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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB  

 

CONTRATO Nº 002 /2017. 

 
 
“QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO/FUNDEB E A EDITORA FTD S.A”. 

 

 

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB, Estado de Goiás, sediada a Av. Presidente Vargas nº 490 

- Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 04.251.596/0001-53, neste ato legalmente representado pelo Gestor 

Sr. MARCOS PIRES DE SOUSA, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado à Rua Marechal 

Floriano Peixoto nº 1.660, Jardim América, nesta cidade, portador do CPF n. º 896.072.011-91 e da Carteira 

de Identidade n.º 412.146-2 2ª Via SSP/GO, doravante denominada CONTRATANTE; 

 

 

EDITORA FTD S.A, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ n.º 61.186.490/0002-38, com sede na 

Rua 68, nº: 710, centro, Goiânia – GO, neste ato representada pelo seu procurador Sr. JUCELIO DALPIAZ, 

brasileiro, solteiro, gerente da filial da Editora FTD S/A, portador do CPF nº: 029.146.969-81 e da carteira de 

Identidade nº: 3.402.221-0 SSP/SC, residente e domiciliado na cidade de Goiânia/GO, aqui denominado 

simplesmente de CONTRATADO, firmam o presente Contrato de Aquisição de livros didáticos para o ano 

de 2017 para todos os alunos da Educação Infantil, nas quantidades e descrições conforme Termo de 

Referência, com supedâneo no artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93, e ato administrativo que declarou a 

INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, que passa a fazer parte integrante deste contrato, 

bem como, de acordo com as cláusulas e condições abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1- Constitui objeto deste instrumento a Aquisição de livros didáticos para o ano de 2017 para todos os 

alunos da Educação Infantil, nas quantidades e descrições conforme Termo de Referência, pela 

contratada em benefício do contratante, sendo:  
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ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

1 105 Kit Estação Criança B R$ 75,00 
 

R$ 7.875,00 

2 330 Kit Estação Criança 1 R$ 96,00 R$ 31.680,00 

3 375 Kit Estação Criança 2 R$ 96,00 R$ 36.000,00 

VALOR TOTAL  R$ 75.555,00 

 

 

Valor Total: R$ 75.555,00 (Setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

2.1 - Pela Aquisição de livros didáticos para o ano de 2017 para todos os alunos da Educação Infantil, 

nas quantidades e descrições conforme Termo de Referência, compreendidos na cláusula anterior, o 

Contratante pagará ao Contratado 04 (quatro) parcelas no valor de R$ 18.888,75 (dezoito mil oitocentos e 

oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 75.555,00 (sessenta e cinco mil 

quinhentos e cinquenta e cinco reais), sendo que o pagamento se dará no dia 10 de cada mês. Ou seja, com 

vencimentos para 10/03/2017 - R$ 18.888,75 (dezoito mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), 10/04/2017 - R$ 18.888,75 (dezoito mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), 10/05/2017 - R$ 18.888,75 (dezoito mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) 

e 10/06/2017 - R$ 18.888,75 (dezoito mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Os 

pagamentos serão efetuados, diretamente pelo FUNDEB/SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE 

GOIATUBA/GO, mediante apresentação de nota fiscal pelo CONTRATADO, via ordem de pagamento própria, 

através de bancos ou tesouraria. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento Geral, empenhando-

se a despesa por conta da seguinte dotação: 
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MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 

07.0701.12.365.0401.2703-119 - 44.90.52 -18 
 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

4.1 - O prazo de vigência deste contrato se inicia a partir da data de sua assinatura e com término da quitação 

última parcela, qual seja, em 10 de junho de 2017, conforme prescrito na cláusula segunda. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 
5.1 - A CONTRATADA entregará os materiais descritos na cláusula primeira, de acordo com a solicitação 

escrita da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, que fiscalizará e manterá controle da entrega; 

  

5.2 – Nenhum fornecimento dos materiais a mais ou a menos sem autorização da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular; 

 
5.3 - Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos deste contrato, 

em tempo de serem processadas; 

 

5.4 - Atender de imediato as solicitações e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento; 

 

5.5 – No caso de falta dos materiais da CONTRATADA, quando da solicitação feita pelo órgão próprio ficará 

a mesma obrigada a providenciar de imediato a entrega sob pena de incorrer nas penalidades descritas na 

cláusula sétima deste contrato; 

 

5.6 – A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade da entrega dos materiais a terceiros. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
6.1 - Efetuar através do órgão próprio o controle da entrega e das quantidades dos materiais; 
 
6.2 - Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

 
7.1 - O atraso injustificado da entrega, sujeitará a adjudicatária à multa de mora, no valor de 0,2% (dois 

décimo por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato, sem prejuízo das demais sanções; 

 
7.2 - A importância relativa à multa será descontada dos recebimentos que a empresa tiver direito 

competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las na tesouraria da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de recebimento da notificação; 

 

7.3 - As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízos das ações cíveis ou 

penais cabíveis ou de processo Administrativo; 

 

7.4 - Da pena de multa caberá recurso interposto junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

GOIATUBA/GO, obedecendo ao prazo da notificação, o qual deverá ser entregue; 

 

7.5 - A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação de multa dará motivo à declaração de 

inidoneidade e impedimento de licitar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO pelo período de 

02 (dois) anos; 

 

7.6- Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente de notificações ou 

interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77 e 78, na forma do 

artigo 79 da Lei 8.666/93. 

  
7.7 - A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judicial nos termos da Legislação. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 - Fica eleito o FORO da Comarca de Goiatuba, Estado de Goiás, com renúncia de qualquer outra por 

mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento e estando assim justos e 

contratados firmam o presente instrumento pelas normas de Direito Administrativo, especialmente as da Lei 
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nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, bem como das Leis Cíveis que lhe são aplicáveis, na presença 

das 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 

Goiatuba, 23 de Fevereiro de 2017. 

 
 

______________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

MARCOS PIRES DE SOUSA             
                                                        Secretário Municipal de Educação                                                             

Contratante 
 

 

_______________________________________ 

EDITORA FTD S.A 
CNPJ n.º 61.186.490/0002-38, 

Contratado 

 

 

Testemunhas: 

 

NOME: 

CPF:  

 

NOME: 

CPF: 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

  Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que o EXTRATO DO CONTRATO de n.º 

002/2017, firmado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIATUBA/GO/FUNDEB, e a 

EDITORA FTD S.A, inscrita no CNPJ n.º 61.186.490/0002-38, foi publicado em local de costume. 

 
 

Por ser verdade firmamos a presente. 
 
 

 
Goiatuba-Goiás, 23 de Fevereiro de 2017. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

MARCOS PIRES DE SOUSA      
  Secretário Municipal de Educação                                                             

Contratante 
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EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 002/2017 
 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
 
CONTRATADA: EDITORA FTD S.A, inscrita no CNPJ n.º 61.186.490/0002-38 
 
 

OBJETO: Aquisição de livros didáticos para o ano de 2017 para todos os alunos da Educação Infantil, 

nas quantidades e descrições conforme Termo de Referência. 

 

 

VALOR TOTAL: R$ 75.555,00 (setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) 

DIVIDIDO EM: 04 (quatro) parcelas no valor de R$ 18.888,75 (dezoito mil oitocentos e oitenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos) 

 

PRAZO: 04 (quatro) meses 

 Início: 23/02/2017                   

Término:10/06/2017 

 

PAGAMENTO: O valor total a ser pago será de R$ 75.555,00 (setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta 

e cinco reais), dividido em 04 (quatro) parcelas no valor de R$ 18.888,75 (dezoito mil oitocentos e oitenta 

e oito reais e setenta e cinco centavos), sendo que o pagamento será no dia 10 de cada mês.  

Os pagamentos serão efetuados, diretamente pelo FUNDEB/SECRETARIA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO, 

mediante apresentação de nota fiscal pelo CONTRATADO, via ordem de pagamento própria, através de 

bancos ou tesouraria. 

     Goiatuba-Goiás, 23 de Fevereiro de 2017. 

 
 
________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

MARCOS PIRES DE SOUSA               
                                                       Secretário Municipal de Educação                                                           

Contratante 
 


