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TOMADA DE PREÇO N° 003/2.017 

 MINUTA DE CONTRATO Nº. 149/2017  

 

Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Avenida Adhemar de Barros, n.º 
1.070– Porto do Ribeira – Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
45.550.167/ 0001 - 64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o 
Sr. WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro, casado, funcionário público federal, 
portador do RG. Nº 832.998/SSP/DF, e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas CPF/MF sob nº 043.596.232-91, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa  PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL 
LTDA, inscrito no CNPJ n° 05.641.768/0001-68, com sede a Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, 1.900, Residencial Vale Verde, Marília/SP, CEP: 17.514-
000 neste ato representado por Rafael Chicarelli Trevisi, inscrito do Cadastro 
de Pessoas Físicas n° 288.490.048-93, portador do RG n° 28.492.345-X, 
residente e domiciliado a Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1.900, Residencial 
Vale Verde, Marília/SP, CEP: 17.541-000, doravante denominada 
CONTRATADA, tendo como respaldo o resultado da Tomada de Preços n.º 
003/2017, a autorização constante do Processo n.º 166/2017 e a proposta 
apresentada pela empresa, destinada a contratação de serviços voltados 
à implantação de Sistema Pedagógico firmam o presente contrato regido 
pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente as do 
artigo 23, inciso I, alínea “b”, legislação pertinente, e pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes: 

Cláusula Primeira - OBJETO 
1.1. O presente instrumento pretende regular a Contratação de serviços 
voltados à implantação de Sistema Pedagógico de Ensino para a 
Educação Infantil (0 a 6 anos) e para Educação Fundamental (3º ao 5º 
ano) do município de Iguape, com suporte pedagógico, portal de 
educação na internet, avaliações, bem como fornecimento de material 
didático composto por conjuntos impressos (aluno e professor), 
conforme especificações e quantitativos estimados, constantes dos anexos I, 
que fazem parte integrante do Edital da Tomada de Preços nº 003/2017, 
anexados ao processo licitatório que deu origem a presente contratação, e 
os preços e condições constantes da Proposta da CONTRATADA; que 
passam a fazer parte integrante do presente contrato independente de 
transcrição. 

Cláusula Segunda - PREÇO 

2.1.   Pela contratação dos serviços objeto do presente contrato, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço global, totalizando o valor 
de R$ 649.175,00 (seiscentos e quarenta e nove mil cento e setenta e 
cinco reais), conforme proposta de preços apresentada pela 
CONTRATADA que faz parte integrante do presente instrumento. 
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Cláusula terceira - FORMA DE PAGAMENTO 
3.1. O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) pela Tesouraria da 

CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar a indicação das 

informações necessárias. 

3.2. A CONTRATADA deverá emitir na data da entrega dos materiais a nota 

fiscal referente à totalidade do material entregue e correspondentes serviços 

prestados. 

3.3. Pelo fornecimento do objeto, a Prefeitura efetuará o pagamento em até 

10 (dez) dias da entrega da nota fiscal, aceita pelo preposto do Município. 

3.4. Em sendo constatadas falhas ou irregularidades nos materiais, os 

pagamentos serão sustados até o cumprimento da obrigação assumida, sem 

prejuízo das sanções previstas na licitação que originou este contrato. 

3.5. Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feriados, 
ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil 
subsequente sem qualquer incidência de correção monetária. 

Cláusula Quarta - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS 
FINANCEIROS 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato serão pagas com 
recursos previstos no orçamento vigente, consignados na seguinte 
classificação: 

 Unidade Orçamentária: 02.07.00; Funcional Programática: 
12.365.0084.2109; Categoria Econômica: 3.3.90.39.16; Ficha 159; 
Destinação de Recursos: 01.200.00; 

 Unidade Orçamentária: 02.09.00; Funcional Programática: 
12.365.0075.2026; Categoria Econômica: 3.3.90.39.16; Ficha 179; 
Destinação de Recursos: 01.200.00; 

 Unidade Orçamentária: 02.09.00; Funcional Programática: 
12.365.0075.2026; Categoria Econômica: 3.3.90.39.16; Ficha 180; 
Destinação de Recursos: 05.200.00; 

Cláusula Quinta – VIGÊNCIA 
5.1. O prazo do presente contrato será 12 (doze) meses, contados da sua 

assinatura, prorrogável na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 

8.666/93, por até 60 (sessenta) meses, a critério de ambas as partes, com 

vistas a obtenção de preços e condições vantajosas para a Administração. 

5.2. Os preços ofertados pela CONTRATADA somente serão reajustados 

em periodicidade anual, a contar da data da assinatura do contrato, 

utilizando-se o IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

Cláusula Sexta – DAS OBRIGAÇÕES 

6.1.São obrigações da CONTRATADA: Cumprir rigorosamente com o 

conteúdo dos projetos apresentados na Proposta Técnica; Entregar o 

material didático dos alunos e material de apoio aos docentes e prestar 
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assessoria pedagógica nos termos do ANEXO I 

– Especificações do Objeto; Disponibilizar o material didático dos alunos e 

material de apoio aos docentes antes do início de cada bimestre letivo, o 

qual deverá ser solicitado pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias do 

recebimento da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Expedição, pela 

Contratante; Cumprir com as cláusulas e especificações técnicas contidas 

no edital e anexos da Tomada de Preços nº 003/2017. Cláusula Sétima - 

DAS PENALIDADES 

7.1. À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas 

as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Iguape pelo prazo de 02 (dois) anos 

consecutivos; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura 

Municipal de Iguape, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante esta 

Prefeitura Municipal, após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

7.2. A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, 

poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 

demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face 

da CONTRATANTE. 

7.3. Ocorrendo atraso na execução por culpa da CONTRATADA, ser-lhe-á 

aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da 

prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de 

notificação ou interpelação. 

 
7.4. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o 

seu pagamento não elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos 

causados à CONTRATANTE. 

Cláusula oitava - DA RESCISÃO 

8.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 

80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital. 

8.2.Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 

Cláusula Nona - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA 

9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação 

ou transferência, no todo ou em parte. 

Cláusula Décima - DAS RESPONSABILIDADES 
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10.1 A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações 

CONTRATADAS. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 

comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, 

por quaisquer prejuízos que sejam causados a CONTRATANTE ou a 

terceiros na execução deste contrato. 

10.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou 

obrigações vinculados à legislação autoral, tributária, trabalhista, 

previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente 

contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à 

CONTRATADA. 

10.3. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à 

execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 

prepostos ou subordinado. 

10.4. A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as 

condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 

Cláusula Décima Primeira - DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

11.1. Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de 

tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste 

contrato e da execução de seu objeto. 

Cláusula Décima Segunda  - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 

12.1. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente 

contrato, a CONTRATANTE  providenciará  sua  publicação  resumida  na  

Imprensa  Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como 

condição indispensável para sua eficácia. 

Cláusula Décima Terceira- FORO 

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Iguape, Estado de São Paulo, 
para dirimir as dúvidas suscitadas em decorrência da execução do presente 
contrato, não resolvidas pelas vias administrativas próprias. 
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E por estarem de acordo com as condições aqui estabelecidas, lavrou-se o 
presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o 
qual, após lido e achado conforme, é assinado pela CONTRATANTE, 
CONTRATADA e testemunhas. 

Iguape, 28 de Julho de 2017. 
 
 

WILSON ALMEIDA LIMA RAFAEL CHICARELLI TERVISI 
Prefeito Municipal Representante Legal 
P/ÓRGÃO GERENCIADOR P/ FORNECEDOR 

 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 

 
Nome Nome: 
R.G. R.G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 

Advogado – OAB/SP 
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