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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 
PROCESSO Nº 17/2020 

TERMO DE CONTRATO Nº 34/2020 
 

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITARARÉ E A EMPRESA PORTFÓLIO EDITORA, COMERCIO E SERVIÇOS S.A 
 
A Prefeitura Municipal de Itararé, doravante denominada CONTRATANTE neste ato representada 
pela Secretária Municipal de Educação, Ana Maria Ferreira Santos Oliveira, portadora do documento 
de identidade n.º RG nº 26.718.247 SSP/SP, CPF nº 259.415.748-19, e a empresa PORTFÓLIO 
EDITORA, COMERCIO E SERVIÇOS S.A , inscrita no CNPJ-MF sob o nº 04.108.150/0001-74, com 
endereço a Rua Irmã Maria David, 88 - A – Casa Forte, Município de Recife – PE, CEP: 52.061-070, 
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por Otto Hinrichsen Junior, portador 
da carteira de identidade nº 1.407.174 SSP-PE , CPF nº 196.398.994-53, conforme consta na 
Procuração, firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada às fls. 16 do 
processo administrativo nº 17/2020 concernente à Licitação nº 01/2020, na modalidade Pregão 
Presencial. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em 
harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram 
conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   
 
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para a aquisição do material do Programa Matemática em Jogo - Majog, conforme 
quantidades e especificações mínimas constantes abaixo e no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2020, que integram este termo, independentemente de 
transcrição, para todos os fins e efeitos legais: 
 
 
 

LOTE 1 

Programa Matemática em Jogo - MAJOG - “EDUCAÇÃO INFANTIL - (Pré-Escola I e II)” 

ITEM DESCRIÇÃO Unidade QTDE. Marca V. Unit. V. Total 

1 

Kit para 4 alunos 
(contendo 4 livros e 
4 jogos) - Pré I – 4 
anos 

Kit 136 Movimenta R$ 945,6797 R$ 128.612,4392 

2 
Livro para o 
Professor - Pré I – 4 
anos 

Unid. 27 Movimenta R$ 179,8848 R$ 4.856,8896 

3 

Kit para 4 alunos 
(contendo 4 livros e 
4 jogos) - Pré II – 5 
anos 

Kit 149 Movimenta R$ 945,6797 R$ 140.906,2753 

4 
Livro para o 
Professor - Pré II – 5 
anos 

Uni. 27 Movimenta R$ 179,8848 R$ 4.856,8896 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 279.232,50   
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LOTE 2 

Programa Matemática em Jogo – MAJOG - “ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 1º AO 
3º ANO” 

ITEM DESCRIÇÃO Unidade QTDE. Marca V. Unit. V. Total 

1 
Kit para 4 alunos 
(contendo 4 livros e 
4 jogos) - 1º ano 

Kit 150 Movimenta R$ 734,27 R$ 110.140,50 

2 
Livro para o 
Professor - 1º ano 

Unid. 26 Movimenta R$ 178,48 R$ 4.640,48 

3 
Kit para 4 alunos 
(contendo 4 livros e 
4 jogos) - 2º ano 

Kit 158 Movimenta R$ 734,28 R$ 116.016,24 

4 
Livro para o 
Professor - 2º ano 

Uni. 27 Movimenta R$ 178,47 R$ 4.818,69 

5 
Kit para 4 alunos 
(contendo 4 livros e 
4 jogos) - 3º ano 

Kit 160 Movimenta R$ 734,28 R$ 117.484,80 

6 
Livro para o 
Professor - 3º ano 

Uni. 27 Movimenta R$ 178,47 R$ 4.818,69 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 357.919,40 

 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Gestor(a) do Contrato: Maria Paula de Nigris Favier, CPF 280.561.438-07, e 
responsáveis pela recepção das mercadorias as funcionárias: Samara Abrahão, CPF: 318.025.848-97, 
residente a Rua 28 de Agosto, nº 894 – Vila Osório – Itararé-SP e Jocimara de Fátima Quaresma 
Silveira, CPF 267.709.268-90 , residente a Rua Sofia Dias Menck, nº 1200 – Vila Santa Terezinha  –  
Itararé-SP, as quais acompanharam e fiscalizaram a execução do Processo nos termos do Art. 67 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA) – Até 30 (trinta) dias após o recebimento 
do pedido, da Secretaria, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, desde que seja 
justificado e autorizado previamente pela Secretaria solicitante. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega deverá ser realizada de acordo as condições e especificações 
mínimas indicadas no Anexo I - Termo de Referência do Edital e na Proposta apresentada pela 
Contratada, correndo por conta desta o transporte, em geral, o descarregamento, os tributos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e as contribuições de qualquer natureza que se 
façam necessárias à perfeita execução contratual. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão aceitos no momento de entrega, avarias de qualquer tipo, bem 
como não serão aceitos se estiver amassado, manchado, riscado ou apresentarem danos aparentes. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada ficará obrigada a trocar ou reparar, as suas expensas, o 
produto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento provisório não implica na 
aceitação definitiva do objeto. 
 
PARÁGRAFO QUARTO- Constatadas irregularidades no objeto, a Contratante, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, poderá: 
a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Edital, determinando sua 
substituição; 
b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes. 
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PARÁGRAFO QUINTO - As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento pela CONTRATADA da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente ofertado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ 637.151,90 (seiscentos e 
trinta e sete mil, cento e cinquenta e um reais e noventa centavos), conforme proposta da 
CONTRATADA constado em ata e juntada no Processo, correspondendo ao objeto e valores unitários 
definidos na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na Cláusula Sexta. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os preços contratados permanecerão fixos e reajustáveis, salvo hipótese 
de quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para mais ou para menos, em virtude de 
alterações dos preços de mercado, desde que requisitado formalmente pela parte interessada, a qual 
deverá apresentar documentação comprobatória da necessidade do ajuste, nos termos do art. 65, II, 
“d” da Lei 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso de o realinhamento ser pleiteado pela CONTRATADA, o mesmo 
deverá ser efetuado através de requerimento, protocolizado no setor de protocolos da Prefeitura 
Municipal de Itararé, ao qual deverá ser juntada planilha de custos, contendo o preço anterior e os 
preços atuais do produto, anexando documentação fiscal comprobatória. 
 
CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA) – A despesa correrá pelas seguintes Dotações Orçamentárias: 
220.14.262-0 / 201.14.262-0 (Recurso Estadual FUNDEB) e 161.14.213-2 (Recurso Federal QSE). 
 
CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO) – Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em 
até 30 (trinta) dias após a apresentação das notas fiscais devidamente conferidas e assinadas pelo 
Secretário da pasta, com o respectivo empenho elaborado pelo setor de contabilidade. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serão feitos através de crédito somente em conta corrente 
da empresa (Pessoa Jurídica) a ser fornecida pela CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Deverá constar obrigatoriamente na Nota Fiscal: “Pregão Eletrônico 
01/2020”, bem como o número do pedido da compra. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades 
assumidas na forma deste contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva do 
objeto executado. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer 
dúvida quanto aos preços cotados, para modificação ou alteração dos preços propostos. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso o pagamento não seja efetuado no vencimento pela falta do 
documento que deveria ter sido fornecido pela Contratada, e isso motivar a paralisação do 
fornecimento, esta incorrerá nas penalidades previstas neste edital, e não será paga nenhuma 
atualização de valor. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Correrá por conta exclusiva da contratada: 
a) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação; 
b) contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes 
pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Sendo constatado erro na nota fiscal, esta não será aceita e o pagamento 
ficará retido e seu prazo suspenso, até que seja providenciada a correção, contando-se o prazo 
estabelecido nesta cláusula, a partir da data de sua reapresentação. 
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PARÁGRAFO OITAVO - A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto 
para que a contratada suspenda a execução do contrato, bem como para aplicação de multas, juros e 
correção monetária. 
 
CLÁUSULA SEXTA (DA VIGÊNCIA) - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) – São obrigações da CONTRATADA:  

I - Fornecer os produtos dentro dos padrões de qualidade constantes deste Contrato, no Edital do 
Pregão Eletrônico nº 01/2020 e seus Anexos e das exigências legais aplicáveis, com prazos de 
validade em vigor.  

II - Entregar produtos novos e acondicionados adequadamente em suas embalagens originais, em 
estrita conformidade com as disposições deste edital e seus anexos e com os termos da proposta de 
preços 

III - Substituir os produtos em desacordo à proposta ou às especificações do objeto desta licitação, 
ou porventura seja entregue com defeitos, imperfeições ou fora do peso exigido; 

IV - Obedecer aos prazos de entrega estipulados na Cláusula Segunda. Caso tal entrega não seja feita 
dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste contrato; 

VI - Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 
65, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

VI - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade e habilitação exigidas 
nesta licitação. 

VII - Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
CLÁUSULA OITAVA (DAS PENALIDADES) – À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, 
poderão aplicadas as sanções previstas nos Arts. 86 e/ou impedimento de licitar e contratar com o 
Município de Itararé pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/02. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A penalidade de multa, estabelecida no Parágrafo Segundo 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O atraso injustificado na entrega, sem prejuízo do disposto no parágrafo 
1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de 
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia;  

b) atraso superior a 30 (trinta) dias e até 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 0,2% (dois décimos por 
cento) ao dia; 

c) atraso superior a 45 dias: estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, 
salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos neste Edital, sujeitando-se à aplicação 
das penalidades previstas no próximo parágrafo. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da entrega, poderão ser aplicadas ao 
contratado as seguintes penalidades: 

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; e/ou; 
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b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Itararé pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando 
cabíveis. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 
pagamento não elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos causados à CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) 
dias úteis contados da data da intimação do interessado.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) 
dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
CLÁUSULA NONA (DA RESCISÃO) – 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. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser 
objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DAS RESPONSABILIDADES) – 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 ao 
CONTRATANTE ou a terceiros na execução deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou 
obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes 
da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à 
CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O 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. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as 
condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – 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 TERCEIRA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Itararé/SP, 
excluído qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, 
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 
Itararé, 09 de março de 2020 
 
 
______________________                                                                  ________________________ 
Ana Maria Ferreira Santos Oliveira         Otto Hinrichsen Junior  
Secretária Municipal de Educação        Portfólio Editora, Comércio E Serviços S.A 
   
 
 
Testemunhas: 
 
 
_______________________     _________________________     ______________________ 
Nome                 Ass.                                                    CPF          
 
_______________________     _________________________     ______________________ 
Nome    Ass.                                                    CPF                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


