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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

JAGUARIÚNA, E A EMPRESA EDITORA GRÁFICA OPET LTDA., PARA

IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO, CONSTITUÍDO DE

MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO.

Processo Administrativo n° 11.591/2015.

Concorrência n° 009/2015.

Contrato n° 051/2016.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, n°

1235 - Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n°. 46.410.866/0001-71 neste ato

representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. TARCÍSIO CLETO

CHIAVEGATO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n°

7.481.699-8 -- SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n° 056.597.528-53, residente e

domiciliado na Praça Carlos Gomes n° 14, Jardim Paraíso, neste município de Jaguariúna,

Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro

lado a Empresa EDITORA GRÁFICA OPET LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n°

72.314.776/0001-97, a Rua Desembargador Hugo Simas, n°. 1220 Bairro: Bom Retiro,

CEP.: 80520-250, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, representada neste ato por

sua Administradora Sra. Maria Cristina Rodrigues Swiatovski, brasileira, casada,

Administradora, portador da Cédula de Identidade RG n°. 4.461.768-4 SSP/PR e inscrito

no CPF/MF sob n° 007.502.109-90, com endereço comercial a Rua Desembargador Hugo

Simas, n°. 1220 Bairro: Bom Retiro, CEP.: 80520-250, no Município de Curitiba, Estado do

Paraná, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que

segue:

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

1.1 Fornecimento de sistema pedagógico de ensino para alunos e professores,

objetivando atender as necessidades educativas dos alunos de Educação Infantil e Ensino
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Fundamental í e II e dos professores que atuam com essas etapas escolares, nas

especificações detalhadas no Anexo l (parte integrante do Edital) e quantidades descritas

abaixo:

ÍTEM

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

SÉRIE

Maternal

Pré-escola- NíveM

Pré- Escola - Nível 2

1°ANO

2° ANO

3° ANO

4° ANO

5° ANO

6° ANO

7° ANO

8° ANO

9° ANO

TOTAL

QTDE. DE

ALUNOS

250

650

670

690

650

650

740

730

700

650

500

720

7600

QTDE. ANUAL

APOSTILAS

500

2.600

2.680

2.760

2.600

2.600

2.960

2.920

2.800

2.600

2.000

2.880

29.900

CLÁUSULA 2 - DOCUMENTOS INTEGRANTES:

2.1- Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução, bem assim

para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram

este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos os

seguintes documentos:

a) Edital da Concorrência n° 009/2015; e

b) Proposta de Preços da CONTRATADA.

2.2 - Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em

complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do

objeto contratado.
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CLÁUSULA 3 - PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA/REAJUSTE;

3.1 A contratação dar-se-á por 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento

da Ordem de Fornecimento, a ser emitida pela Secretaria de Educação, após assinatura

do Contrato, sendo que as entregas das apostilas deverão ser realizadas após o

recebimento da referida Ordem de Fornecimento,

3.2 Este contrato poderá ser renovado ou aditado, por iguais e sucessivos períodos, nos

termos dos Artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666/93.

3.3 No caso de prorrogação a que se refere o item anterior será aplicado o reajuste com

base na variação acumulada do índice Geral de Preços do Mercado - IGPM (Fundação

Getúlio Vargas - FGV), ou outro índice que venha a substituí-lo.

CLÁUSULA 4-VALOR:

4.1. Os valores para o fornecimento do objeto constante em Cláusula 1.1 são de: item

01: valor unitário de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), totalizando o valor

de R$61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais), item 02: valor unitário de R$

246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), totalizando o valor de R$159.900,00 (cento

e cinquenta e nove mil e novecentos reais), item 03: valor unitário de R$ 246,00

(duzentos e quarenta e seis reais), totalizando o valor de R$164.820,00 (cento e

sessenta e quatro mil e oitocentos e vinte reais), item 04: valor unitário de R$ 340,00

(trezentos e quarenta reais), totalizando o valor de R$234.600,00 (duzentos e trinta e

quatro mil e seiscentos reais), item 05: valor unitário de R$ 340,00 (trezentos e

quarenta reais), totalizando o valor de R$221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais),

item 06: valor unitário de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), totalizando o valor de

R$221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais), item 07: valor unitário de R$ 340,00

(trezentos e quarenta reais), totalizando o valor de R$251.600,00 {duzentos e

cinquenta e um mil e seiscentos reais), item 08: valor unitário de R$ 340,00 (trezentos

e quarenta reais), totalizando o valor de R$248.200,00 (duzentos e quarenta e oito mil
3
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e duzentos reais), item 09: valor unitário de R$ 340,00 {trezentos e quarenta reais),

totalizando o valor de R$238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais), item 10: valor

unitário de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), totalizando o valor de R$221.000,00

(duzentos e vinte e um mil reais), item 11: valor unitário de R$ 340,00 (trezentos e

quarenta reais), totalizando o valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais) e item

12: valor unitário de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), totalizando o valor de

R$244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais), devidamente

aprovados pela CONTRATANTE, totalizando o valor global de R$ 2.436.420,00 (dois

milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e quatrocentos e vinte reais).

4.2 - Nos preços contratados estão incluídos todas as incidências fiscais, tributárias,

trabalhistas, previdenciárias e demais encargos, que correrão por sua conta e

responsabilidade, estando também abrangidas as despesas de transporte, hospedagem, e

alimentação, se necessários.

4.3 As despesas decorrentes desta Concorrência ocorrerão por conta das seguintes

dotações orçamentarias:

020601 12.365.0013.2013.0000 3.3.90.30.00.

020602 12.361.0014.2014.00003.3.90.30.00.

CLÁUSULA 5 - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

5.1 A cada entrega do objeto constante em clausula 1.1, a CONTRATADA apresentará

Nota Fiscal Eletrõnica (Nfe), a qual deverá estar adequadamente preenchida, devendo

conter no corpo da mesma o número do presente contrato, bem como o número da

Concorrência constante na Cláusula 2.1, alínea "a" deste instrumento.

5.1.1 O pagamento será efetuado, até o 25° (vigésimo quinto) dia posterior à data de

apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente rubricada pela Secretaria de Educação.

5.2 Os pagamentos dar-se-ão mediante depósito bancário em favor da CONTRATADA.
4
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5.3 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), o número

da Agência e número da conta bancária do Banco do Brasil S.A., a qual será

efetivado o pagamento.

5.4 Fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da Nota Fiscal Eletrônica

(Nfe) emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente,

cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATADA.

5.5 A CONTRATADA deverá apresentar junto com as Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe), o

comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS e ao FGTS.

5.6 Em hipótese alguma será efetivado pagamento antecipado ou sem a apresentação do

constante na Cláusula 5.3 e 5.5.

5.7 No caso do objeto não estar de acordo com as condições fixadas neste Contrato, a

CONTRATANTE fica, desde já, autorizada a reter o pagamento, até que sejam

providenciadas as substituições necessárias.

CLÁUSULA 6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 Prestar e executar todos os serviços ora licitados, de acordo com a sua proposta e

com as normas e condições previstas no edital e seus anexos, respondendo civil e

criminalmente pelas consequências de sua inobservância total ou parcial.

6.2 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, os requisitos de habilitação exigidos no edital de origem.

6.3 Não ceder ou subcontratar, inteira ou parcialmente, os direitos e obrigações deste

Contrato ou os dele resultantes, sem prévia e formal anuência da CONTRATANTE.
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CLÁUSULA 7 - RESCISÃO CONTRATUAL:

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

previstas no presente contrato e na lei.

7.2 Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer

interpelação judicial ou extrajudicial, salvo motivo de força maior plenamente justificado, nos

casos detalhados nos Incisos, l a XVII do Art.78 da Lei n° 8.666/93.

7.3 No caso de rescisão contratual por cometimento reiterado de faltas em sua execução, a

área gerenciadora anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou

defeitos observados.

7.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurados: o

contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA 8 - PENALIDADES:

8.1 A inexecução total ou parcial do contrato causada pela licitante, importará na aplicação

das sanções estabelecidas nos termos do Art. 87 da Lei n° 8.666/93, garantida a defesa

prévia:

- Advertência;

- Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de descumprimento total;

- Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato por infração de qualquer cláusula

contratual, aplicada em dobro na reincidência;

- Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a

dois anos.

8.2 As muitas são independentes e seu valor, será descontado dos pagamentos devidos à

CONTRATADA ou na impossibilidade, cobrado judicialmente
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CLÁUSULA 9 - VALOR DO CONTRATO:

9.1 Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ 2.436.420,00 (dois milhões,

quatrocentos e trinta e seis mil e quatrocentos e vinte reais).

CLÁUSULA 10 - VIGÊNCIA:

10.1 Este contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados da data da Ordem de

fornecimento.

CLÁUSULA 11 -FORO:

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna, com renúncia de qualquer outro por mais

privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente, e que não possa ser

resolvida na esfera administrativa.

CLÁUSULA 12 - GARANTIA:

12.1 No ato da assinatura deste, a CONTRATADA deverá, como elemento assecuratório

do cumprimento das obrigações assumidas, prestar sob qualquer uma das formas

previstas no Artigo 56 da Lei n° 8.666/93, o valor correspondente a 5% (cinco por cento)

do valor deste contrato, com validade de no mínimo 12 (doze) meses

12.2 A garantia prestada pela CONTRATADA no ato da assinatura deste, como elemento

assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, será devolvida logo após a

plena e correta execução do convencionado, ou deverá ser renovada, caso haja a

prorrogação da vigência deste.

CLÁUSULA 13 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1 O presente contrato poderá ser prorrogado ou aditado, nos termos dos artigos 57 e

65 da Lei n° 8.666/93.

13.2 Todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais devidos em

decorrência direta ou indireta da execução deste Contrato, serão de única e exclusiva

responsabilidade da CONTRATADA, que os recolherá sem direito a reembolso.

(3-
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E, por assim estarem justas e acordadas, assinam o Contrato as partes através de seus

representantes já qualificados no Preâmbulo, do qual foram extraídas 2 (duas) vias de

igual teor e único efeito.

' /,/-
Jaguariúna, 07 de março de 2016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA

Tarcísio Cleto Chiavegato

Prefeito

A
• i /, —* Ax -

/ {A/^^^oJ-^j^Jr\A GRÁFICA OPET LTDA.

Maria Cristina Rodrigues Swiatovski

RG n°. 4.461.768-4 SSP/PR

CPF/MF n° 007.502.109-90

TESTEMUNHAS:
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Concorrência n° 009/2015
Processo Administrativo n° 11.591/2015
Contrato n° 051/2016.
Objeto: Fornecimento de sistema pedagógico de ensino para alunos e professores,
objetivando atender as necessidades educativas dos alunos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental l e II e dos professores que atuam com essas etapas escolares.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Contratada: EDITORA GRÁFICA OPET LTDA.

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação
e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões
que vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Roder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, de conformidade aom o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-sé, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jaguariúna, 07 de março de 2016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EDITORA GRÁFICA OPET LTDÂ.
Maria Cristina Rodrigues Swiatovski
RG n°. 4.461.768-4 SSP/PR
CPF/MF n° 007.502.109-90


