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TERMO CONTRATO Nº 151/2019. 

 

4.489/2019 e Processo n° 1.859/2019 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES 

CONTRATADA: EDITORA CIDADANIA LTDA  

OBJETO: AQUISIÇÃO DO LIVROS EDUCATIVOS PARA ATENDER AOS AS NECESSIDADES DA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE” 

VALOR:  R$70.705,00 (setenta mil e setecentos e cinco reais) 

 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 2019, de um lado, O MUNICÍPIO DE 

CONCEIÇÃO DO CASTELO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida José Grilo, nº 

426, Centro, Conceição do Castelo, ES, CEP 28.370-000,inscrito no CNPJ sob o nº 26.165.570/0001-

98, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor CHRISTIANO SPADETTO, brasileiro, 

residente e domiciliado na Avenida José Grilo, nº 794, Centro, Conceição do Castelo, ES, CEP 

28.370-000, inscrito no CPF sob o nº 003.755.567-70 e no RG sob o nº 961.351 SPTC/ES, 

doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa EDITORA CIDADANIA LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 11.297.349/0001-53, com sede na AV 

Luiz Manoel Vellozo, nº 11, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES Cep. 29.102-207, e-mail 

mdcontabilidade@terra.com.br, tel. (27) 3062-4447, neste ato representada Pelo senhor MACIEL 

GARCIA VELOSO, portador do CPF nº 019.321.307-99 e CI nº 094388758 e a senhora DANIELLE 

DE AS MAIA VELOSO, portado do CPF nº 002.708.337-30 e CNH nº 00620973629,  adiante 

simplesmente CONTRATADA, firmam o presente Contrato para AQUISIÇÃO DO LIVROS EDUCATIVOS 

PARA ATENDER AOS AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, devidamente 

autorizado pelo Protocolo nº 4.489/2019 e Processo n° 1.859/2019), Processo de Inexigibilidade nº 

050/2019 e nos termos do art. 25, inciso I e II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, demais 

legislações pertinentes, que será regido pelas Cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR 

Este Contrato tem como objeto a AQUISIÇÃO DO LIVROS EDUCATIVOS PARA ATENDER AOS AS 

NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

mailto:mdcontabilidade@terra.com.br
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A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor conforme tabela abaixo: 

Ítem Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

 

00001 

 

00009002 

LIVRO livro: suicídio: entender e cuidar. registro isbn: 978-65-80323-
08-1 autor: m. garcia quantidade de páginas: 40 – incluindo capa 

formato fechado: 22 x 20 formato aberto: 44 x 20 papel miolo: couché 
fosco 115 gramas acabamento: 4 x 4 cores, verniz de máquina, 
dobrado, grampeado. 

 

UN 

 

1.000,00 

 

17,900 

 

17.900,00 

 

00002 

 

00009002 

LIVRO livro: saúde da mulher: cuidar da saúde é a melhor escolha. 
registro isbn: 978-85-63390-48-6 autor: fabricio taufner quantidade de 
páginas: 40 – incluindo capa formato fechado: 22 x 20 formato aberto: 
44 x 20 papel capa: couché fosco 230 gramas papel miolo: couché  
osco 115 gramas acabamento: 4 x 4 cores, verniz de máquina, 
dobrado, grampeado 

 

UN 

 

1.250,00 

 

17,900 

 

22.375,00 

 

 

00003 

 

 

00009002 

LIVRO livro: aids – prevenção e informação. registro isbn: 978-85-
63390-56-1 autor: fabricio taufner quantidade de páginas: 40 – 
incluindo capa formato fechado: 22 x 20 formato aberto: 44 x 20 papel 
capa: couché fosco 230 gramas papel miolo: couché fosco 115 gramas 
acabamento: 4 x 4 cores, verniz de máquina, dobrado, grampeado 

 

 

UN 

 

 

450,00 

 

 

17,900 

 

 

8.055,00 

 

00004 

 

00009002 

LIVRO livro: saúde do homem registro isbn: 978-85-63390-49-3 autor: 
fabricio taufner quantidade de páginas: 40 – incluindo capa formato 
fechado: 22 x 20 formato aberto: 44 x 20 papel capa: couché fosco 230 
gramas papel miolo: couché fosco 115 gramas acabamento: 4 x 4 
cores, verniz de máquina, dobrado, grampeado 

 

UN 

 

1.250,00 

 

17,900 

 

22.375,00 

 

O valor total do presente Contrato é de R$70.705,00 (setenta mil e setecentos e cinco reais). 

Os pagamentos deverão ser efetuados pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridos, após a 

emissão da nota fiscal de faturamento relativa a cada bimestre. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

A vigência deste contrato será de 17 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, 

prorrogável na forma do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

O fornecimento dos materiais deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Autorização de Fornecimento, devidamente assinados. 

a) As despesas de transporte e seguro de carga correrão por conta da CONTRATADA. 
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b) Os materiais deverão ser entregues na secretaria requisitante na sede da cidade de Conceição 

do Castelo. 

CLÁUSULA QUARTA - DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

Ao receber os Livros, a CONTRATANTE deverá conferi-los, emitindo o respectivo recibo no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis e disponibilizando uma via original à CONTRATADA. 

Caso a CONTRATANTE não emita o recibo no prazo definido na cláusula quinta, os Livros serão 

considerados como recebidos. 

Se porventura houver irregularidades, a CONTRATANTE as acusará, por escrito, no mesmo prazo, 

e a CONTRATADA substituirá o material, imediatamente, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta contratação serão efetuadas à conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias: 

17001- Secretaria Municipal de Saúde: Ficha: 0012 Fonte de Recurso: 22120000 (Superávit- 

Federal) Elemento de Despesa: 3.3.90.30.0000 (Material de Consumo) 

 

8 - CLÁUSULA SEXTA - CONTROLE, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

a - Nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

a.1 - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado 

a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

b - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70, da Lei nº 8.666/93. 

c - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 
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CLÁUSULA SETIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Além das obrigações assumidas no presente Contrato, caberá também à CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto do presente Contrato de acordo com o orçamento/proposta apresentada, como 

todos os documentos apresentados, passam a fazer parte integrante do presente Contrato, 

independentemente de transcrição; 

b) Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à 

CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 

presente instrumento; 

c) Fornecer a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da CONTRATANTE, informações 

adicionais que se fizerem necessárias acerca dos materiais e formação contratados; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações assumidas no presente Contrato, caberá também à CONTRATANTE: 

a- efetuar o pagamento correspondente ao objeto contratado; 

b- atestar o recebimento provisório e definitivo do objeto, após a verificação de todos os itens 

objeto do ajuste, em conformidade com o art. 73, inc. II, da Lei nº 8.666/93, devendo 

disponibilizar uma via original de cada termo de recebimento lavrado, devidamente assinada, à 

CONTRATADA; 

 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Os valores constantes deste Contrato serão reajustados pela variação do INPC ocorrida no período 

ou, na hipótese de extinção desse índice, por outro que venha a substituí-lo. 

Parágrafo Único – A periodicidade de reajuste do contrato será de 12 (doze) meses, contados 

da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se referir. 
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CLÁUSULA DECIMA – DA RESCISÃO 

A Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer procedimento 

judicial ou extrajudicial, sem que assista ao Contratado direito a qualquer indenização nos seguintes 

casos: 

a – inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as consequências contratuais e as previstas 

em lei; 

b – o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

c – desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

d – paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

e – decretação de falência ou dissolução da sociedade; 

f – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade de esfera Administrativa a que está subordinado o 

Contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato; 

g – a rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o estabelecido nos 

artigos 79 e 80 da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

O não-cumprimento deste Contrato no todo ou em parte sujeitará a Contratada a todas as 

penalidades previstas em Lei e no presente instrumento, a saber: 

I – Advertência; 

II – Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato, sobre o valor do Contrato; 

III – Multa de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento), por dia de atraso injustificado na 

execução dos serviços/fornecimento, sendo descontados de imediato no pagamento devido ou 

cobrada judicialmente, se for o caso; 

IV – Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de 02 (dois) anos; 

V – Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo. 
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VI - Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a contratada será advertida, devendo 

apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis; 

VII - A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, 

quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades 

cabíveis. A administração, porém, poderá considerar rescindido o Contrato mesmo que só tenha 

ocorrido uma advertência; 

VIII – As advertências, quando não seguidas de justificativas aceitas pela Administração, não serão 

computadas para o fim previsto na alínea acima; 

IX – As Multas previstas nos itens II e III poderão ser aplicadas em conjunto e poderão ser 

acumuladas com uma das penalidades previstas nos itens IV e V; 

X – A multa moratória será calculada no momento em que ocorreu o fato e não da advertência, 

estando limitada a 10% (dez por cento) quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, 

também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a Administração, entretanto, antes 

de atingido o limite, rescindir o Contrato em razão do atraso; 

XI – A administração também, poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução 

dos serviços, para entender rescindido o Contrato; 

XII – A inidoneidade da Contratada será declarada pelo Secretário responsável a fim de que opere 

seus efeitos perante toda a Administração Pública; 

XIII – Não confirmada a declaração de inidoneidade, será esta considerada como suspensão para 

contratar com a Administração pelo prazo máximo; 

XIV– Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão, acima tratada, as 

empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº. 8.666/93: 

a – tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b – tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

c – demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

Ilícitos praticados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

O Município se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto do presente Contrato, até o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o parágrafo primeiro do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Conceição do Castelo - ES, como competente para dirimir todas 

as questões que por ventura venham a surgir, decorrentes da execução deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, declaram as partes aceitarem todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, firmando-o em 2 (duas) vias de igual teor e forma 

na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Conceição do Castelo, ES, 17 de setembro de 2019. 

 

_________________________________ 

CHRISTIANO SPADETTO 

PREFEITO 

CONTRATANTE 

 

 

                            ____________________________________________  

EDITORA CIDADANIA LTDA 

MACIEL GARCIA VELOSO- DANIELLE DE AS MAIA VELOSO 

CONTRATADA  

 

 

TESTEMUNHAS:______________________________________________    

 

TESTEMUNHAS:_______________________________________________ 

 

 

 

 


