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TERMO DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO  DE N.º 06/2016 

 

 Pelo presente termo de contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE PAIAL – SC, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 01.614.376.0001-59, 

com sede na Rua Goiás 400 centro, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular o senhor ALDAIR ANTONIO 

RIGO, Prefeito municipal, residente e domiciliado no município de Paial - SC, inscrito no 

CPF/CIC sob o nº 486.325.979-49, e a empresa EDITORA POSITIVO LTDA, pessoa 

jurídica de Direito Privado, Inscrita no CNPJ sob n° 79.719.613/0001-33, com sede na rua 

Senador Accioly Filho, 431, Cidade Industrial, cidade e Município de Curitiba, doravante 

denominada simplesmente de CONTRATADA, representada neste ato por sua 

procuradora a Senhora ACEDRIANA VICENTE SANDI, portadora da carteira de 

identidade n° 5R2530173 SSP/SC, CPF sob o n° 730.153.859-68  e perante as 

testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi 

autorizado pelo Processo Licitatório nº 061/2015, Pregão Presencial de n° 043/2015, 

homologado e adjudicado no dia 11 de janeiro de 2016,  e que se regerá nos termos 

da lei 8.666/93 e suas alterações, atendida as Cláusulas e condições que anunciam   a 

seguir: 

 

Cláusula 1ª. – Do objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 

instrumentos pedagógicos para alunos e professores da rede municipal de 

educação. 

Nível 
Preço anual da coleção por 

aluno (R$) 

Preço anual para todos 

alunos (R$) 

Educação Infantil (maternal-G3, G4-Nivel 

I, G5-Nivel II) 
324,90 16.245,00 

Ensino Fundamental I (1º ano) 347,48 10.424,40 

Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano) 347,48 34.400,52 

Total  R$ 61.069,92 

 

§ 1º.  Os livros do 1° ano deverão ser por disciplina;  
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§ 3º. A cada início de ano serão solicitadas as apostilas, conforme o número de matrículas 

efetivamente realizadas em cada ano/série correspondente. 

§ 4º. Os quantitativos de alunos estimados para o ano de 2016 são: 

Nível Quantidade 

Educação Infantil 50 

Ensino Fundamental I (1º ano) 30 

Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano) 99 

Total 179 

 

§ 5º. O fornecimento das apostilas será bimestral, semestral ou anual, conforme 

especificado no anexo 05 – Termo de Referência, do Pregão Presencial nº. 043/2015. 

 

§ 6º. Os livros didáticos e agendas destinados aos professores e alunos, o portal de 

educação, o sistema de monitoramento, assessoramento pedagógico estão inclusos no 

valor da proposta, não havendo custo adicional para o município.  

 

Cláusula 2ª. – Do prazo de entrega: O prazo de entrega do material é 25 (vinte e cinco) 

dias úteis a contar da data de cada pedido realizado pela Secretaria da Educação.  

 

Cláusula 3ª. – Do preço e condições de pagamento: O valor total dos instrumentos 

pedagógicos é de R$ 61.069,92 (sessenta e um mil e sessenta e nove reais). O 

pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega, mediante 

emissão da nota fiscal. 

 

Cláusula 4ª. – Do reajuste: Durante o período de vigência deste contrato não será 

concedido reajuste aos preços.  
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Parágrafo único – No caso de prorrogação do presente instrumento, será concedido 

reajuste pelo índice do INPC, após o período mínimo de 12 (doze) meses, contados da  

data de assinatura do contrato. 

Cláusula 5ª. – Dos recursos orçamentários: As despesas decorrentes do presente 

contrato ocorrerão por conta de recursos próprios do Orçamento de 2016 conforme Lei 

598 de 1º de dezembro de 2015.  

Cláusula 6ª. – Dos direitos e responsabilidades das partes:  

§ 1º - Constituem direito do Contratante receber o objeto deste contrato nas condições 

avençadas e, da Contratada, perceber o valor ajustado na forma e prazo 

convencionados. 

§ 2º - Constituem obrigações do Contratante: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar a Contratada as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Fornecer informações úteis, boas e necessárias para a perfeita entrega do objeto 

licitado com vistas à execução do objeto deste contrato; e, 

§ 3º - Constituem obrigações da Contratada:  

a) Efetuar o fornecimento na forma ajustada, sujeitando-se à vistoria e aferição da 

qualidade pelo Contratante, observado o disposto no Edital, sob pena de rescisão 

contratual e demais penalidades previstas em lei.  

b) Atender os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais decorrentes da 

execução do presente contrato, ficando o Contratante isento de qualquer vínculo 

empregatício com os funcionários da Contratada, bem como de quaisquer obrigações 

tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento deste instrumento contratual; 

c) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
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licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais; 

d) Responsabilizar-se por eventuais prejuízos, indenizações e demais responsabilidades, 

causados ao Contratante e/ou a terceiros, provocados, por ineficiência, negligência, 

imperícia, imprudência ou irregularidades cometidas na execução do Contrato;  

 

Cláusula 7ª. – Das penalidades:  

§ 1º - Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993, a 

empresa contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 

a) Pela inexecução total ou parcial do contrato, multa de até 20% (vinte por cento), 

calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida, e ainda, multa 

correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para 

complementação ou realização da obrigação não cumprida. 

§ 2º - As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

conseqüentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação 

dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao 

Município de Paial. 

§ 3º - Sem prejuízo das penalidades de multa, ficam as licitantes que não cumprirem as 

cláusulas contratuais, sujeitas ainda: 

a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a dois anos. 

b) 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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Cláusula 8ª.– Das condições: A Contratada se obriga a manter durante a vigência 

contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de 

motivo justo para rescisão e aplicação de penalidades. 

 

Cláusula 9ª. – Dos Recursos Administrativos: Da penalidade aplicada caberá recurso, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou 

a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

 

Cláusula 10 - Do acompanhamento e da fiscalização: A execução deste contrato 

deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Sra. Elise Kutszepa, Secretária Municipal de 

Educação, responsável pelo recebimento, verificação de atendimento das especificações 

técnicas do objeto e sua quitação total de entrega e recebimento, nos termos do art. 67 da 

lei nº. 8.666/93. 

 

Cláusula 11 – Da Alteração: Este contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos 

casos previstos no art. 65 da lei nº. 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo. 

 

Cláusula 12 – Da rescisão: 

§ 1º - A inexecução total ou parcial do contrato decorrente desta licitação ensejará sua 

rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da lei n°. 8.666/1993 

e posteriores alterações, com as conseqüências previstas no artigo 80 da referida lei, sem 

que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização. 
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§ 2º - A rescisão contratual poderá ser: 

a) por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do 

artigo 78 da lei nº. 8.666/1993; 

b) amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 

processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

 

Cláusula 13 – Da vinculação ao Edital: Este contrato está vinculado ao Processo 

Licitatório, na modalidade Edital de Pregão Presencial nº. 043/2015, para todos os efeitos 

legais, especialmente em caso de dúvidas, contradições e omissões. 

 

Cláusula 14 – Das disposições finais: Este contrato é intransferível, não podendo a 

Contratada, de forma alguma, sem anuência do Contratante, sub-rogar seus direitos e 

obrigações a terceiros.       

 

Cláusula 15 – Do foro: O Foro competente para solução das pendências deste 

instrumento é o da Comarca de Itá, Estado de Santa Catarina. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (tres) vias de igual 

teor e forma para um fim único. 

Paial-SC., aos 11 dias do mês de janeiro do ano de 2016. 

 

 

 
ACEDRIANA VICENTE SANDI 

Procuradora 
CONTRATADA 

 
 

ALDAIR ANTONIO RIGO 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

Testemunhas: 
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____________________                                          ___________________ 
     Elise Kutszepa                                                    Visto Assessor Jurídico 

              Fiscal do Contrato 
 

 

 

____________________ 
Jania Lucia Dala Vale 
CPF: 005.696.699-79 

 
 

____________________ 
Antonio Soster 

CPF: 486.301.449-04 

 


