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Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

 

 

TERMO DE CONTRATO N°_______/2022 

QUE, ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CUNHA E A 

EMPRESA EDITORA APRENDE BRASIL, TENDO POR OBJETO 

A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PEDAGOGICO ESTRUTURADO 

DE ENSINO. 

 

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o 

MUNICÍPIO DE CUNHA, pessoa jurídica de Direito público, inscrita no CNPJ 

sob o n° 45.704.053/0001-21, com sede à Praça Cel. João Olímpio, 91, Centro, 

Cunha/SP – CEP 12.530-000, neste ato representada pela Secretária Municipal 

de Educação, Sra. Tânia Valeria de Toledo Gomes, portadora do CPF n° 

189.286.938-10, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e, de 

outro lado a empresa, EDITORA APRENDE BRASIL LTDA, inscrita no 

CNPJ(MF) sob o n° 79.719.613/0001-33, estabelecida à Rua Senador Accioly 

Filho – 431, Bairro Cic, na Cidade de Curitiba – PR, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu  procurador 

Alexandre Jatair Maestri Quincozes, portador do CPF n° 144.123.678-35, de 

acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Lucas Raduy 

Guimarães, têm entre si justo e avençado, com inteira sujeição à Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993 com suas alterações posteriores, contratação de 

sistema pedagógico estruturado de ensino para alunos e professores da Rede 

Municipal de Educação compreendendo a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I e II, composto de: Livros didáticos para alunos e professores; 

Ambiente digital de aprendizagem para alunos e professores; Formação 

continuada e capacitação de docentes e gestores; Avaliação de aprendizagem 

para alunos; Avaliação institucional para gestão municipal, com respaldo no 

Processo de Licitação n° 187/2021, Modalidade Concorrência Pública n° 

001/2021, e em diante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste 

contrato a entregar os materiais, na conformidade da Concorrência n° 

001/2021, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo 

Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas 

legais que regem a matéria (Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, com 

alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto de que se trata a cláusula anterior 

será de contratação de sistema de ensino especializado com fornecimento de 

material didático pedagógico, nos quantitativos estimados de material didático 

pedagógico, conforme segue: 

Níveis de 

ensino 

Níveis/An

o 

Quantidade 

Estimada 

de alunos 

2022 

Quantidade 

estimada 

de material 

Preço Unitário 

do 

Material/Serviç

os 

Valor Total 

Aluno/Ano 

Educação 

Infantil 

Maternall 

(2° anos) 
67 67 R$ 332,00 R$22.244,00 

Maternall 

(3° ano) 
113 226 R$ 400,00 R$ 45.200,00 

Préll  

(4° ano) 
141 282 R$ 400,00 R$ 56.400,00 

Préll  

(5° ano) 
178 356 R$ 400,00 R$ 71.200,00 

Ensino 

Fundamental 

1° ano 163 652 R$ 436,00 R$ 71.068,00 

2° ano 125 500 R$ 436,00 R$ 54.500,00 

3° ano 146 584 R$ 436,00 R$ 63.656,00 

4° ano 185 740 R$ 436,00 R$ 80.660,00 

5° ano 187 748 R$ 436,00 R$ 81.532,00 

Total......................................................................... R$546.460,00 
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Parágrafo Primeiro – A Contratada compromete-se a entregar os 

materiais pedagógicos, até 25 (vinte e cinco) dais úteis, contados da requisição 

da Secretaria municipal de Educação. 

Parágrafo Segundo – Os materiais deverão ser fornecidos nas 

condições, no preço e no prazo estipulados na proposta. 

Parágrafo Terceiro – A Contratada deverá prestar assessoria e 

capacitação aos educandos e equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Parágrafo Quarto – Deverá permitir acesso aos educadores e 

educandos a Ambiente Digital de Aprendizagem durante o período contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Pagará a CONTRATADA pela efetiva entrega 

do material didático e competente apoio técnico pedagógico e capacitação dos 

professores e demais serviços correlatos, conforme cronograma de atividades 

e proposta da contratada.  

Parágrafo Primeiro – Os preços apresentados terão seus valores fixos 

em Reais durante o período de um ano. Esses valores, inicialmente 

contratados, poderão ser reajustados, somente após um ano, mediante 

aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou, na falta 

deste, por outro que o substitua, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01. 

Parágrafo Segundo – O pedido de reajuste deverá ser protocolado no 

setor de protocolo desta Prefeitura Municipal, situada na Praça Cel. João 

Olímpio, 91, Centro, Cunha/SP – CEP 12.520-000, cuja data base é a data de 

apresentação da proposta. 

 

CLÁUSULA QUARTA – O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias 

a contar da entrega dos materiais, conforme cronograma de atividades e de 

desembolso, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, que deverá estar 

devidamente atestada por servidor competente da Secretaria Municipal de 

Educação, obedecendo-se a cronologia de pagamentos conforme disposto no 

artigo 5° da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 

Federal n° 9.648/98. 
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Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA, visando o cumprimento da 

obrigação que lhe é atribuída pela lei Federal n° 9.032/95, em seu art. 4°, 

apresentará à Prefeitura, no ato dos pagamentos devidos, a Certidão Negativa 

ou Positiva com Efeito de negativa do INSS e Certificado de Regularidade do 

FGTS, com prazo de validade vigente, como condição para liberação do seu 

crédito. 

Parágrafo Segundo – Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de 

responsabilidade pelos materiais fornecidos ou implicará em sua aceitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de execução será de 12 (doze) meses, 

contados à partir da assinatura do contrato. 

Parágrafo Único – O prazo de vigência do contrato poderá ter sua 

duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, até completar 60 

(sessenta) meses, nos termos do artigo 57, Inciso II, da Lei Federal n° 

8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente, à critério da 

Administração, e por interesse e conveniência desta.  

 

CLÁUSULA SEXTA – A fiscalização do fornecimento oriundo do 

presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às 

responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou 

pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr  atos próprios ou de terceiro. 

Parágrafo Primeiro – Em havendo aditamento do valor contratual a 

Contratada deverá proceder, em até 10 (dez) dias, ao aditamento da caução, 

de modo a manter-se a garantia inicial. 

Parágrafo Segundo – A Contratada obriga-se a substituir ou prorrogar o 

prazo da garantia oferecida, caso a mesma venha a vencer antes do 

recebimento definitivo dos serviços. 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese da garantia oferecida vir a ser atingida, 

em decorrência de conduta penalizadora aplicada à Contratada, obriga-se a 

mesma, no prazo de 10 (dez) dias contados da data em que ocorrera 

apropriação, a complementá-la, de modo a recompor o seu valor original. 
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Parágrafo Quarto – Em não sendo possível tal providência, devido à 

modalidade de garantia efetuada pala Contratada, as multas poderão ser 

descontadas dos valores que a Contratada tenha a receber, correspondente à 

parcela contratual seguinte à lavratura da penalização. 

Parágrafo Quinto – Caso o valor da multa ultrapasse o da garantia 

prestada, a diferença será descontada dos valores que a Contratada tenha a 

receber, correspondente à parcela contratual seguinte à lavratura da 

penalização, ou ainda, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Sexto – A devolução da garantia oferecida pela Contratada 

será feita após o recebimento definitivo dos serviços, desde que estejam 

cumpridas todas as obrigações pela mesma assumida, sem prejuízo das 

responsabilidades supervenientes. 

Parágrafo Sétimo – A devolução da garantia, não isentará a Contratada 

das responsabilidades de ordem civil que lhe couberem. 

Parágrafo Oitavo – A garantia, recolhida em moeda corrente, será 

atualizada monetariamente, de acordo com a variação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC, ou outro índice adotado, em substituição deste, 

pelo Governo Federal, até a data de sua restituição à Contratada. 

 

CLÁUSULA OITAVA – As despesas objeto da presente licitação serão 

atendias com os recursos orçamentários consignados na lei Orçamentária 

vigente, sob a classificação: 

 

- 103 3.3.90.30.60.00.00.00.2.262 

 

CLÁUSULA NONA – Alterações às cláusulas ora convencionadas serão 

procedidas através de simples aditamentos de comum acordo entre as partes, 

sempre por escrito. 

 

Parágrafo Primeiro – A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, conforme artigo 65, parágrafo 1°, da Lei federal n° 

8.666/93, e alterações introduzidas posteriormente. 
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Parágrafo Segundo – nenhum acréscimo poderá exceder o limite acima 

estabelecido, facultada a supressão, além do limite nele estabelecido, mediante 

acordo entre os contratantes, conforme previsto na Lei Federal n° 9.648/98. 

 

CLÁUCULA DÉCIMA – A Contratada está sujeita às seguintes multas, 

sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a 

terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da 

Contratante: 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega 

do objeto será declarada inidônea nos termos da Lei federal n° 8.666/93, 

restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, 

enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, garantida a prévia defesa. 

Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial da obrigação 

objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor do ajuste. 

Parágrafo Terceiro – No caso de rescisão do contrato por ato imputável 

à contratada, será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor 

do ajuste. 

Parágrafo Quarto – O atraso na entrega do objeto sujeitará a 

CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia 

de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado 

inexecução total do contrato. 

Parágrafo Quinto – O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as 

especificações constantes do objeto deste ajuste ou para substituição da Nota  

 

 

Fiscal/Fatura emitida com falhas acarretará a aplicação de multa diária 

equivalente a 1% do valor do contrato. 

Parágrafo Sexto – pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do 

contrato, será aplicada multa de 3% (três por cento) do valor do ajuste. 
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Parágrafo Oitavo – Para aplicação das penalidades descritas acima será 

instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à 

Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela 

inerentes. 

Parágrafo Nono – As multas são independentes e não eximem a 

Contratada da plena execução do objeto do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA -  A contratada obriga-se a manter 

durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

 

CLAUSULA DÉCIMA – SEGUNDA – A inadimplência das cláusulas e 

condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA  

assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante 

notificação através de ofício, entregue diretamente, ou pôr via postal, com 

prova de recebimento. Fica a critério da CONTRATANTE, declarar rescindido o 

contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que 

trata a cláusula décima. 

Parágrafo Único – A CONTRATADA  reconhece desde já os direitos da 

CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação 

referente a licitações e contratos administrativos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – TERCEIRA – A CONTRATADA será 

responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

nos termos do artigo 71 da lei Federal n° 8.666/93 com alterações posteriores. 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – QUARTA – Dá-se ao presente contrato o valor 

de R$546.460,00 (quinhentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e sessenta 

reais) para todos os efeitos legais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – QUINTA – Fica desde já eleito o Foro da 

Comarca de Cunha – SP, com renúncia de outro, por mais privilegiado que 

seja, com seu domicílio legal, para dirimir questões que possam resultar deste 

contrato e que não puderem ser amigavelmente solucionadas.   

E por assim estarem juntos e contratados, fizeram este instrumento em 

03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que 

também o assinam. 

 
MUNICÍPIO DE CUNHA, 01 de Fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
 

Tânia Valeria de Toledo Gomes 
SECRETÁRIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

 
Alexandre Jatair Maestri Quincozes 
EDITORA APRENDE BRASIL LTDA 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

 
_______________________________ ______________________________ 
Nome: Nome: 
CPF n° CPF n° 
 

 

CONTRATO  
 

CONTRATANTE: MUNICÍPO DE CUNHA 
CONTRATADO: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA 
CONTRATO N°: ________/2022 
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OBJETO: Contratação de sistema pedagógico estruturado de ensino para 
alunos e professores da Rede Municipal de Educação compreendendo a 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, composto de: Livros didáticos 
para alunos e professores; Ambiente Digital de aprendizagem para alunos e 
professores; Formação continuada e capacitação de docentes e gestores; 
Avaliação de aprendizagem para alunos; Avaliação institucional para a gestão 
municipal. 
ADVOGADO: Thiago Bernardes França / OAB nº 195265 / thiagobfranca@uol.com.br 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 

eletrônico. 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 

indicados, em consonância como estabelecido na Resolução n° 01/2011 do 

TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 

Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, em conformidade como artigo 90 da Lei 

Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de 

contato deverá ser comunicado pelo interessado, peticionando no processo. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

LOCAL e DATA: Cunha, 01 de Fevereiro de 2022. 

 
 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: José Éder Galdino da Costa 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 074.951.198-29 
Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 

Nome: Tânia Valéria de Toledo Gomes 

Cargo: Secretária de Educação  
CPF: 189.286.938-10  

mailto:thiagobfranca@uol.com.br
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Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: Alexandre Jatair Maestri Quincozes 
Cargo: Procurador 

CPF: 144.123.678-35 

Assinatura: ______________________________________________________ 
 

Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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