
 

 
 
CONTRATO Nº ___/2021  DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO 
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE 
PERNAMBUCO – ITEP/OS  E A 
INSTITUIÇÃO (XXXXXXXXXXX). 

 

 

A ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS, entidade social de 

direito privado sem fins lucrativos, associação civil, qualificada como organização social pelo 

Decreto Estadual nº 26.025, de 14 de outubro de 2003, com titulação renovada pelo Decreto 

Estadual nº 50.243, de 09 de fevereiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

05.774.391/0001-15, com endereço de sua sede localizado à Av. Professor Luiz Freire, 700, 

Cidade Universitária, CEP 50.740-540, Recife - PE, representada por seu Diretor Presidente, 

Antonio Vaz de Albuquerque Cavalcanti, brasileiro, divorciado, engenheiro eletrônico, inscrito 

no CPF/MF sob o n° 536.095.574-00, portador da cédula de identidade RG n° 3432268 SSP/PE 

e, por seu Diretor de Marketing, Osíris Luís da Cunha Fernandes, cabo-verdiano, casado, 

administrador, portador da cédula de Identidade de Estrangeiro CIE n° V346592X DPF/PE e 

CPF n° 013.871.224-79, doravante, denominada, simplesmente CONTRATANTE; e, do outro 

lado, (xxxxxxxxxxxxxxxxx), neste ato, representada (xxxxxxxxxxxxxxxx), doravante, 

denominada, simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que se segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO   

O objeto do presente contrato, (a depender do agrupamento/produtos) visa a contratação de 

projetos ambientais, de Elaboração / Revisão de Diagnósticos Socioambientais Participativos, 

Planos de Manejo e/ou Criação de Conselhos Gestores para Unidades de Conservação (UCs) 

do Estado de Pernambuco, incluindo a promoção da participação da sociedade 

pernambucana na consolidação de produtos técnico-ambientais. Conforme descrito na 

proposta da Contratada e no termo de referência (TdR), que independentemente de 

transcrição são partes integrantes e inseparáveis deste instrumento contratual. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

As especificações dos serviços estão relacionadas às etapas e as atividades dos produtos a 

serem elaborados pela instituição Contratada conforme descrição no termo de referência 

(TdR), considerada como parte integrante deste contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

a) Executar o objeto deste instrumento dentro do prazo determinado; 



 

b) Comprovar a execução dos serviços através da entrega dos produtos previstos e realizar 
ajustes se solicitado pela equipe do ITEP/OS; 
c) Participar de discussões técnicas com a equipe do ITEP/OS para nivelamento dos 
conhecimentos e realizações técnicas;  
d) Responsabilizar-se por todas as suas despesas para execução das ações, tais como 
passagens, traslados, hospedagens, alimentação e quaisquer outras despesas necessárias 
para realização do projeto; 
e) Disponibilizar-se para viagens, quando necessário para o cumprimento das atividades do 
projeto e quando solicitado previamente pela Equipe do ITEP/OS; 
f) Ceder e transferir, na forma do artigo 49 da Lei n°9.610/98, de forma total, definitiva, 
irrevogável e irretratável, os direitos autorais patrimoniais do projeto, para as finalidades de 
compor materiais publicitários e institucionais do ITEP/OS;  
g) Assumir o compromisso de confidencialidade sobre os trabalhos realizados e em relação 
dos documentos que tiver acesso. 
i) Emitir e enviar à CONTRATANTE, sempre que lhe for solicitado e/ou necessário relatório por 
escrito acerca da situação das atividades realizadas; 
j) Emitir Nota Fiscal dos serviços prestados, que será encaminhado à CONTRATANTE. 
l) Observância das obrigações específicas contidas no TdR, quanto às obrigações inerentes aos 
agrupamentos/produtos contratados;  
 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Executar o acompanhamento e a fiscalização, comunicando qualquer falha e/ou 
irregularidade no serviço e solicitar a sua correção; 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados; 
c) Encaminhar a liberação de pagamento, após apresentação dos produtos e aceite pelo 

Gerente  da GTS/ITEP-OS; 

d) Fornecer à Contratada, ao final do serviço, Atestado de Capacidade Técnica, fazendo nele 
constar os detalhes técnicos da contratação; e 
e) Permitir que a Contratada inclua a logomarca da Contratante no rol de seus clientes em 
suas redes sociais. 

 CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

O período de vigência do instrumento contratual a ser celebrado será de 12 (doze) meses, 

contados do recebimento da Autorização Contratual – AC, podendo tal prazo ser renovado/ 

prorrogado através de Termo Aditivo, desde que devidamente justificado pelas partes.  

Paragrafo único: As instituição contratadas deverão executar os serviços objeto da presente 

contratação, em até 11 (onze) meses, contados do recebimento da Autorização Contratual – 

AC, podendo tal prazo ser renovado / prorrogado através de Termo Aditivo, desde que 

devidamente justificado pelas partes. 

 

 



 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E FORMA DE  PAGAMENTO 

Como contraprestação pelos serviços mencionados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, 

o valor global de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx mil reais), por meio da Conta Corrente de n° 

xxxxxxxxxxx do Banco xxxxxxxx, Agência: xxxxxxxxxxxxx, mediante os seguintes critérios: 

a. Serão efetuados de forma parcelada, vinculados às entregas e aprovações dos 
produtos devidamente atestados pela Equipe Técnica do ITEP/OS;   

b. Os pagamentos pelos serviços executados serão condicionados aos recebimentos dos 
pagamentos provenientes da relação contratual ITEP/OS e SEMAS/PE;   

c. Os pagamentos pelos serviços executados serão efetuados em até 10 (dez) dias 
subsequentes, condicionado à devida ocorrência dos itens anteriores. 

d. As instituições deverão manter organizados seus arquivos de documentação 
financeira, fiscal e legal, podendo ser solicitados a qualquer momento para verificação por 
parte do ITEP/OS, do Governo do Estado ou quaisquer auditorias de órgãos.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FONTE DE RECURSOS 

Os recursos financeiros para fazer face às despesas desta contratação correrão por conta de 

Código de Aplicação a ser definido pelo ITEP/OS. 

CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

À CONTRATADA é vedado transferir ou ceder, total ou parcialmente, a terceiros os direitos ou 

obrigações deste contrato. 

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato. 

CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA  –  DA  RESCISÃO  E  DAS  PENALIDADES 

As normas para rescisão do presente contrato são as estabelecidas pela legislação civil, bem 

como,  nas diretrizes especificas abaixo: 

I. O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II.  O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III.  A lentidão do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade 
da conclusão, do serviço, nos prazos estipulados; 

IV. O atraso injustificado no início da prestação de serviço; 
V. A paralisação da prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 

Contratante; 
VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

VII. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, 



 

Parágrafo primeiro: O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à 

multa de mora referente a 10% (dez por cento) do valor deste instrumento, a qual será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando 

for o caso, cobrada judicialmente. 

 

Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções; advertência que terá 

publicidade no sistema de acompanhamento de gestão do projeto, multa de 10% (dez por 

cento) do valor deste instrumento. 

 

Parágrafo Terceiro - O não cumprimento do estabelecido no presente instrumento, somente 

será admitido pela CONTRATANTE, quando decorrente de caso fortuito ou força maior 

previstos no Código Civil Brasileiro e que impeçam a consecução do objeto do presente 

instrumento contratual.  

 
Parágrafo Quarto - O descumprimento de qualquer Cláusula, assim como a execução do seu 
objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à 
CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA 
qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao fornecimento 
realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a 
defesa prévia. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA OBSERVÂNCIA À LGPD 

 O CONTRATANTE declara expresso CONSENTIMENTO que o CONTRATADO irá coletar, tratar 

e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inc. 

V da LGPD, os dados necessários para cumprimento de obrigações legais, nos termos do Art. 

7º, inc. II da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme 

autorizado pelo Art. 7º, inc. V da LGPD. Outros dados poderão ser coletados, conforme termo 

de consentimento específico. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXCLUSIVIDADE 

A CONTRATADA terá gerência integral na prestação de serviços do objeto contratado que lhe 
é destinada, com TOTAL AUTONOMIA, sem cumprimento de horários ou ordens, devendo 
atender exclusivamente o cronograma firmado entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CONFIDENCIALIDADE 

A CONTRATADA resguardará o direito da CONTRATANTE de manter sigilo sobre as 
informações e documentos coletados durante e após a execução dos serviços 

 



 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL  

Conforme artigo 49 da Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, os direitos autorais frutos do 
presente Contrato serão totalmente transferidos a CONTRATANTE, a título universal, por 
meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, na 
proporção equivalente ao montante do valor agregado de conhecimento e expertise já 
existentes em seu início e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados por cada 
uma das partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica pactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, incluindo, as 
obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADA e 
CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.  

A contratação da CONTRATADA, cumpridas todas as formalidades legais, sem exclusividade, 
de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º da CLT, nos 
termos do art. 442-B da CLT.  

Parágrafo Primeiro. Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão igualmente 
nenhum vínculo com a CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por todos os 
tributos e encargos devidos, sejam trabalhistas, sociais ou previdenciários, não existindo 
nenhuma responsabilidade da CONTRATANTE quanto aos mesmos, quer solidária ou 
subsidiariamente. 

Parágrafo Segundo. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nos termos e condições 
deste Contrato, somente terão validade se forem efetuadas através de instrumentos escritos 
e assinados pelas partes. 

Parágrafo Terceiro. Toda e qualquer tolerância quanto ao descumprimento ou cumprimento 
irregular por qualquer das partes, das condições estabelecidas no presente instrumento, não 
significará novação ou alteração das disposições ora pactuadas, mas tão somente 
liberalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO 

O presente instrumento obriga os sucessores das partes, em todos seus termos, cláusulas e 

condições, ficando eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de Pernambuco, com a 

renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, ainda que as partes contratantes 

venham transferir no futuro os seus domicílios, para dirimir possíveis questões oriundas da 

execução deste Instrumento. 

 

 

 



 

 

 

 

         E, por estarem assim justas e contratadas, as partes mandam imprimir o 

presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual forma e teor para um só efeito, que depois 

de lido e achado conforme, vai por todos, inclusive 02 (duas) testemunhas abaixo que, 

igualmente, o firmam.     

Recife, ___ de ___________ de 2021. 

 

______________________________________________________________ 

Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP/OS 

Antonio Vaz Albuquerque Cavalcanti 

Diretor Presidente 

CONTRATANTE 

 

_________________________________________________ 

Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP/OS 
Osíris Luís da Cunha Fernandes  

Diretora de Marketing 
CONTRATANTE 

 

_________________________________________________________ 

CONTRATADA 
 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ________________________________                    2. __________________________________ 

CPF/MF:                                                                CPF/MF: 

RG                                                                  RG: 

               


