; 
XIV. deixar de manter o nível de qualidade exigido pelo IPA na execução do contrato, bem como deixar 
de evitar a sua degeneração quando for o caso; 
XV. incorrer em inexecução contratual. 
§5º Estendem-se os efeitos das sanções também aos profissionais que tenham praticado quaisquer 
dos atos acima indicados. 
§6º A aplicação da sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma em cadastro interno do 
IPA, independentemente de tratar-se de empresa ou pessoa cadastrada, ou não no cadastro do Estado 
de Pernambuco. 
§7º A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
I. em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa 
correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para o certame em questão; 
II. em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do artigo 43, § 1º 
da Lei Complementar nº 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo 
período, a pedido justificado da contratante, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do 
valor máximo estabelecido; 
III. pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de até 
5(cinco) dias úteis, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido 
para o certame em questão; 
IV. No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 10 % (dez por cento), sobre o valor da 
parcela não executada, limitada a 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não executada ou 
sobre o saldo remanescente);  
V. No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de 20% (vinte por cento), sobre o valor da 
parcela não executada, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da parcela não 
executada; 
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VI. Nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da 
parcela não executada, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela não executada. 
a) pelo atraso na execução, em relação ao prazo estipulado: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por 
cento) a de 1% (um por cento) do valor global da execução, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez 
por cento) 
b) pela recusa na execução, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado: 
1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor global contratado; 
c) pela demora em refazer a execução ou corrigir falhas, a contar no fornecimento ou em substituir o 
material, do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por 
cento) a 1% (um por cento), do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não 
cumprido, por dia decorrido; 
d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução, entendendo-se como recusa não 
efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) a 
10% (dez por cento) do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não 
cumprido; 
§8º acaso a multa não cubra os prejuízos causados pelo contratado, o IPA pode exigir indenização 
suplementar, valendo a multa como mínimo de indenização, na forma do preceituado no parágrafo 
único do Artigo 416 do Código Civil; 
§9º se a multa moratória alcançar o seu limite e a mora não se cessar, o contrato pode ser rescindido, 
salvo decisão em contrário, devidamente motivada, do gestor de contratos; 
§ 10º As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e de impedimento de contratar 
com o IPA poderão contemplar prazos variados, de acordo com o artigo 216 do Regulamento Interno 
de Licitações, Contratos e Convênios do IPA. 
§ 11º A sanção de suspenção do direito de participar de licitação e impedimento de contratar, importa, 
durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrição 
cadastral. 
§12º A aplicação da sanção de suspenção do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com o IPA, por até 2(dois) anos será registrada no cadastro de empresas inidôneas de que 
trata o Art. 23 da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
§13º Antes da aplicação de qualquer das multas acima relacionadas o gestor do contrato, notificará 
formalmente a contratada garantindo o contraditório e ampla defesa, concendendo o prazo de 
15(quinze) dias úteis para apresentar sua manifestação. 
§14º No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo administrativo, 
a importância devida correspondente à aplicação da multa deverá ser recolhida perante a Tesouraria – 
Departamento Financeiro do IPA, em até 5(cinco) dias úteis a partir da notificação da decisão final, 
com cópia e ciência para o gestor do contrato. 
§15º Caso não haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a contratante descontará a referida 
importância, de eventuais créditos a vencer da empresa contratada. Na ausência de créditos 
disponíveis para quitação da importância da multa, a contratante executará a garantia do contrato, e 
quando for o caso, será cobrado judicialmente. 
§16º O contrato poderá ser rescindido sem prejuízo das penalidades a serem aplicadas, sempre que 
ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no RILCC do IPA. 
§17º As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 7 (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. 
§18º O Gestor, O Núcleo de Controle Interno, e demais empregados envolvidos sempre que verificar 
indícios de cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo. 
§19º As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a CONTRATADA 
às seguintes sanções: 
I - multa, observados os seguintes limites máximos: 
A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 
I - atraso injustificado na execução do contrato; 
II - inexecução total ou parcial do contrato. 
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§20º O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será aplicada quando o 
atraso for superior a 5 (cinco) dias. 
§21º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades. 
§22º O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos subsequentes devidos pelo 
CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado judicialmente. 
§23º Objetivando evitar dano ao Erário, o Diretor Administrativo Financeiro poderá adotar medida 
cautelar para suspender o pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser 
aplicada até o término do processo administrativo. 
§24º A competência para a aplicação das sanções é atribuída às seguintes autoridades: 
I Presidente do IPA: impedimento de licitar e contratar com o IPA e descredenciamento do sistema de 
cadastro estadual, pelo prazo regulamentar; 
II – Diretor Administrativo-Financeiro: multa. 
§25º As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e de 
interposição de recurso. 
§26º Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse 
público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO 
 
Rescinde-se este contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nas seguintes hipóteses: 
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, nos prazos estipulados; 
V – O atraso injustificado da CONTRATADA no início ou conclusão do fornecimento contratado; 
VI – A paralisação do fornecimento, 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; 
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, no caso de firma individual; 
XII – A decretação de falência 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 da Administração, de compras, 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: 
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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; 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO PROCESSO 
LICITATÓRIO E À PROPOSTA 
 
Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Processo Licitatório nº 
3/2019, Pregão Eletrônico nº 2/2019, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA. 
 
§1° A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Processo 
Licitatório nº 3/2019, Pregão Eletrônico nº 2/2019, e a regularidade com os tributos federais, estaduais 
e municipais pertinentes, CNDT, INSS e FGTS. 
 
§2° Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelas Leis Federais nos 13.303/2016, Código Civil e 
no Regulamento de Licitações e Contratos do IPA e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), e 
pelos preceitos de direito privado, aplicando-se- supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito público. 
 
§3º Este contrato está vinculado ao Convenio nº 837136 de 19 de dezembro de 2016, celebrando entre 
o Instituto Agronômico de Pernambuco e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
fazendo parte deste contrato todo termo de convenio supracitado independente de transcrição. Então, 
este contrato pode se valer de cláusulas ali estabelecidas. 
 
§4º Este contrato está adstrito ao Edital Convocatório, seus Anexos, Termo de Referência à Proposta 
Final da CONTRATADA e outros documentos correlatos ao Processo Licitatório originario 
independente de estarem transcritos neste termo. 
 
§5º Os locais para fornecimento do objeto está descritos no Termo de Referência. 
 
§6º Este contrato reger-se-á pelas cláusulas nele contidas, por disposições da Leis nºs 13.303/2016,  
10.520/2002, Código de Defesa do Consumidor e suas alterações posteriores, no que couber, pelo 
Código Civil Brasileiro e demais normas pertinentes. 
 
§7º No caso de discrepância ou omissão entre as Cláusulas e condições pactuadas neste Contrato e o 
estipulado no ato convocatório, prevalecerá o que neste último esteja expresso. 
 
§8º A licitação que deu origem a este contrato se realizou foi um Pregão Eletrônico. 
 
§9º A CONTRATADA fica obrigada a manter-se, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, além de não alterar as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
§10º Na hipótese de eventual inadimplemento de obrigação da CONTRATADA, não será admitida 
como novação, nem direito adquirido da CONTRATADA, a mera tolerância da CONTRATANTE. 
 
§11º Em qualquer fase do contrato é facultado ao IPA, promover diligência destinada a esclarecer ou 
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que 
deveriam constar originalmente da proposta. 
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§12º Este instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, deverá ser registrado na 
Planilha de Contratos do IPA e no Sistema Sagres LICON do Tribunal de Contas do Estado de  
Pernambuco além de sua publicidade legal. 
 
§13º Caso o Processo Licitatório seja anulado, será dado ampla defesa ao CONTRATADO e serão 
respeitados os direitos advindos. 
 
§14º O presente instrumento obriga as partes contratantes e os seus sucessores, que, na falta delas, 
assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento. 
 
§15º As aquisições contratadas ocorrerão d de acordo com as necessidades da CONTRATANTE. 
 
§16º As necessidades das aquisições serão formalizadas junto à empresa contratada, sempre que 
identificadas como necessárias. 
 
§17º Todas as aquisições a serem realizadas deverão ser precedidas de emissão de Ordem de 
Serviço. 
 
§18º Para o fornecimento do objeto, o IPA verificará previamente a existência de dotação 
orçamentária, providenciará a expedição do empenho e notificará a empresa para proceder a 
execução. 
 
§19º A CONTRATADA fica impedida de transferir os direitos e obrigações advindos deste contrato, 
sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.  
 
§20º Os riscos advindos desta contração são pequenos em virtude dos serviços serem usuais no 
mercado.. 
 
§21º Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão efetuadas 
por escrito e só assim produzirão seus efeitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONTAGEM DOS PRAZOS 
 
A contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente na sede do 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA 
 
A contratada prestará a título de garantia de execução contratual o correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor total do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, 
na hipótese de modificação do contrato originalmente pactuado. 
 
§1º Caberá à Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
I. caução em dinheiro; 
II. seguro-garantia; 
III. fiança bancária ou 
IV. retenção de percentual de 5% (cinco por cento) sobre a fatura/mês, mediante anuência do 
contratado. 
 
§2º No caso de garantia em dinheiro, a Contratada depositará no Banco do Brasil, Agência nº. 2889-4, 
conta nº. 7.784-4, em favor do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA. 
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§3º A garantia, quando ofertada através de Seguro Garantia (performance), deverá ser formalizada 
mediante apresentação de Apólice de Seguro, onde conste o IPA como beneficiário, emitida por 
seguradora de 1ª linha, e deve ser apresentado o documento correspondente na Tesouraria do IPA, no 
bloco 4; 
 
§4º A garantia, quando efetuada através de Fiança Bancária, deverá ser formalizada mediante a 
apresentação de Carta de Fiança emitida por banco de 1ª linha, acompanhada de Procuração Pública 
outorgando poderes para os assinantes da Fiança Bancária e Estatuto da Instituição contendo a 
autorização para emissão de garantia na modalidade de Fiança, e apresentada na Tesouraria do IPA, 
no bloco 4; 
 
§5º Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação do prazo de 
validade da garantia de execução do contrato, a contratada ficará obrigada a providenciar a renovação 
da mesma, nos termos e condições originalmente aprovadas. 
 
§6º A garantia será devolvida em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto e a 
constatação de que não há nenhuma pendência financeira junto ao IPA e também junto ao INSS/FGTS 
alusivos ao CEI da obra, no que couber. 
 
§7º Para liberação desta garantia a parte interessada deverá apresentar requerimento à Contratante. 
 
§8º A garantia concedida através de Seguro Garantia e Fiança Bancária deve admitir a cobertura de 
despesas com verbas trabalhistas e rescisão contratual. 
 
§9º Fica vedado a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz 
de riscos, como de responsabilidade da contratada, nos termos do parágrafo 8° do art. 81 da Lei 
13.303/2016. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICIDADE DOS ATOS 
 
Os extratos do presente contrato e de eventuais aditivos serão publicados no Diário Oficial Eletrônico 
do Estado de Pernambuco e no sítio do CONTRATANTE no prazo estabelecido no Regulamento de 
Licitações e Contratos do IPA.. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – TERMO ADITIVO / APOSTILAMENTO 
 
Qualquer medida que implique alteração de direitos e obrigações aqui pactuados será formalizada por 
termo aditivo ao contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências 
futuras. As outras modificações poderão ser executadas por apostilamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – TOLERÂNCIAS 
 
Quaisquer tolerâncias entre as partes, observando-se a razoabilidade e o interesse público, não 
importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as 
quais permanecerão íntegras. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO 
 
O foro competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato é o da Justiça Estadual, 
Comarca do Recife, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo contratual, por si e seus 
sucessores, em 4 (quatro) vias iguais e assinadas, para todos os fins de direito. 
 

 Recife,   de xxxxx de 2019. 
 
  
P/CONTRATANTE:                                                                ODACY AMORIM DE SOUZA 
                                                         Diretor Presidente 
 
 
P/CONTRATADA:                                                                              
                                                                                                                 Representante 
 
 
GESTORA:                                                                                  Lucineide Salvador da Costa Cruz 
                                                                                                                        Gestora 

 
 
 
Testemunhas: 
 

____________________________         _____________________________                   
NOME:                     NOME: 
CPF nº:                                                      CPF nº: 
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