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TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA  

 

CONTRATO Nº 07/2021 
PROCESSO Nº: 23751.001238.2018-01 
PROCESSO ELETRÔNICO 23188.001936.2020-64 
CONVITE 02/2020- UASG 158144 

 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO DE 
QUIOSQUES NO CAMPUS AVANÇADO 
LUCAS DO RIO VERDE DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – 
IFMT E A EMPRESA NASCIMENTO E 
ARRUDA LTDA.  

 

A União, por intermédio do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

10.784.782/0001-50, com sede na Avenida Sen. Filinto Müller, 953, Bairro 

Quilombo, no Município de Cuiabá/MT, CEP: 78043-409, neste ato representada 

pelo Reitor Substituto em Exercício Adriano Breunig, Portaria IFMT nº 2484, de 

14 de dezembro de 2020, publicada no DOU de 16 de dezembro de 2020, 

portador da matrícula funcional nº 1219357, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a empresa NASCIMENTO E ARRUDA LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 02.094.635/0001-20, sediada na Rua 49, Nº 740 -  Bairro Boa 

Esperança em Cuiabá/MT, CEP: 78068-465, doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Luiz De Arruda Junior, 

portador da Carteira de Identidade nº 898889-7 expedida pela SSP/MT, e CPF 

nº 313.917.611-20, tendo em vista o que consta nos Processo Nº: 

23751.001238.2018-01 e Processo Eletrônico 23188.001936.2020-64, e em 

observância às disposições da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, 

bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e 

suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da  

Convite nº 02/2020 (UASG 158144), mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas.  
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada 

para construção de Quiosques no Campus Avançado Lucas do Rio Verde do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, 

que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais 

documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do 

certame que deu origem a este instrumento contratual. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada 

por preço global. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada 

com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório 

a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de 

falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não 

poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro 

contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO À CARTA CONVITE E À 

PROPOSTA DA CONTRATADA 

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, a Carta 

Convite n. 02/2020, com seus anexos, a Proposta da CONTRATADA e demais 

documentos constantes dos Processos nº. 23751.001238.2018-01 e 

23188.001936.2020-64. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar os serviços, de acordo com as especificações contidas no edital e 

seus anexos; 

b) Obter o alvará de obras junto à Prefeitura Município que se encontra a 

obra, efetuar o recolhimento das ART de execução, bem como obter o 
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licenciamento ambiental da obra e a aprovação dos projetos nos órgãos 

competentes; 

c) Obter a matrícula da obra (matrícula CEI – Cadastro Específico do INSS) 

junto ao INSS, a partir do início de sua atividade, junto ao INSS; 

d) Providenciar a imediata correção de deficiências apontadas pela 

CONTRATANTE na execução do presente contrato; 

e) A CONTRATADA indicará, precisamente, todos os materiais, 

equipamentos e profissionais, a serem disponibilizados para a execução dos 

serviços objeto desta licitação, em relação a ser apresentada ao IFMT, por 

ocasião da assinatura do contrato e, durante a sua vigência, deverá ser 

atualizada sempre que se fizer necessário; 

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em observância com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas à época da contratação, conforme determina o art. 55, inciso XIII, 

da Lei 8.666/93; 

g) Designar um profissional para acompanhar e fiscalizar o serviço, o qual 

deverá ser aceito pelo CONTRATANTE, que atuará como facilitador entre a 

CONTRATADA e a CONTRATANTE, cabendo-lhe gerir todas as obrigações; 

h) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação vigentes. 

i) Executar os serviços obedecendo rigorosamente, as normas da ABNT, 

prescrições e recomendações de fabricantes, as normas do CREA-MT e 

outros regulamentos e normas vigentes. 

j) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito 

federal, estadual ou municipal. 

k) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao IFMT ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos 

serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a presença da 

fiscalização ou o acompanhamento dos serviços pelo IFMT. 
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l) Responsabilizar-se pelo pagamento da remuneração, por todos os 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do serviço, bem como por todas as despesas diretas e indiretas 

com pessoas utilizadas nos compromissos assumidos, que não gerarão 

qualquer vínculo empregatício com o IFMT. 

m) Quaisquer inadimplências, referentes aos encargos estabelecidos nas 

condições dos subitens acima, não transfere ao IFMT a responsabilidade por 

seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato. 

n) Empregar mão-de-obra habilitada, qualificada e compatível com o grau de 

especialização de cada serviço licitado. 

o) Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução 

dos serviços, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 

p) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir 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 materiais empregados, sem que isto implique em qualquer ônus adicional 

para a CONTRATANTE. 

q) A CONTRATADA será responsável pela conservação e guarda de todo e 

qualquer material ou construção decorrente dos - ou afetados pelos - 

serviços objeto desta dispensa, até a aceitação final da obra pela 

CONTRANTANTE. Qualquer dano ou prejuízo será de responsabilidade 

exclusiva da CONTRATADA. 

r) Garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços 

executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

s) Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da 

CONTRATADA estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso do 

crachá de identificação, quando nas dependências do IFMT. 

t) Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das funções 

relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI 

- Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, 

luvas, botas e óculos), conforme a NR 6. 
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u) Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os 

ambientes de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros 

prejuízos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó 

resultante de demolições e construção. 

v) Serão por conta da CONTRATADA, os serviços auxiliares, ligações 

provisórias e definitivas de todas as instalações. 

x) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

z) Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança 

do canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de 

prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias 

necessárias 

aa) Se necessário manter livro de “ocorrências”, no canteiro de obras, 

devidamente preenchido e atualizado; 

bb) Responsabilizar-se pela sinalização, inclusive, placa de obra contendo 

as informações necessárias; 

cc) A obra será locada pela CONTRATADA, rigorosamente de acordo com 

o projeto, correndo por sua conta e responsabilidade os erros de alinhamento 

e nivelamento cometidos; 

dd) Responsabilizar pela segurança do canteiro de obras, anexo ao Campus, 

fornecendo inclusive tapume para isolamento e proteção e ainda mantendo 

vigias que controlem, nos três turnos, a entrada e saída de materiais, 

máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina 

em todas as dependências do canteiro de obras. 

ee) A CONTRATADA será responsável por quaisquer serviços mal 

executados, correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições 

e reconstrução dos mesmos. 

ff) Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as 

despesas decorrentes da execução da obra, tais como: salários; seguros de 

acidente; impostos, taxas e contribuições; indenizações; vales-refeição; 

vales-transporte; outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 

poder público. 
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gg) Determinar aos seus empregados obediência às ordens da fiscalização, 

inclusive quanto à conduta disciplinar; 

hh) Após a execução dos serviços a empresa contratada deverá remover 

todos os materiais, entulhos e sobras deixadas nos locais, entregar todos 

os equipamentos limpos e manutenidos. 

ii) As atividades relacionadas a manutenção preventiva e corretiva devem 

ser executadas sem exposição a risco de choque elétrico. Para tanto, os 

equipamentos devem estar desenergizados e deve-se observar a utilização 

dos equipamentos de proteção individual; Caso seja necessária a 

realização de alguma atividade em que haja risco efetivo de choque 

elétrico, esta deve ser feita por técnico credenciado; 

jj) Na realização das atividades deve-se ter o manual dos equipamentos 

para dirimir quaisquer dúvidas. 

kk) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 

(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos, consoante o art. 65, § 1º, 

da Lei nº 8.666/93. Facultada a supressão além deste percentual, mediante 

acordo entre as partes CONTRATANTES, art. 65, § 2º, II da Lei nº 8.666/93. 

ll) É vedado à contratada o uso de amianto nas construções da Instituição, 

conforme Portaria n. 43 do Ministério do Meio Ambiente. 

mm) Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua 

responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e 

sociais decorrentes do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 
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a) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 

dependências para execução dos serviços referentes ao objeto, quando 

necessário e quando devidamente identificados. 

b) Atestar as faturas/notas fiscais correspondentes desde que os serviços 

tenham sido efetuados a contento. 

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da licitante vencedora; 

d) Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio do Fiscal 

para tanto formalmente designado; 

f) Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo 

com as orientações passadas pela Administração ou com as 

especificações constantes do Edital. 

g) Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as 

especificações constantes no Edital. 

h) Realizar medições contendo descrição do período correspondente e o 

previsto no projeto básico, bem como atestar diário de obras, notas fiscais 

e faturas, averiguando se os valores estão compatíveis com as medições 

efetuadas e a proposta apresentada pela licitante na efetiva prestação dos 

serviços; 

i) Efetuar o pagamento da CONTRATADA mediante apresentação das 

respectivas faturas devidamente discriminadas e atestadas pelos setores 

competentes e demais documentos estabelecidos no Edital;  

j) Comunicar oficialmente a CONTRATADA, quaisquer falhas ocorridas 

durante a execução dos serviços. 

k) Manter atualizado o “livro de ocorrências de obras”. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância de R$88.677,28 (oitenta e oito mi, seiscentos e 

setenta e sete reais e vinte e oito centavos). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
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No valor acima, estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, 

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto contratado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, com exceção dos casos 

previstos em Lei. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente da contratação dos serviços, objeto deste Projeto Básico, 

correrá à conta das dotações orçamentárias de 2020 do Orçamento Geral da 

União, Gestão/Unidade:  158144/26414; Fonte: 8100000000; Programa de 

Trabalho: 171009; Ação: 20 RL; Natureza de Despesa:44905198; PI 

L20LRLP41EW8. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será realizado conforme o cronograma físico-financeiro 

apresentado pela contratada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, a contratada 

solicitará à Fiscalização a medição dos trabalhos executados. Uma vez 

medidos os serviços pela fiscalização, a contratada apresentará nota 

fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo IFMT. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela 

Fiscalização designada através da Administração do IFMT. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual foi emitida a 

Nota Fiscal, que deverá ser o mesmo habilitado na licitação. 

PARÁGRAFO QUARTO 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS 

 

 
PROAD/ Reitoria / IFMT | UGE/Gestão: 158144/26414 
CNPJ: 10.784.782/0001-50 | Telefone: (65) 3616-4129 

Avenida Senador Filinto Muller; Nº 953; Bairro Quilombo; CEP: 78.043-409. Cuiabá-MT 
Página 9 de 20 

 

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em 

virtude de penalidade ou inadimplência. 

PARÁGRAFO QUINTO 

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil após atestada na Nota 

Fiscal, pela Fiscalização designada através da Administração do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, de que os 

serviços foram realizados. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a 

CONTRATADA encontra-se em dia com suas obrigações para com o 

sistema da seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa 

de Débito junto ao INSS, Certidão de Débitos Trabalhista (TST) e do 

Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS. 

a) A Administração poderá consultar a regularidade por meio de 

consulta no SICAF. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a Contratada 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 

taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre o final 

do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 

pagamento, aplica-se a seguinte fórmula: 

EM  = I x N x VP, onde: 

EM  = encargos moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = valor da parcela a  ser paga 

I  = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = TX/365; 

TX = percentual da taxa anual = 6% 
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PARAGRAFO OITAVO 

A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na Nota 

Fiscal/Fatura da medição seguinte ao da ocorrência. 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 

Os serviços ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por 01 (um) 

fiscal de contrato e 01 (um) fiscal técnico (legalmente habilitado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA), designado por portaria e 

acompanhados pela equipe do Departamento e Planejamento Estrutural do 

IFMT (DEPE). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Projeto Básico. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, 

deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 

adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 

os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada 

que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido 

neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações 

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

PARÁGRAFO QUINTO 
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O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 

responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 

artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes 

rotinas. 

I - Para o ingresso de qualquer funcionário ou colaborador da 

CONTRATADA, em áreas do IFMT, deverão ser respeitados os seguintes 

procedimentos: 

a)  A CONTRATADA deverá apresentar uma lista dos funcionários, 

conforme modelo a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. Tal documento 

deverá apresentar todos os seus campos devidamente preenchidos e a 

assinatura do representante da CONTRATADA. Juntamente com a lista, 

deverá ser apresentada fotocópia do documento de identidade e fotocópia 

do registro em carteira profissional, comprovando o vínculo com a 

CONTRATADA. 

b)  No caso de funcionário de empresa terceirizada, o vínculo com a 

CONTRATADA será comprovado através da apresentação do Contrato 

entre a CONTRATADA e a TERCEIRIZADA, e de documentação que 

comprove o vínculo entre funcionário e a TERCEIRIZADA. 

c) No caso de funcionário ser acionista ou cotista da empresa, é necessária 

a apresentação de fotocópia do CONTRATO SOCIAL da empresa em 

questão. 

d) Não será permitida a entrada de qualquer funcionário cujo nome não 

constar na lista apresentada pela CONTRATADA. 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS 

 

 
PROAD/ Reitoria / IFMT | UGE/Gestão: 158144/26414 
CNPJ: 10.784.782/0001-50 | Telefone: (65) 3616-4129 

Avenida Senador Filinto Muller; Nº 953; Bairro Quilombo; CEP: 78.043-409. Cuiabá-MT 
Página 12 de 20 

 

PARÁGRAFO OITAVO 

Será obrigatório o porte de crachá de identificação e uniforme dentro dos 

limites da propriedade do IFMT, sob pena da retirada do indivíduo que não 

respeitar esta determinação. 

PARÁGRAFO NONO 

A CONTRATADA deverá apresentar documentação comprobatória do 

pagamento de funcionários, que será exigida mensalmente pela 

FISCALIZAÇÃO, sendo que a apresentação dessa documentação será pré-

requisito para realização de medições de serviços. A conferência de tal 

documentação será realizada com informações constantes na FICHA DE 

IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. No caso do desligamento de algum 

funcionário cadastrado, a empresa deverá apresentar a documentação 

referente à demissão do mesmo. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 

na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor total do contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A Contratada somente poderá subcontratar empresas que aceitem 

expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
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A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação 

técnica necessários para a execução do objeto. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe 

realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem 

como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

DÉCIMA – DAS SANÇÕES 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o 

contratado que: 

a) não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta; 

b) apresentar documentação falsa; 

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f)  cometer fraude fiscal; 

g) comportar-se de modo inidôneo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 

ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 

mesmo após o encerramento da fase de propostas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 
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a)  Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

c) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto; 

d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

e) Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

f)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo 

de Responsabilização - PAR. 

PARÁGRAFO QUINTO 

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou 
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estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 

seu rito normal na unidade administrativa. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 

danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo 

cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor 

remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

PARÁGRAFO OITAVO 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

PARÁGRAFO NONO 

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 Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 

Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada ou aos profissionais que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

PARÁGRAFO DECIMO SEGUNDO 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

PARÁGRAFO DECIMO TERCEIRO 

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 Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DAS ALTERAÇÕES 

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017, no 

que couber. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso 

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 

(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder os limites estabelecidos no subitem anterior. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 

aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

PARÁGRAFO QUARTO 
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Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 

serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de 

referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da 

licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o 

valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com 

vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção 

do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 

7.983/2013. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a Contratada não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre o final do período 

de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, aplica-se a 

seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, onde: 

EM = encargos moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = valor da parcela a ser paga 

I = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = TX/365; 

TX = percentual da taxa anual = 6% 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A compensação financeira prevista nessa cláusula será incluída na Nota 

Fiscal/Fatura da medição seguinte ao da ocorrência. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO  

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

a) nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as 

consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação 
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das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento 

Convocatório; 

b) amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

c)  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 

assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

a) O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

b) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos 

em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 

c) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

d) Indenizações e multas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, 

bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e 

para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos 

empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 

contrato será causa de rescisão por ato unilateral e escrito da contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento 

Contratual serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos 

e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, 

independentemente de suas transcrições. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente instrumento será publicado em forma de extrato, no D.O.U., em 

conformidade com o disposto no Parágrafo único do art. 61 da Lei n. 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 

corridos, contados a partir da assinatura do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 

referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de 

dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação 

Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, 

contados a partir da data constante no recebimento da Ordem de Serviço. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O prazo previsto no caput da presente cláusula poderá ser excepcionalmente 

prorrogado, quando solicitado pelo contratado, durante o seu transcurso, e 

desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela 

Administração do IFMT, observado o disposto nos incisos I a VI do § 1º do 

artigo 57 da Lei n.º 8.666/1993. 

PARAGRAFO QUARTO 

A CONTRATADA em sua solicitação deverá apresentar: novo cronograma 

físico-financeiro, comprovação documental de todas as alegações que vierem 

a ensejar no possível atraso, a demonstração de total ausência de culpa da 

CONTRATADA com antecedência mínima de 10 dias corridos para o fim do 

prazo de execução dos serviços contratado. 

PARAGRAFO QUARTO 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS VEDAÇÕES 

É vedado à CONTRATADA: 

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 
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b) Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em 

lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 Fica eleito o foro da Justiça Federal de Mato Grosso na cidade de Cuiabá-MT 

para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia 

de qualquer outro. 

 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

Contrato, lavrado em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes. 

 

Cuiabá – MT, 18 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

ADRIANO BREUNIG  
Reitor Substituto em Exercício do Instituto Federal de Educação,  

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Portaria IFMT nº 2484 de 14 de dezembro de 2020 
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TESTEMUNHAS 
 
1- 
 
 
2-  


		2021-01-18T14:57:50-0400
	ADRIANO BREUNIG:76134679968


		2021-01-20T13:41:27-0400
	LUIZ DE ARRUDA JUNIOR:31391761120




