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EDITAL 
 

Processo Licitatório Nº 0102/2020 
Inexigibilidade de Licitação Nº 0016/2020 

 
 

VERANICE MARIA LOVATEL, Secretária de Educação, Cultura e Esportes do 
Município de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o inciso abaixo citado do art. 25 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações 
posteriores, torna público o Processo Licitatório n. 0102/2020, conforme segue:                                
 
1. DO OBJETO 
 
O objeto do presente processo licitatório consiste na Aquisição de Livros de Literatura pela 
Secretaria da Educação, Cultura e Esportes de Capinzal, que organizou um Projeto de 
Atividades Pedagógicas, que tem por base a leitura e o acesso a livros físicos aos estudantes 
da Rede Municipal de Ensino, durante o período de aulas não presenciais, enquanto perdurar 
a pandemia causada pela COVID-19. Com Recursos Salário Educação. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
A rápida propagação do Novo Coronavírus (COVID-19) levou o mundo inteiro a adotar 
medidas preventivas de isolamento social. Nesse período, é fundamental ficar em casa para 
conter o avanço da doença, o que tem gerado impactos na vida das pessoas. A mudança da 
rotina de casa, dos filhos e do trabalho, as incertezas sobre o presente e o futuro, o 
bombardeio de informações, o medo, enfim, são apenas alguns dilemas enfrentados neste 
período de pandemia e isolamento social. 
       Além dos cuidados essenciais com higienização e alimentação, o atual momento exige 
uma atenção especial para nós mesmos, uma vez que a falta de conhecimento e de uma 
solução imediata gera um aumento de ansiedade, insegurança, estresse, tristeza e outros 
sentimentos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou algumas ações com o 
objetivo de amenizar os impactos negativos da pandemia, como escrever e, principalmente, 
LER. Neste momento, os livros têm sido ótimos companheiros de quarentena. Para Ivana 
Chaves, assistente de biblioteca do BiblioSesc: “A leitura é a minha grande paixão, logo, 
nesse momento, mais do que nunca, reconheço o poder que o livro tem, pois abre portas à 
reflexão, é um suporte de autoconhecimento. Não tenho dúvidas de que ler, neste momento, 
é o que eu mais tenho feito para viver melhor o isolamento”.  Para ela, os livros são 
poderosos aliados para a nossa saúde mental e felicidade, mesmo em tempos de pandemia, 
uma vez que o hábito da leitura ajuda a avaliar novas perspectivas ou respostas, o que 
funciona inclusive como um alívio, pois nos permite desbravar os desafios enfrentados pelos 
personagens nas narrativas. “Outro ponto consolador é o fato de que a leitura faz com que o 
leitor perceba que ele não está sozinho na vivência de suas adversidades”, pontua. 
         Pensando nesse novo contexto, qual o poder dos livros no desenvolvimento na primeira 
infância? Como a leitura pode ser estimulada diante, muitas vezes, do ócio e ou desânimo?  
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Qual a importância que a leitura assume nesse momento de atividades presenciais suspensas 
nas escolas?  
       A leitura estimula a imaginação, e coloca a criança como coautora, resolvendo seus 
próprios tramas através dos personagens e enredos vividos. 
       A jornalista Ana Paula Novaes e o secretário executivo para a Primeira Infância do 
Recife, Rogério Morais, destacam o poder do livro no desenvolvimento do ser humano na sua 
principal fase da aprendizagem em meio ao maior desafio já enfrentado, até então, pela 
humanidade no século XXI. 
       Importante destacar ainda que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso 
de telas para crianças de até dois anos e, no máximo, uma hora de exposição diária até os 
cinco anos de idade. Isso porque a luz da tela pode causar distúrbios de humor e de sono nos 
pequenos. Além disso, a tela traz um prejuízo do isolamento dentro de casa. As crianças 
aprendem com as relações e estão em uma etapa da vida onde precisam entender a relação 
do “eu” com os “outros”, até aonde vai o espaço dela, onde começa o espaço do outro, 
perceber regras de socialização. 
          Nesse contexto, os livros possibilitam o fortalecimento de laços na família. As 
experiências de contação de histórias pelos cuidadores geram vínculos e memórias afetivas, 
muitas guardadas para sempre. Pode ser uma ótima forma de aproximação de mães, dos 
pais, avós e entre irmãos. A leitura é um hábito. Quem desenvolve, lê diariamente por prazer, 
para buscar informações, para estudar. Assim como outros hábitos, precisa ser introduzida no 
cotidiano, podendo começar com um gênero textual de preferência, como tirinhas, contos, 
gibis, jornal e evoluindo para leituras mais densas, conforme o gosto de cada um. O acesso à 
leitura tem sido a principal aposta. Devido às desigualdades socioeconômicas e aos contextos 
familiares distintos, entendemos que as orientações precisam ser simples e seguras, para 
serem realizadas em casa, mesmo diante das dificuldades da rotina conturbada. 
        Por tudo que defendemos, acreditamos que a leitura é a estratégia mais efetiva, e que o 
livro, sobretudo nesse período de isolamento social, é o alimento do cérebro, um item tão 
básico quanto os demais gêneros alimentícios das cestas. Com menor chance de atividades 
externas, em cômodos muitas vezes pequenos, a leitura é ainda mais importante, é uma 
oportunidade de fazer a criança viajar sem sair do lugar. 
         A Secretaria da Educação de Capinzal, há muito tempo vem desenvolvendo atividades 
relativas a leitura e seu incentivo. Uma delas é a aquisição de obras de autores que possam 
conversar com as crianças e Adolescentes para aproximar ainda mais nossos educandos com 
os diferentes pensamentos e vivências individuais. Neste ano íamos desenvolver o FLICAP e 
a Jornada literária, que consiste na compra de obras literárias pelos alunos e a presença do 
autor para autógrafos e roda de conversas.  

Com a pandemia, repensamos a atividade e consideramos ser fundamental sua 
realização em outro formato. Assim, para dar uma pausa nas atividades online e realizar um 
encontro com o livro físico para ser lido, tocado, enfim proporcionar sensações já descritas, 
decidimos adquirir a quantidade suficiente de livros, para possamos disponibilizar através do 
empréstimo, para todos os nossos educandos do ensino fundamental, valorizando autores 
locais e regionais, para valorizar a arte literária que temos e disseminar em todos os lares a 
propagação da leitura.  
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A oferta de atividades pedagógicas não presenciais na rede municipal de ensino de 
Capinzal tem sido realizada principalmente com uso de ferramentas tecnológicas, o que é 
relevante para o momento, porém, decorridos quatro meses de atividades on-line, a secretaria 
municipal da educação, cultura e esportes de Capinzal organizou um projeto de atividades 
pedagógicas que tem por base a leitura e o acesso a livros físicos aos estudantes da rede 
municipal de ensino.  

Entre os objetivos do projeto destaca-se a realização das leituras dos livros seleciona 
pela equipe de coordenadores pedagógicos. Cada ano escolar terá um título, selecionado 
considerando o volume de leitura, a idade dos estudantes e a temática abordada. Após a 
leitura, cada obra será trabalhada em atividades interdisciplinares envolvendo todas as áreas 
de conhecimento e os componentes curriculares, visando o desenvolvimento de 
competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular. Também serão 
realizadas “Lives” com os autores dos livros trabalhados em cada série/ano escolar.  

 No que tange aos aspectos culturais, sociais e econômicos, destaca-se que o 
trabalho com os livros envolverá (entre outros) títulos de autores locais e regionais, com o 
intuito de promover a valorização e a difusão da produção literária local, catarinense e 
brasileira. Ressalta-se que o principal objetivo na aquisição dos livros é estimular a leitura e a 
formação de leitores.  

A iniciativa não visa custos para as famílias, uma vez que muitas enfrentam além de 
muitos problemas, ainda o financeiro, que também foi afetado pela pandemia na maioria das 
casas. O livro será adquirido para a efetivação dos objetivos do projeto, que seguirá a 
metodologia de empréstimo a todos os alunos do 1º ao 9º ano e, ao término das atividades 
pedagógicas de leitura, interpretação e produção, irá compor o acervo das bibliotecas das 
escolas da rede municipal de ensino, podendo ser utilizado posteriormente por outros 
estudantes nos próximos anos.  

       Ademais, o livro, nesse momento em que vive a humanidade, é o instrumento 
pedagógico capaz de aliviar a tensão e ansiedade que aflige toda comunidade escolar, pois, 
decorridos 4 meses de distanciamento social, oportunizará novas formas de interação escola, 
família e sociedade, estreitando laços e afetos, tornando-se um canal de comunicação, 
terapia, entretenimento, emoção, ensino e aprendizagem.  

Para esta ação, iniciada pela da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, haverá o 
investimento de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), considerando o valor de R$ 30,00 
(trinta reais) cada exemplar, para o total de 350 unidades.  

Para o encaminhamento dos trâmites burocráticos, apresentamos os dados da 
Empresa que detém a exclusividade da obra literária(conforme documento em anexo):  
Empresa Renato da Silva Coelho – nome fantasia Editora Passarinho, CNPJ 
21.068.989/0001-45, com sede à Rua XV de Novembro, 585 – sala 02 –Centro – 
Capinzal/SC. Não existindo outra obra com conteúdo similar, não há, dessa maneira, a 
possibilidade de competição, restando-nos a opção da compra através de Inexigibilidade de 
Licitação, sendo o Sr. RENATO DA SILVA COELHO, inscrito no CPF sob o n° 256.786.868-
28, responsável parte contratada. 
 
3. DO FUNDAMENTO LEGAL 
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A presente contratação encontra respaldo no inciso I, do art. 25, da Lei n. 8.666/93, e 
alterações posteriores, que dispõe o seguinte: 

 
Art. 25.  É dispensável a licitação: 
 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 
feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local 
em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 

 
4. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
 
 A Empresa Renato da Silva Coelho – nome fantasia Editora Passarinho, CNPJ 
21.068.989/0001-45, com sede à Rua XV de Novembro, 585 – sala 02 –Centro – Capinzal/SC 
representada pelo Senhor RENATO DA SILVA COELHO, inscrito no CPF sob o n° 
256.786.868-28, foi selecionada para execução do objeto, uma vez que a mesma possui 
Declaração de Exclusividade para distribuição em todo território nacional dos livros a serem 
adquiridos anexa ao processo licitatório. Ainda, a contratada está em dia com sua 
regularidade fiscal, conforme documentação anexa. 
 
5. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 

No que se refere à justificativa do preço, a empresa acima qualificada apresentou a 
proposta, com preço compatível com o de mercado, declaração de exclusividade e ainda 
conforme justificativa no item 2 deste termo, razão pela qual justifica-se sua escolha, 
conforme tabela abaixo: 

 
Item Quant Unidade Descrição  

1 350 UNID. Título: QUEM É MAIS CORUJA 
Autora: Maria Helena Bazzo  
Editora: Editora Passarinho 
Dimensões do livro: fechado: 19 x 21 cm.  
Encadernação: Lombada quadrada com 
capa dura. 
Total de páginas: 32. 

 
 

VALOR DO INVESTIMENTO 

Quant 
Valor 

Unitário 
VALOR TOTAL 

350 
livros 

30,00 10.500,00 
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6. DO CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA 
 

As despesas decorrentes da presente inexigibilidade de licitação, correrão por conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 

 
Recursos: Salário Educação  

RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS - 2020 

Órgão: 05 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Unidade: 01 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  

 

Reduzido: 85 

Projeto/Atividade: 2043 – manutenção do ensino fundamental 

Elemento Despesa: 3.3.90 – Aplicações Diretas  

 
 

Publique-se e Registre-se na forma da Lei. 
 
 
 
 
 

Capinzal-SC, 12 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERANICE MARIA LOVATEL 
Secretaria de Educação Cultura e Esportes 

Município de Capinzal 
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ANEXO I 
MINUTA DO CONTRATO 

 
Processo Licitatório Nº 0102/2020 

Inexigibilidade de Licitação Nº 0016/2020 
CONTRATO Nº xxxx/2020 

 
DAS PARTES 
 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de Direito 
Público Interno, estabelecido na Rua Carmelo Zócolli, n. 155, centro, no Município de Capinzal, Estado 
de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 82.939.406/0001-07,  neste  ato representado por sua 
Secretária de Educação, Cultura e Esportes, Sra. VERANICE MARIA LOVATEL, inscrita no CPF sob o 
637.511.609-06, designado CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: A empresa XXX inscrita no CNPJ sob o n° xxx, com sede à xxx, no Município de xxx, 
xxx, fone xxx, e-mail xxx, representada neste ato pelo(a) seu(ua) Administrador/Procurador(a) xxx, 
inscrito no CPF sob o n. xxx doravante simplesmente designada CONTRATADA.  
 

Nos termos do Processo Licitatório n. 0102/2020, na modalidade de Inexigibilidade de Licitação 
n. 0016/2020, bem como das normas da Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, firmam o 
presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O Objeto do presente contrato consiste na Aquisição de Livros de Literatura pela Secretaria da 
Educação, Cultura e Esportes de Capinzal, que organizou um Projeto de Atividades Pedagógicas, que 
tem por base a leitura e o acesso a livros físicos aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, durante 
o período de aulas não presenciais, enquanto perdurar a pandemia causada pela COVID-19. Com 
Recursos Salário Educação, por meio de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do inciso I do artigo 
25, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 
 
2.1. O objeto deste contrato deverá ser fornecido em estrita obediência ao presente instrumento, 
devendo ser observados integralmente o procedimento de inexigibilidade de licitação e seus anexos, 
bem como a proposta elaborada pela CONTRATADA, passando tais documentos a fazer parte 
integrante do presente instrumento, para todos os fins de direito, sendo qualquer detalhe que se 
mencione em um documento e se omita em outro, considerado especificado e válido. 
 
2.2 A CONTRATADA deverá iniciar o fornecimento do objeto após a data de sua assinatura, 
cumprindo o prazo de fornecimento do material, conforme prazo de execução avençado neste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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3.1. O preço certo e ajustado entre as partes pelo perfeito e integral execução do objeto do presente 

contrato é de R$ 10.500,00, conforme proposta apresentada pela contratada e conforme quadro 

abaixo: 
 

Item Quant Unidade Descrição  

1 350 UNID. Título: QUEM É MAIS CORUJA 
Autora: Maria Helena Bazzo  
Editora: Editora Passarinho 
Dimensões do livro: fechado: 19 x 21 cm.  
Encadernação: Lombada quadrada com 
capa dura. 
Total de páginas: 32. 
 

 
 

VALOR DO INVESTIMENTO 

Quant 
Valor 

Unitário 
VALOR TOTAL 

350 
livros 

30,00 10.500,00 

 

3.2. No preço fixado nesta cláusula compreende todas as despesas e custos que, direta ou 
indiretamente, tenham relação com ao perfeito fornecimento deste contrato, constituindo-se na única 
remuneração devida. 
 
3.3. Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão fixos e irreajustáveis, considerando o 
prazo de vigência contratual, vedado qualquer reajustamento de preços contrário aos termos do que 
dispõe o §1º art. 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação aplicável. 
 
3.4. O pagamento pelo no fornecimento do material objeto do presente Contrato à CONTRATADA 
será efetuado em uma única parcela, após a execução e recebimento definitivo do objeto, mediante 
depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) 
dias consecutivos após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, para execução dos processos 
administrativos e contábeis, até o efetivo pagamento.  
 
3.5. O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal, e a respectiva Autorização de 
Fornecimento e/ou Ordem de Compra, com o comprovante de entrega no verso da mesma, devendo 
estar anexados à nota fiscal os comprovantes de regularidade – Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 
de Negativa Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e Comprovante de Regularidade do FGTS. 
 
3.5.1. Não serão efetuados pagamentos antecipados. 
 
3.6. A nota fiscal que eventualmente for apresentada com erros ou inconsistências será devolvida à 
CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado no item 3.4 os 
dias que se passarem entre a data de devolução e a de sua reapresentação. 
 
3.7. Antes de ser efetuado o pagamento será verificada a regularidade da CONTRATADA com relação 
aos documentos de habilitação, conforme determina o inciso XIII do Art. 55 da Lei n. 8.666/93, cujos 
documentos serão anexados no processo de pagamento.  
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3.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
3.9. A CONTRATANTE somente atestará a entrega dos materiais e liberará a Nota Fiscal/Fatura para 
pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1. As despesas decorrentes do fornecimento dos materiais objeto do presente contrato correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária, prevista na Lei Orçamentária do Exercício vigente:  
 

RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS - 2020 

Órgão: 05 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Unidade: 01 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  

 

Reduzido: 85 

Projeto/Atividade: 2043 – manutenção do ensino fundamental 

Elemento Despesa: 3.3.90 – Aplicações Diretas  

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
5.1. O presente Contrato terá prazo de execução de 15 (quinze) dias consecutivos, vigorando a partir 
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, 
na ocorrência das hipóteses do art. 57, §1º, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
5.2. O presente Contrato terá prazo de vigência até 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura, 
obedecida a regra geral do caput do art. 57, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, podendo ser 
prorrogada, desde que haja interesse da Administração.  
 
5.2.1. Encerrada sua vigência, a extinção do contrato operar-se-á de pleno direito. Extinto o contrato 
em decorrência do decurso do prazo de vigência nele estabelecido não pode, em hipótese alguma, ser 
objeto de prorrogação.  
 
5.2.2. Eventual prorrogação, nas hipóteses admitidas em lei, deve ser promovida antes do término da 
vigência da avença original, por meio de termo aditivo, sob pena de nulidade do ato.  
 
5.3. Eventuais prorrogações de prazo deverão ser justificadas, por escrito, e previamente autorizada 
pela autoridade competente para celebrar o contrato, devidamente autuados no processo. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
6.1. São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 
 
6.1.1. Fornecer os materiais objeto deste Contrato na forma, condições e prazos estipulados pela 
CONTRATANTE e de acordo com a proposta apresentada, parte integrante deste instrumento, bem 
como cumprir com todas as normas e determinações necessárias para o fornecimento dos materiais,  
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vindo a responder pelos danos eventuais que comprovadamente vier a causar, em decorrência de 
descumprimento a quaisquer das cláusulas nele previstas. 
 
6.1.2. Efetuar a entrega do material nos prazos e condições estabelecidas neste instrumento. 
 
6.1.3. Dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
venha a verificar no fornecimento dos materiais, mesmo que estes não sejam de sua competência.  
 
6.1.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
 
6.1.5. Refazer, corrigir, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os materiais que venham a 
apresentar desconformidades com as exigências especificadas no respectivo procedimento de 
Inexigibilidade de Licitação, sem ônus à CONTRATANTE, nos termos do que assegura o art. 69 da Lei 
n. 8.666/93.  
 
6.1.6. Manter durante a execução do Contrato todas as condições mínimas de habilitação e 
qualificação exigidas. 
 
6.1.7. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, conforme art. 71 da Lei n. 8.666/93. 
 
6.3. São obrigações do Município CONTRATANTE:  
 
6.3.1. Comunicar à CONTRATADA toda e quaisquer ocorrências relacionadas com ao fornecimento do 
material objeto deste contrato. 
 
6.3.2. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos e informações indispensáveis ao fiel 
cumprimento do contrato. 
 
6.3.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades ou imperfeições que 
venham a ocorrer, em função do fornecimento dos materiais objeto deste contrato, visando a sua 
regularização. 
 
6.3.4. A CONTRATADA rejeitará, no todo ou em parte, o material que a CONTRATADA fornecer em 
desacordo com as especificações da inexigibilidade de Licitação e do presente contrato. 
 
6.3.5. Efetuar os pagamentos no prazo e forma estabelecidos na Cláusula Terceira. 
 
6.3.6. Providenciar a respectiva publicação, em resumo, do extrato do presente instrumento e de 
eventuais aditivos, na imprensa oficial, na forma prevista em Lei. 
 
6.3.6.1. As despesas resultantes da publicação e de seus eventuais aditivos correrão por conta da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
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7.1. Nos termos do que determina o art. 67 da Lei n. 8.666/93, a execução deste Contrato será 
fiscalizada por um representante da CONTRATANTE, especialmente designado em ato próprio da 
autoridade competente, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa atribuição, o qual poderá, junto ao representante da CONTRATADA, 
solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, na hipótese 
de não serem sanadas de imediato, serão objeto de notificação formal e escrita, havendo a 
possibilidade de aplicação das penalidades previstas neste Contrato, na Lei n. 8.666/93 e demais 
legislação aplicável. 
 
7.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a 
execução do objeto deste Contrato serão registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais registros, 
documentos legais. 
 
7.3. O fiscal deverá solicitar à autoridade superior competente as providências que ultrapassarem a 
sua competência, possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste 
Contrato. 
 
7.4. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 
8.1. As penalidades serão aplicadas por inadimplência total ou parcial, notadamente pelo não 
cumprimento das normas de licitação e contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 
n. 8.663/93 e suas alterações, garantida a prévia defesa, sujeita às seguintes sanções legais:  
 

a) advertência; 
b) multa, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 
 
8.2. As penalidades serão aplicadas, também, em observância ao Decreto Municipal Nº 043, de 03 de 
julho de 2008 (anexo), que regulamenta a aplicação de sanções administrativas em Licitações e 
Contratos Administrativos no Municípios de Capinzal. Disponível no sítio: www.capinzal.sc.gov.br.  
 
8.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 8.1 poderão ser aplicadas juntamente com 
a da alínea “b”, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da 
proporcionalidade, facultada a defesa prévia ao interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
 
8.4. De conformidade com o art. 86 da Lei n. 8.666/93, o atraso injustificado no fornecimento do 
material objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma prevista neste 
instrumento. 
 

http://www.capinzal.sc.gov.br/


 

Rua Carmelo Zócolli, 155 - Fone (0xx49) 3555-8739 - Fax (0xx49) 3555-8744 - CEP 89665-000 - Capinzal – SC. 11 de 14 

 
 
 

8.4.1. Sem prejuízo das penalidades previstas no Capítulo IV, Seção II, do Art. 87, da Lei n. 8.666, de 
21 de junho de 1993, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de Multa de mora, observado o 
Decreto Municipal n. 043/2008, nas seguintes condições: 
 
I. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, no fornecimento do material, calculado 
sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 
(trinta) dias de atraso; 
 
II. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, no fornecimento do material, 
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em 
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
 
III. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do 
prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste item; 
 
IV. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou 
total na entrega do material, recusa no fornecimento do material, ou rescisão do contrato/nota de 
empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e 
 
V. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 
 
8.5. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a 
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação, nos termos do §3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem: 
I. mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; quando for o caso; 
II. mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e  
III. mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
 
8.5.1. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na 
repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 
 
8.5.2. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado o atraso não superior a 5 
(cinco) dias, e a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
 
8.5.3. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados 
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso 
superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do item 8.4.1. 
 
8.5.4. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do item 8.4.1 não se aplica às hipóteses de rescisão 
contratual que não ensejam penalidades. 
 
8.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada conforme a natureza e a gravidade da 
falta eventualmente cometida; 
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8.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da respectiva notificação, podendo a autoridade competente reconsiderar ou não sua 
decisão, dentro do mesmo prazo. 
 
8.7.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
8.7.1.1. Na contagem dos prazos estabelecidos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for expressamente disposto em 
contrário. 
 
8.8. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a 
eventual aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser 
publicado na imprensa Oficial do Município CONTRATANTE. 
 
8.9. Os prazos referidos neste item só se iniciam e vencem em dias úteis de expediente no órgão ou 
na entidade. 
 
8.10. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas no Decreto Municipal 
043/2008, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados 
à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
9.1. Os materiais objeto deste contrato serão recebidos pela CONTRATANTE consoante o disposto no 
art. 73, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei Federal n. 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
 
9.2. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, efetivar a entrega do objeto na Administração da 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Capinzal situada na rua Ernesto Hachmann, n. 505 – 
Centro, Capinzal/SC, sob pena de incorrer nas penalidades cabíveis, pelo descumprimento de 
cláusulas contratuais, conforme acima.  
 
9.2.1. O recebimento provisório do objeto implica tão somente na transferência da responsabilidade 
pela sua guarda e conservação, sendo que o aceite definitivo, somente será dado após a verificação  
 
da total regularidade do objeto, após comprovação da qualidade e consequentemente aceitação, se 
for o caso. 
 
9.3. O objeto será rejeitado na hipótese de se for fornecido em desacordo com o estabelecido no 
Edital, proposta e Contrato. 
 
9.3.1. Na hipótese de o objeto não ser fornecido de acordo com as especificações, normas e 
instruções fornecidas ou aprovadas pelo Município de Capinzal, ou, de um modo geral com a técnica 
vigente, poderá esta, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento, ou na legislação 
aplicável, determinar o fornecimento dentro dos padrões exigíveis, o que será feito à conta da 
CONTRATADA. 
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9.4. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá na forma da lei a responsabilidade do 
contratado pela qualidade e segurança do objeto fornecido. 
 
9.4.1. O recebimento do objeto, de modo Provisório ou Definitivo, não exclui a responsabilidade civil, 
nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos na Lei, 
nos termos do §2º do art. 73 da Lei n. 8.666/93, cabendo à CONTRATADA refazer, corrigir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
desconformidades ou incorreções resultantes de seu fornecimento, dentro do prazo razoável a ser 
concedido pela CONTRATADA, quando serão realizadas novamente as verificações pela 
CONTRATADA. 
 
9.4.2. Caso as eventuais correções não ocorram no prazo determinado, a CONTRATADA estará 
sujeita à aplicação das sanções legais cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1. A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o presente contrato independentemente de 
interpelação ou de procedimento judicial, determinado por ato unilateral e escrito da Administração, na 
hipótese de ocorrência dos casos elencadas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.  
 
10.2. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, de forma amigável, mediante autorização da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência 
para a Administração, nos termos do que assegura o art. 79 da Lei n. 8.666/93. 
 
10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
10.4. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a CONTRATADA reconhece, 
desde logo, o direito de a CONTRATANTE adotar, no que couber, as medidas previstas no art. 80 da 
Lei n. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
11.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 
11.1.1. É vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto deste instrumento, a associação do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, constituindo sua inobservância, 
motivo para rescisão do contrato. (Art. 78, inciso VI, da Lei n. 8.666/93) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO E DOS 
CASOS OMISSOS 
 
12.1. O presente Contrato encontra-se vinculado ao Processo Licitatório de Inexigibilidade de Licitação 
que o originou, sendo os casos omissos resolvidos à luz da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, e 
demais legislação aplicável ao caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
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13.1. A troca eventual de documentos e informações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA 
deverá ser feita por escrito, mediante protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova 
de entrega de documentos ou outros meios correlatos.  
 
CLÁUSLA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Capinzal, Estado de Santa Catarina, renunciando 
expressamente a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
questionamentos, porventura, relacionados à execução do presente contrato. 

 
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, firmam 

o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas ao final 
subscritas, a fim de que produza seus efeitos legais, cujo instrumento ficará arquivado, em uma via, no 
Município de Capinzal e uma via com a empresa, nos termos do que dispõe o art. 60, da Lei n. 
8.666/93. 

 
Capinzal-SC, ___ de ______ de 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CAPINZAL 
CONTRATANTE 

Veranice Maria Lovatel 
Secretária de Educação, Cultura e 

Esportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATADA 
Representante Legal 
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