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CONTRATO Nº 142/2021 
LICITAÇÃO Nº 523/2020 

Contrato de fornecimento de material permanente, celebrado entre o MUNICÍPIO 
DE TORRES e a empresa ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA, nos termos da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 8.883/94. 

 
 
CONTRATANTE: 
O MUNICÍPIO DE TORRES, sediado na Rua José Antônio Picoral, 79, Bairro Centro, Torres/RS, CEP: 95560-000, 
inscrito no CGC/MF n° 87.876.801/0001-01, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, CARLOS ALBERTO 
MATOS DE SOUZA, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Torres-RS, com competência para assinar 
Contratos. 
 
CONTRATADA 
ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, estabelecida na Av. Carlos Gomes, 1492, Sala 709, 
Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/ RS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n°  
18.110.449/0001-78, representada neste ato por Scheila R. de S. V., inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) sob o n° 833.***.***.** doravante denominado CONTRATADO, com poderes para representar a firma nos 
termos instrumento de mandato, tem entre si justo e avençado, e celebram por força deste instrumento o presente 
Contrato em conformidade com a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente contrato tem por objetivo a ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 1028/2020, MODALIDADE PREGÃO 

ELETRONICO N° 523/2020 DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, aquisição de plataforma de 

leitura para escolas municipais – acervo de leitura infantil, seguindo as especificações técnicas, observações 

estabelecidas no edital e respectivo Anexo II Conforme pedido protocolado sob o nº 5890/2021 da Secretaria 

Municipal da Educação, realizado com base na Lei n° 8.666/93, suas alterações, os Decretos Municipais Nº 47/2005 

e Nº 193/2017 e Edital o qual regulamentou o processo liciatório nº 523/2020.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1.O valor anual do presente contrato é de R$ 47.853,60 (quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais 
com sessenta centavos), pagável conforme prestação do serviço, descontados os valores relativos aos tributos, 
conforme Nota de Empenho nº 8022/2021. 
2.2. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das dotações orçamentárias n° 767.44905230, 
recursos consignados na Lei Orçamentária especifica do presente exercício. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 
O pagamento do valor estipulado na cláusula segunda deste contrato será feito pela Tesouraria da Prefeitura 
Municipal de Torres, através de transferência via eletrônica bancaria, conforme Ordem de Serviço nº 03/2013. O 
pagamento será realizado, de acordo após a conclusão do serviço, mediante apresentação das Notas Fiscais e/ou 
Faturas onde deverá constar, obrigatoriamente: o nº do empenho; o nº do contrato; o nº da conta bancária, e se 
for o caso, anexar Declaração de Optante pelo Simples, informando o respectivo enquadramento, assinado 
pelo Contador e pelo responsável pela empresa, a cada Nota Fiscal e/ou Fatura emitida, na entrega dos 
serviços, objeto desta licitação, devidamente atestadas pelo responsável, devendo a CONTRATADA estar com todas 
as obrigações trabalhistas, como INSS e FGTS em dia. 
 
 
 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES 
4.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências 

de sua inexecução parcial ou total. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
5.1. Fornecer os bens conforme especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
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fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários. 
5.2. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao contratante a superveniência 
de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

5.3. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e comerciais 
decorrentes da execução do presente contrato. 

5.4. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar   cumprindo a 
legislação em vigor pertinente ao objeto e às obrigações assumidas na presente licitação, bem como, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

 5.5. Responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente 
de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

5.6. Atender integralmente o Edital. 
5.7. O Contratado deverá se for o caso, apresentar Programa de Integridade, nos termos da Lei Estadual nº 

15.228, de 25 de setembro de 2018 e do seu Regulamento. 
5.8. [Reproduzir, se for o caso, outras obrigações específicas previstas no Item Anexo I – FOLHA DE DADOS 

(CGL 20.3)]. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do contrato, por servidores designados para esse fim, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis. 

6.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta. 

6.3. Notificar o contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, 
fixando prazo para a sua correção. 

6.4. Aplicar, garantidos a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das 
obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 

6.5. Pagar o contratado o valor resultante do fornecimento, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

 
CLÁUSULA SETIMA: DAS PENALIDADES 
7.1. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o contratante poderá aplicar sanções de natureza 

moratória e punitiva ao contratado, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais. 
7.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei federal nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o 

Municipio e será descredenciado do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a 
ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa, o contratado que: 

7.2.1. apresentar documentação falsa; 
7.2.2. ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
7.2.3. falhar na execução do contrato; 
7.2.4. fraudar a execução do contrato; 
7.2.5. comportar-se de modo inidôneo; 
7.2.6. cometer fraude fiscal. 
7.3.     Configurar-se-á o retardamento da execução quando o contratado: 
7.3.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados da data da 

ordem de serviço; 
7.3.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os fornecimentos definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos 

ou por 10 (dez) dias intercalados. 
7.4. A falha na execução do contrato estará configurada quando o contratado descumprir as obrigações e 

cláusulas contratuais, cuja dosimetria será aferida pela autoridade competente, de acordo com o que preceitua o 
item 12.10. 

7.5. Para os fins do item 12.2.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo 
único, e 97, parágrafo único, da Lei federal nº 8.666/1993. 

7.6. O contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 12.2 ficará sujeito, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

7.6.1. multa: 
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7.6.1.1. compensatória de até 10% sobre o valor total atualizado do contrato nos casos de inexecução, execução 
imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto contratado, e nos casos 
de descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 

7.6.1.2. moratória de até 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 30 
dias. 

7.6.2. impedimento de licitar e de contratar com o municipio                e descredenciamento no cadastro de 
fornecedores, pelo prazo de até cinco anos. 

7.7. As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo da aplicação da 
sanção de impedimento de licitar e de contratar. 

7.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei federal nº 8.666/1993. 

7.9. O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual. 
7.9.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventuais devidos pelo contratante. 
7.9.2. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
7.9.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado ao contratante, o débito 

será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
7.9.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, essa deve ser 

complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitação do contratante. 
7.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

7.11. A aplicação de sanções não exime o contratado da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que 
venha a causar ao ente público. 

7.12. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser 
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII, 
XVII e XVIII da Lei federal nº 8.666/1993. 

7.13. As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei federal nº 
12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: PRAZO CONTRATUAL 
O prazo de vigência do contrato será de 48 (quarenta e oito) meses a contar da data de sua assinatura, de 
acordo com o Anexo I – FOLHA DE DADOS (CGL 16.4)]. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA FORMA DE EXECUÇÃO 
A implantação dos serviços da plataforma digital e será prazo máximo de 30 dias da assinatura do contrato. Neste 
prazo deverão ser liberados os acessos aos alunos e realizado a capacitação dos professores para utilização da 
Plataforma. 
 
 
CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTE DO PREÇO 
9.1 O contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data limite para apresentação 
da proposta que se sagrou vencedora no pregão eletrônico. 
9.2. O valor do contrato será reajustado, em consequência da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo) do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, de acordo com a fórmula abaixo: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO 
O Município de Torres, por intermédio da servidora FERNANDA MATTOS LIBO, indicada pela Secretaria Municipal 
de Educação, que fiscalizará o andamento do fornecimento, reservando-se o direito de rescindir o contrato se 
verificada qualquer anormalidade, em especial as previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n° 8.666/93, sendo que a 
rescisão também poderá ocorrer de acordo com o exposto no artigo 79, da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 
11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, cujo direito do 
CONTRATANTE a CONTRATADA declara reconhecer, conforme dispõe o inciso IX, do artigo 55 desta mesma Lei 
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11.2. Fica conferida à CONTRATANTE, com relação ao presente contrato todas as prerrogativas previstas nos 
incisos I, II, III, IV, V, do artigo 58, e inciso IX do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS VEDAÇÕES 
12.1. É vedado ao contratado: 
12.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
12.1.2. interromper o fornecimento sob alegação de inadimplemento por parte do contratante, salvo nos casos 
previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES 
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei federal nº 8.666/1993. 
13.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
14.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execução deste contrato, tal fato não 
significa liberação ou desoneração a qualquer delas. 
14.2. As partes considerarão cumprido o contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas 
estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante. 
14.3. Haverá consulta prévia ao CADIN/RS, pelo órgão ou entidade competente, nos termos da Lei nº 10.697/1996, 
regulamentada pelo Decreto nº 36.888/1996. 
14.4. O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada a respectiva súmula. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei 13709/18. 
Da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei 13709/18. 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados 
pessoais, inclusive nos meios digitais, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – n° 
13.709, de 14 de agosto de 2018).·. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO 
As partes aqui contratadas elegem o foro da cidade de Torres, para dirimir eventuais dúvidas que possam surgir na 
execução deste contrato. 
E por estarem às partes justas e contratadas assinam o presente instrumento particular de contrato em 05 (cinco) 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo. 

 Torres, 30 de Julho de 2021. 
 

____________________________________________ 
CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA 

Prefeito Municipal 
 

_______________________________________________ 
ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA 

CNPJ  sob o n°  18.110.449/0001-78  
Scheila R. de S. V 

(CPF) sob o n° 833.***.***.**
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