
 

 

 
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 
 

CONVITE Nº 07/2010 
 

PROCESSO Nº 006/2010 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, A ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL 
DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA E A 
EMPRESA ............, NA FORMA ABAIXO: 

 
 
CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E 
APLICADA – IMPA, Organização Social qualificada pelo Decreto nº 3.605 de 
20/09/2000, registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica sob a matrícula 
nº 177819 do Livro nº A – 43, datada de 21/08/2000, com sede na Estrada Dona 
Castorina nº 110, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.447.568/0001-43, 
neste ato representada por seu Diretor Geral, prof. Dr. César Camacho e por seu Diretor 
Adjunto, prof. Dr. Claudio Landim, doravante denominada simplesmente IMPA. 
 
CONTRATADA: EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXX 
portadora da Inscrição Municipal nº ................., neste ato representada por seu 
......................, Sr.  XXXXXXX, XXXXXX, estado civil, portador da carteira de identidade 
nº XXXXXXXX expedida pela SSP/XX, CPF/MF sob o nº ........., doravante denominada 
CONTRATADA.  
 
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito, as Partes acima 
qualificadas, têm, entre si, justos e contratados, o que adiante segue: 
 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
 
1.1 Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de obras de reforma do CPD 

– Centro de Processamento de Dados, situado no imóvel sede do IMPA à Estrada 
Dona Castorina nº 110, Horto, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, nos termos 
descritos no Anexo I – Memorial Descritivo, parte integrante do presente 
instrumento para todos os efeitos legais e de Direito.  

 
1.2  O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento 

específico e que não importe em alteração de seu objeto contratual, devendo ser 
assinados pelos representantes legais das Partes, observados os limites e as 
formalidades legais. 

 
 
CLAUSULA SEGUNDA – PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 
2.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de xxxxxxxxxx, a partir da data de sua 

assinatura, entendido como necessário para a execução total das obras e/ou dos 
serviços, podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo. 

 



 

 

2.2 A CONTRATADA se obriga à observância do cronograma físico, que será 
rubricado pelas Partes, ficando ressalvados os motivos de caso fortuito e de força 
maior comunicados na época própria e devidamente comprovados pelo Núcleo de 
Acompanhamento e Fiscalização de Contratos do IMPA. 
 
2.2.1 Ocorrendo a hipótese de interrupção das obras e/ou dos serviços por 

motivo de força maior, caberá a CONTRATADA comunicar seus motivos 
ao Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos do IMPA, por 
escrito e apresentando detalhada exposição de motivos, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas após o evento, justificando a necessidade de 
prorrogação e indicando prazo necessário para restabelecimento da rotina 
de trabalho. 

 
2.2.2 Excluem-se do prazo total os dias em que, por motivo, devidamente 

comprovado e aceito pelo Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização de 
Contratos do IMPA, houver interrupção dos serviços, considerando-se 
como infração contratual, para todos os efeitos, não só o retardamento de 
sua execução, como também sua paralisação injustificada, por mais de 03 
(três) dias consecutivos, ou de 05 (cinco) dias alternados. 

 
 

CLAUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 
 
3.1 Constituem partes integrantes do presente contrato, como se neste estivessem 

transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as Partes declaram ter pleno 
conhecimento: 

 
 DESCRIÇÂO 
Anexo I MEMORIAL DESCRITIVO 
Anexo II CARTA PROPOSTA 
Anexo III PLANILHA ORÇAMENTÁRIA HOMOLOGADA 
Anexo IV DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
Anexo V CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
3.2 Os documentos referidos nesta cláusula são considerados suficientes para, em 

complemento a este contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua 
execução dentro dos padrões de excelência da técnica atual. 

 
3.3 Em caso de conflito entre as estipulações ou obrigações constantes deste 

instrumento, fica desde logo estabelecido que prevalecerão sempre aquelas 
contidas no Anexo I – Memorial Descritivo e no respectivo Edital de Licitação. 

 
 

CLAUSULA QUARTA – FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
4.1 A CONTRATADA deverá executar os serviços contratados, obedecendo aos 

projetos, especificações e demais documentos integrantes do presente 
instrumento, bem como aos padrões de qualidade, resistência e segurança, que 
se encontram estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovados pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na sua falta, pelas normas 
usuais indicadas pela boa técnica. 

 
4.1.1 Deverão ser obedecidas as recomendações adicionais às normas  ditadas 

pelos fabricantes dos materiais a serem utilizados, referentes à execução 
dos serviços, bem como exigências conhecidas até a data do presente 



 

 

contrato, correndo sempre os ônus decorrentes por conta da 
CONTRATADA. 

 
4.2  A CONTRATADA deverá entregar ao IMPA o documento ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), emitida pelo CREA/RJ referente ao presente 
instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura deste; 

 
4.3  Os serviços executados com falhas, defeitos, erros ou quaisquer irregularidades ou 

vícios deverão ser corrigidos pela CONTRATADA, os quais deverão ser 
desmanchados e refeitos sem qualquer ônus para o IMPA. 

 
4.3.1 A CONTRATADA deverá iniciar as medidas saneadora no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da comunicação do 
“Fiscal de Obra” do IMPA, conforme disposto na cláusula sétima. 

 
4.3.2 No caso de demora ou recusa na execução das providências solicitadas, 

poderá o IMPA conferir a outrem a execução dos reparos e descontar o 
valor despendido nestes reparos dos créditos da CONTRATADA. 

 
4.4  Os funcionários e/ou prestadores de serviços da CONTRATADA deverão estar 

devidamente uniformizados, bem como utilizar durante os serviços os 
equipamentos de proteção individual e portar crachá de identificação de modo 
visível. 

 
4.5 Cabe a CONTRATADA fiscalizar e responder sobre o bom comportamento de seu 

pessoal no recinto da obra, obrigando-se a afastar qualquer empregado, 
empregado de eventuais subempreiteiras ou os próprios subempreiteiros  sob sua 
responsabilidade, cuja presença na obra seja considerada como inconveniente 
pelo IMPA. 

 
4.6 Todos os equipamentos, acessórios e ferramentas necessárias à perfeita execução 

da obra e dos serviços serão providenciados e fornecidos pela CONTRATADA, 
em perfeitas condições de funcionamento e sem qualquer ônus para o IMPA. 

 
4.7  A CONTRATADA deverá providenciar a inscrição da obra no INSS, logo ao seu 

início, fazendo os respectivos recolhimentos mensais sob a matrícula desta 
inscrição e providenciar para que todos os empreiteiros  recolham as contribuições 
referentes à obra sob a mesma matrícula. 

 
4.8  A CONTRATADA deverá informar por escrito à Coordenação de Administração do 

IMPA sobre todos os serviços envolvendo áreas monitoradas. 
 
4.9  Na hipótese de necessidade de serviços complementares e que se façam 

necessários à conclusão da obra, quais sejam, de alvenaria, lajes de concreto, 
guarnições, painéis e demais elementos, a CONTRATADA deverá apresentar a 
previsão discriminada de gastos para aprovação do IMPA. 

 
4.9.1 As eventuais modificações no projeto ou nas especificações que forem 

determinadas pelo IMPA e que impliquem em alterações de preço e de 
prazo, serão objeto de ajustes prévios e específicos entre as Partes, em 
cada caso. 

 
4.10  A CONTRATADA fornecerá todo o material, mão-de-obra e ferramentas 

necessárias, para a instalação e execução dos serviços, ficando responsável 
pela sua guarda e transporte. 

 



 

 

4.10.1Serão aceitos apenas os materiais descritos no Anexo I – Memorial 
Descritivo com a sua devida referência, compatíveis com a aplicação a 
que se destinam, sendo recusados pelo IMPA os que não atenderem às 
especificações. 

 
4.10.2 A similaridade dos produtos a serem utilizados só poderá ser aceita, 

mediante aprovação por escrito do “Fiscal de Obra” do IMPA, conforme 
disposto na cláusula sétima, considerando a apresentação de 
documentação técnica para análise. 

 
4.11   Existindo dúvidas de interpretações a respeito da execução de determinado 

serviço constante do projeto ou do Memorial Descritivo, deverá prevalecer a 
execução de serviços de acabamento superior. 

 
4.12    Caberá a CONTRATADA a desmontagem e remoção de todos os equipamentos 

e materiais não aproveitados ou utilizados na execução dos serviços, bem 
como a entrega do local da obra completamente limpo e desimpedido de todo e 
qualquer entulho ou resíduo. 

 
4.13   A CONTRATADA deverá submeter à apreciação do “Fiscal de Obra” do IMPA, 

conforme disposto na cláusula sétima, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, as amostras e/ou os catálogos dos materiais que venham a ser utilizados 
em substituição aos especificados para a obra, sob pena de impugnação dos 
trabalhos porventura executados. 

 
 
CLAUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGURO CONTRA RISCOS: 
 
5.1 Correrão, exclusivamente por conta da CONTRATADA as conseqüências de: 
   
a) Negligência, imperícia ou imprudência; 
 
b) Imperfeição ou insegurança na obra; 
c) Falta de solidez dos trabalhos executados, mesmo após o término do presente 

contrato, na forma do disposto no Código Civil Brasileiro; 
 
d) Infrações relativas ao direito da propriedade industrial; 

 
 
e) Furto, roubo, perda, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos 

usados na execução dos serviços; 
 
f) Ato ilícito praticado por prepostos seus, seus empregados ou terceiros; 

 
g) Acidentes na obra em dependência dela de qualquer natureza com materiais, 

aparelhagem ou equipamentos, empregados da CONTRATADA ou de seu 
pessoal contratado; 

 
h) Danos e avarias causados a serviços já realizados. 

 
 

5.2 Fica convencionado que a CONTRATADA dará a garantia de cinco anos para a 
estrutura do prédio e de dois anos para demais serviços por ela executados, 
desde que comprovadamente os vícios sejam decorrentes da má execução dos 
serviços, nos termos previstos no Código Civil Brasileiro. 

 



 

 

5.2.1 Durante este período, a CONTRATADA dará a garantia de cinco anos 
para a estrutura do prédio e de dois anos para demais serviços por ela 
executados, desde que comprovadamente os vícios sejam decorrentes 
da má execução dos serviços, nos termos previstos no Código Civil 
Brasileiro. 

 
5.2.2 Durante este período, a CONTRATADA compromete-se a reparar ou a 

refazer imediatamente qualquer trabalho que apresentar defeito advindo 
da má qualidade dos materiais ou da má execução dos serviços. 

 
5.3 A CONTRATADA deverá efetuar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data de assinatura deste contrato, seguros que cubram riscos de 
incêndio, danos materiais e de responsabilidade civil, pelo período de duração 
da execução da obra, com seguradora idônea, cabendo, até a data de sua 
aceitação definitiva, ressarcir ao IMPA de qualquer dano ou prejuízo causado 
por si, seus empregados, prepostos, subempreiteiros ou outros. 

 
 

5.3.1 Caberá também à CONTRATADA a responsabilidade pelo seguro de sua 
mão-de-obra, utilizada nos serviços por ela fornecida e dos equipamentos 
de sua propriedade, obrigando-se a exibir a competente apólice ao  
“Fiscal de Obra” do IMPA, que trata a cláusula sétima. 

 
5.4 A cópia das respectivas apólices, nas quais conste como beneficiário o IMPA 

deverá ser enviada no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da assinatura 
do presente contrato. 

 
5.5 Ultrapassado o prazo de 20 (vinte) dias sem que se tenha a CONTRATADA 

efetuado os seguros referidos no parágrafo anterior, poderá o IMPA 
providenciar a efetivação dos mesmos, descontando o valor dos prêmios 
respectivos dos créditos da CONTRATADA. 

 
 
CLAUSULA SEXTA –MÃO-DE-OBRA FORNECIDA: 
 
6.1  A CONTRATADA é responsável direta pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes direta ou indiretamente, da 
execução do presente contrato. 

 
6.1.1 A inadimplência da CONTRATADA decorrente do não recolhimento dos 

encargos especificados no caput desta cláusula, não transfere ao IMPA a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 

 
6.2      O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços ora 

avençados será de sua única e exclusiva responsabilidade, não ensejando 
qualquer vínculo empregatício com o IMPA. 

 
6.3   Na hipótese de condenação do IMPA em demandas judiciais referentes às 

questões trabalhistas relacionadas com a mão-de-obra empregada pela 
CONTRATADA, fica esta obrigada a ressarci-lo de quaisquer despesas que, 
porventura, vier a ser determinado a pagar. 

 
CLAUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E GESTÃO DO CONTRATO: 
 
7.1  A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por profissional 



 

 

indicado pelo IMPA, através da Coordenação de Administração, denominado 
“Fiscal de Obra”, ficando o Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização de 
Contratos do IMPA responsável pelo acompanhamento dos procedimentos 
contratuais. 

 
7.2  O “Fiscal de Obra” acima mencionado anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, sendo-lhes 
assegurada à prerrogativa de: 

 
a)  Solicitar à CONTRATADA, através de seus prepostos, todas as providências 

necessárias ao bom andamento dos serviços; 
 
b)  Determinar a correção e emitir pareceres relativos à execução dos serviços que 

apresentarem irregularidades ou falhas; 
 
c)  Informar ao Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos sobre as 

providências tomadas para a correção das irregularidades ou falhas apontadas. 
 
 
7.3  É assegurada ao representante do Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização 

de Contratos do IMPA as seguintes prerrogativas: 
 
a)  Fiscalizar a execução do presente contrato, de modo que sejam cumpridas 

integralmente as condições constantes de suas cláusulas; 
  
b)  Determinar o que for necessário à regularização de falhas verificadas; 
 
c)  Sustar os pagamentos das faturas no caso de inobservância ou 

descumprimento das ocorrências comunicadas. 
 
7.4  A fiscalização exercida pelo IMPA não excluirá ou reduzirá a responsabilidade 

da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual, 
bem como a responsabilidade pelos danos causados ao IMPA ou a terceiros, 
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus 
empregados ou prepostos ou decorrentes da execução do objeto deste 
contrato. 

 
7.5  A CONTRATADA fornecerá um engenheiro proveniente de seu Quadro de 

Pessoal fixo, que ficará responsável pelo perfeito acompanhamento dos 
serviços. 

 
 
CLAUSULA OITAVA – REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
8.1  O IMPA-OS pagará pelos serviços prestados, a remuneração global 

correspondente a R$ xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), que será quitada de 
acordo com o cronograma físico-financeiro e proporcionalmente às parcelas de 
obras e serviços efetivamente executados. 

 
8.2  Estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas à execução da obra, 

sejam materiais, mão-de-obra e equipamentos no preço global estipulado nesta 
cláusula, assim como os tributos (impostos, taxas, emolumentos relativos a 
construção, contribuições fiscais e parafiscais, previdência social), os quais são 
de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, mesmo aqueles aqui 
não explicitados. 

 



 

 

8.3 Deverá ser emitido pela CONTRATADA um relatório de Atividades sucinto 
sobre a execução dos serviços, que deverá ser devidamente rubricado pelo 
seu engenheiro responsável pelas obras e/ou serviços e pelo Núcleo de 
Acompanhamento e Fiscalização de Contratos do IMPA-OS. Este Relatório 
será utilizado como fundamento para emissão do documento fiscal de 
cobrança. 

 
8.4  O documento fiscal de cobrança deverá ser apresentado em 03 (três) vias, no 

máximo até o dia 30 (trinta) de cada mês, devidamente regularizado no seu 
aspecto formal e nas suas implicações fiscais. Deverá estar acompanhado das 
cópias relativas ao mês imediatamente  anterior das guias de pagamento do 
INSS e de recolhimento do FGTS, referentes ao pessoal atuante nos serviços 
e/ou obras. 

 
8.5  O Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos do IMPA terá o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal 
para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 
8.6  O pagamento do documento fiscal de cobrança poderá ser sustado, no todo ou 

em parte, no caso de: 
 
a)  Execução do objeto contratual em desacordo com o avençado; 
 
b)  Descumprimento de solicitações efetuadas pelo “Fiscal de Obra”  
 do IMPA; 
 
c)  Existência de débito de qualquer natureza com o IMPA. 
 
8.7 O documento fiscal não aprovado pelo IMPA-OS será devolvido à 

CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, contando-se os prazos estabelecidos para pagamento 
a partir da data de sua reapresentação. 

 
8.7.1  Em hipótese alguma a devolução do documento fiscal não aprovado 

pelo Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos do IMPA 
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução 
dos serviços. 

 
8.8  O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, a 

contar da data da aprovação do documento fiscal, através de depósito na 
conta-corrente da CONTRATADA, devendo ela, para esse efeito, notificar 
formalmente ao IMPA os dados correspondentes. 

 
8.9  O pagamento da fatura não isentará a CONTRATADA das responsabilidades 

decorrentes deste contrato e pela execução dos serviços respectivos, 
quaisquer que forem, nem implicará na aceitação dos serviços executados, 
total ou parcialmente. 

 
8.10  Não serão aceitas pelo IMPA-OS quitações dadas pela CONTRATADA com 

reservas, ressalvas ou condições correndo por conta da mesma todas as 
despesas, ônus ou encargos do não recebimento, por falta de quitação 
adequada. 

 
 
 
 



 

 

 
CLAUSULA NONA – REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
9.1  O preço global estabelecido no presente contrato permanecerá fixo e 

irreajustável. 
 
9.2  Somente nas hipóteses de alteração, criação ou extinção de tributos ou 

encargos legais durante o período de vigência do presente contrato, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão 
destes, conforme o caso, para mais ou para menos, devendo a CONTRATADA 
apresentar memorial descritivo e fundamentado dos motivos ensejadores do 
pedido de revisão. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - PRESTAÇÃO DE GARANTIA LEGAL:  

 
10.1  Para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas e nos termos fixados 

no edital de licitação acima mencionado, a CONTRATADA presta neste ato a 
garantia no valor de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 
correspondente a 5% (cinco por cento), do valor total deste contrato, sob a 
modalidade de xxxxxxxxxxx.  

 
10.2  O IMPA-OS fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir irregularidades ou 

falhas na execução dos serviços ou para reparar danos decorrentes de ação ou 
omissão da CONTRATADA ou de seus prepostos, ou ainda, para aplicação de 
multas.  

 
10.3  Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, ou 

reduzido em termos reais por desvalorização da moeda, de forma que não 
mais represente 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a CONTRATADA 
se obriga a restabelecer o valor real da garantia, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, a contar da data em que para tanto for notificado pelo 
IMPA-OS.  

 
10.4  O valor da garantia será retido integralmente ou pelo saldo que apresentar, no 

caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, ou de reparação por perdas e 
danos, sem prejuízo das sanções cabíveis.  

 
10.5  O valor da garantia será liberado pelo IMPA-OS, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a partir do término do contrato e após aceitação total da obra, devendo 
ter sido cumpridas todas as obrigações contratuais devidas pela 
CONTRATADA.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 

Na execução do objeto do presente contrato, envidará a CONTRATADA todo o 
empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que 
lhe forem confiados, obrigando-se ainda a:  
 
a)  Manter no canteiro de obras equipe técnica sob a direção de engenheiro 

responsável pela execução;  
 
b)  Atender, com diligência possível, as determinações da Coordenação de 

Administração e da Fiscalização do IMPA-OS, adotando todas as providências 
necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas;  



 

 

 
c)  Reparar, com a presteza possível, os danos causados por seus empregados 

ao IMPA ou a terceiros;  
 
d)  Indenizar o IMPA-OS pelos danos causados às instalações, móveis, utensílios, 

equipamentos, ficando o IMPA desde já autorizado a descontar o valor 
correspondente dos pagamentos devidos à CONTRATADA;  

 
e)  Fiscalizar a carga e descarga, receber, conferir, atestar a qualidade e 

condições, armazenar, guardar, proteger e controlar a aplicação dos materiais, 
equipamentos, máquinas, peças, ferramentas e tudo o que for ou vier a ser 
utilizado na execução da obra e dos serviços, responsabilizando-se por 
qualquer dano ou desvio;  

 
f)  Rejeitar e providenciar a pronta remoção de todo material que for considerado 

condenado ou estiver em desacordo com as especificações e/ou projetos 
fornecidos pelo IMPA-OS;  

 
g)  Manter na obra um "Livro de Ocorrências" onde serão lançados os fatos dignos 

de registro, especialmente a data da execução das etapas de serviço, para 
todo e qualquer fim.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO IMPA-OS:  
 

Na execução do objeto do presente contrato, caberá ao IMPA-OS:  
 
a)  Responsabilizar-se pelas despesas da CONTRATADA, decorrentes da 

paralisação dos trabalhos por sua determinação ou responsabilidade, sem 
culpa da CONTRATADA e devidamente comprovada.  

 
b)  Comunicar à CONTRATADA, imediatamente após o seu recebimento, 

qualquer reclamação, interpelação ou ação de terceiros, que de alguma forma 
possam implicar em responsabilidade da mesma.  

 
c)  Comunicar à CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades observadas 

durante a execução dos serviços, de modo que providências urgentes sejam 
tomadas, visando à correção imediata.  

 
d)  Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 

controle de qualidade dos serviços.  
 
e)  Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO:  
 
13.1  Sem prejuízo das disposições dos arts. 86 a 88 da ·Lei nº 8.666/93, havendo 

irregularidades na execução do objeto, em que o IMPA não der causa, ficará a 
CONTRATADA sujeita às penalidades, garantida a prévia defesa, de acordo 
com os seguintes critérios:  

 
a)  Pelo atraso no início da execução dos serviços: multa equivalente a 1% (um 

por cento) do valor global contratado, por dia de atraso, admitindo-se no 
máximo 05 (cinco) dias de atraso, após o que ficará caracterizada a inexecução 



 

 

total do objeto.  
 
b)  Pela inexecução total do contrato, suspensão temporária do direito de licitar e 

contratar com o IMPA por 24 (vinte e quatro) meses e multa de 20% (vinte por 
cento) do valor global do contrato.  

 
c)  Qualquer outra violação de cláusulas ou condições previstas neste contrato: 

advertência escrita ou multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor 
global contratado, a critério do IMPA.  

 
13.2  Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos 

serviços advir de caso fortuito ou motivo de força maior, conforme o art. 393 do 
Código Civil.  

 
13.3  As multas aplicadas deverão ser quitadas no prazo de 10 (dez) dias contados 

da data de sua formalização, sob pena de ser o respectivo valor descontado no 
próximo pagamento.  

 
13.4  As penalidades previstas neste instrumento são independentes entre si, 

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis.  

 
13.5  Ocorrendo o inadimplemento por culpa ou dolo da CONTRATADA, responderá 

esta por perdas e danos a que der causa, bem como por todas as demais 
despesas a que for obrigado o IMPA-OS efetuar para defender seus direitos, 
tais como despesas extrajudiciais, custas e honorários advocatícios, limitados 
ao valor total dos serviços ajustados.  

 
 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO DO CONTRATO:  
 

14.1  É vedada a subcontratação total ou parcial do presente contrato, não sendo 
permitida, outrossim, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a sua fusão, cisão ou 
incorporação.  

 
14.2  A vedação estabelecida na cláusula 14.1 não alcança os serviços e/ou obras 

relacionados às atividades acessórias.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS:  

 
15.1  O IMPA-OS poderá suspender temporariamente, em qualquer ocasião, no todo 

ou em parte, a execução do objeto do presente contrato, devendo avisar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

 
15.2  Quando a suspensão for superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a 

CONTRATADA poderá considerar rescindido este contrato, ficando o IMPA 
obrigado a indenizá-Ia pelas perdas e danos ora fixada em um valor 
equivalente ao da garantia legal prevista na cláusula décima.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ACEITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:  
 

16.1  O objeto do contrato somente será recebido quando forem cumpridas todas as 
condições contratuais, sendo que a responsabilidade da CONTRATADA pela 



 

 

qualidade, correção e segurança dos produtos instalados e execução dos 
serviços subsistirá na forma da Lei.  

 
16.2  A aceitação da obra e dos serviços, que deverá ser provisória, parcial e/ou 

definitiva, será precedida de uma vistoria por parte da Coordenação de 
Administração do IMPA-OS, a ser feita dentro de 15 (quinze) dias após a 
comunicação, por escrito, da CONTRATADA sobre o encerramento das etapas 
correspondentes.  

 
16.2.1 O resultado da vistoria será comunicado, por escrito, à CONTRATADA, dentro do 

prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da vistoria.  
 
16.2.2  Caso a aceitação seja provisória, na comunicação do resultado da vistoria 

deverão constar as ressalvas e o prazo máximo de dias para seu cumprimento. 
Após esse prazo, far-se-á nova vistoria e, assim, sucessivamente.  

 
16.2.3  Caso a aceitação seja parcial, na comunicação do resultado da respectiva 

vistoria deverá discriminar a parte vistoriada.  
 
16.3  O contrato somente será considerado cumprido quando for dada a aceitação 

definitiva por escrito da obra e dos serviços pelo IMPA-OS, e após entrega pela 
CONTRATADA da Certidão Negativa de Débito emitida pelo INSS, referente 
aos serviços decorrentes deste contrato.  

 
16.4  A CONTRATADA deverá entregar ao final da obra os novos desenhos de 

todos os trabalhos em versão "as built" contendo todas as informações 
necessárias a futura manutenção do prédio.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISSOLUÇÃO CONTRATUAL:  

 
17.1  O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo IMPA-OS nos 

seguintes casos:  
 

a)  Situações previstas nos Art. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações.  

 
b)  Descumprimento pela CONTRATADA das condições de prestação de serviços 

previstas neste instrumento e em seus Anexos.  
 

17.2  Na hipótese de rescisão do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, 
desde já o direito do IMPA de adotar, no que couber e a seu exclusivo critério, 
às medidas a seguir discriminadas:  

 
a)  Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 

encontrar, por ato próprio do IMPA-OS.  
 
b)  Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados ao IMPA-OS.  
 
c)  Execução da garantia contratual para ressarcimento do IMPA-OS e dos valores 

das multas e indenizações devidas.  
 

17.3  Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou demonstre um 
desempenho insatisfatório ou imperícia na execução dos serviços contratados, 
o IMPA-OS reserva-se o direito de, a seu critério, executar diretamente ou 



 

 

adjudicar os serviços em questão à outra firma de sua livre escolha, após 
comunicação por escrito à CONTRATADA com antecedência de 05 (cinco) 
dias, que arcará com todas as despesas daí decorrentes.  

 
17.3.1  A utilização do direito assegurado na cláusula anterior pelo IMPA-OS não 

implicará, necessariamente em renúncia aos demais direitos garantidos por lei 
e/ou por este contrato.  

 
17.4  O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATADA 

nos seguintes casos:  
 
 

a) Supressão, por parte do IMPA-OS, das obras ou serviços em valores que 
representem mais de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato;  

 
b)  Suspensão da execução, por ordem escrita do IMPA-OS, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões 
que totalizem o mesmo prazo, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até 
que seja normalizada a situação;  

 
c)  Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo IMPA-OS, 

salvo em caso de calamidade pública, greve, perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;  

 
d)  Não liberação, por parte do IMPA-OS, de área, local ou objeto para execução 

das atividades contratuais, nos prazos estabelecidos;  
 
e)  Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

 
Os recursos destinados para pagamento das despesas do presente contrato serão 
providos pelo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PUBLICAÇÃO OFICIAL:  

 
A publicação do extrato do presente contrato é condição indispensável para sua eficácia, 
devendo ser providenciada até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura 
pelo IMPA-OS, nos moldes previstos no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 
20.1  A CONTRATADA declara, neste ato, estar plenamente habilitada à assunção 

dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a 
execução do contrato, todas as condições de qualificação necessárias ao 
perfeito cumprimento do seu objeto.  

 
20.2  Sempre que surgir discussão a respeito da execução deste contrato, a 

CONTRATADA prosseguirá pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias na 
execução do objeto contratado até a decisão final do IMPA-OS.  



 

 

 
20.3  A CONTRATADA se responsabilizará pelo pagamento das multas 

eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais ou 
municipais, em conseqüência de fato a ela imputável e/ou por ato de seu 
pessoal, devendo atender diretamente ao seu pagamento ou interposição de 
recursos.  

 
20.4  Na hipótese do IMPA-OS vier a pagar multas ou outros encargos, poderá este, 

de imediato, exigir o reembolso ou deduzir a quantia de quaisquer créditos da 
CONTRATADA.  

 
20.5  O não exercício, por parte do IMPA-OS, de qualquer dos direitos a ele 

assegurados neste contrato, ou a não aplicação de qualquer sanção prevista, 
não implica em novação dos seus termos, não podendo, portanto, ser 
interpretado como renúncia ou desistência dos mesmos.  

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO:  
 

Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou controvérsias 
do presente contrato que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas Partes.  
 
Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o 
presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinadas pelos 
representantes legais das Partes e 02 (duas) testemunhas.  
 
Rio de Janeiro, XXXXXXXXXXXXXX. 

 
 

 
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – 

IMPA-OS 
 
 
 

_______________________  _________________________ 
           César Camacho                                             Cláudio Landim 
             Diretor Geral                                                Diretor Adjunto 

 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 

_____________________________ 
 Representante legal 

 
 

Testemunhas:  
 
 

______________________                          _______________________ 
Nome:                                                          Nome: 


