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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2022. 

 
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CARATINGA / MG E 

CELESTE APARECIDA DIAS, CPF: 578.316.376-72, PARA CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAL PARA CONFECÇÃO DE LIVROS (FÍSICO E DIGITAL) COMO 
MATERIAL DE ENSINO PARA ALUNOS INTEGRANTES DA REDE PÚBLICA DE 

ENSINO BÁSICO. 
 

Cláusula 1ª - PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1 - CONTRATANTE 
Município de Caratinga, CNPJ n.º 18.334.268/0001-25, com sede na TV. Cel. 

Ferreira Santos, 30, Centro, Caratinga/MG, neste ato representado pela 
Secretária Municipal de Educação Cultura e Esporte, Sra. Elaine Teixeira Cardoso 

Alves.  

 

1.2 - CONTRATADA 

CELESTE APARECIDA DIAS, CPF: 578.316.376-72, com endereço residencial na 
Rua Antônio Monteiro de Resende, nº. 645, Limoeiro, Caratinga / MG, CEP: 

35.300-105. 
 
1.3 – FUNDAMENTOS 

A presente Contratação decorre da Inexigibilidade nº012/2022, Processo 
Administrativo de Compras n.º 188/2022, efetuada com base na Lei n.º 8.666 de 

21/06/93 e suas alterações posteriores e legislação em vigor. 

 

Clausula 2ª - DO OBJETO 

2.1 - Constituem objeto deste Contrato, a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 
PARA CONFECÇÃO DE LIVROS (FÍSICO E DIGITAL) COMO MATERIAL DE ENSINO 

PARA ALUNOS INTEGRANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BÁSICO. 
 

Cláusula 3ª - DAS OBRIGAÇÕES 

3.1 - São responsabilidades: 
 

3.1.1 –DA CONTRATADA: 
 

a)– Confecção do trabalho técnico profissional objeto do presente contrato nas 
condições mencionadas na proposta comercial (fls. 03 a 07 da Inexigibilidade 
012/2022) como se aqui estivessem transcritas; 

b) –A contratada, no ato da assinatura do presente instrumento, declara que 
após a entrega e/ou conclusão da obra objeto da presente contratação a mesma 

passará a pertencer ao Município de Caratinga, resguardado apenas o direito da 
contratada de ser reconhecida como autora intelectual do trabalho. 
c) –A contratada, no ato da assinatura do presente instrumento, declara que 

está concedido ao Município o direito a exploração do direito autoral objeto da 
presente contratação. 
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d) – Arcar com danos causados à Prefeitura e/ou terceiros na execução dos 

serviços a serem contratados; 
e) – Os riscos inerentes a atividade, bem como todo e qualquer ônus relativo a 

materiais, impostos, taxas, impressos, obrigações trabalhistas e aqueles 
pertinentes à Seguridade Social são de responsabilidade da contratada. 
 

 
3.2.1 - DA CONTRATANTE: 

a) Orientar a contratada quanto à execução do serviço; 
b) Preparar os expedientes referente ao pagamento; 

 

Cláusula 4ª - DO PREÇO 

4.1 - O preço global deste contrato pela prestação dos serviços é de R$ 

28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais),conforme 
subsidvisão/escalonamento constante da proposta comercial. 

4.2 - Nos preços estão incluídas todas e quaisquer despesas da Contratada, 

necessárias à prestação dos serviços, conforme proposta Comercial como se 
neste termo de contrato estivesse transcrita. 

4.3 – No preço acima proposto poderá ensejar retenções legais, nos termos da 
legislação vigente, em especial quando o Município esteja na condição de sub-
rogado tributário. 

 

Cláusula 5ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação 
Orçamentária 02.08.011212200052.011000 3.3.90.36 – FICHA 2631 / 

02.08.031236100052.119000 3.3.90.36 – FICHA 2635 do Orçamento 
vigente e nos correspondentes no exercício subsequente - no Município de 
Caratinga. 

 

Cláusula 6ª - DO PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento será efetuado nas seguintes condições: 
a) Em moeda corrente, ou cheque nominal, ou transferência bancária a 
contratada; 

b) Mediante a apresentação Nota Fiscal e/ou Recibo no setor competente, 
emitida em nome da Prefeitura Municipal de Caratinga e devidamente instruída 

pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. 

6.2 - O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação de 
comprovante de quitação com as obrigações fisicais. 

 

Cláusula 7ª - DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 

7.1 - No caso de atraso no pagamento, os preços serão atualizados pela IPCA ou 
por outro índice que vier a substituí-la, calculado “pro-rata tempore” entre a data 
de vencimento e a do efetivo pagamento. 
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7.2 - A atualização dos preços por atraso de pagamento só será feita nos casos 

em que ficar comprovada a responsabilidade da Contratante. 
 

Cláusula 8ª – DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1 - A contratada sujeitar-se-á à fiscalização por parte do Município quanto à 
qualidade e eficiência dos serviços prestados.  

8.2 - A fiscalização de que trata o item anterior será exercida pela Secretaria 
Municipal de Educação, bem como emanará da Secretaria todas as instruções 

sobre procedimentos a serem adotados para cumprimento do serviço a ser 
contratado. 
8.3 - A existência de fiscalização não eximirá a Contratada de nenhuma 

responsabilidade pela execução dos serviços, notadamente nos aspectos de 
qualidade e segurança. 

 

Cláusula 9ª - DO PRAZO 

9.1 - O prazo da execução do serviço fica atrelado à realização do objeto, com 

previsão para encerramento no prazo de 08 (oito) meses a contar da data de 
assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57 da 

Lei nº 8.666/93. 
 

Cláusula 10ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
caracterizará a inadimplência da contratada, sujeitando-se, dentre outras, às 

seguintes penalidades, aplicáveis pelo Prefeito: 
a) Advertência; 

b) Multas; 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 
Municipal, nos termos do artigo 87, III da Lei n.º 8.666/93; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, 
enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

Cláusula 11ª - DAS MULTAS 

11.1 - A Contratada sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, calculada sobre o 
valor da nota de empenho: 

a) caso venha se conduzir culposamente, infringindo por negligência, 
imprudência ou imperícia, as cláusulas do presente Contrato, ser-lhe-á culminada 
multa de 4% (quatro por cento); 

b) por se conduzir dolosamente durante a execução do serviço, ser-lhe-á 
culminada multa de 5% (cinco por cento); 

c) caso venha desistir da execução do serviço, ser-lhe-á culminada multa de 
10% (dez por cento), sem prejuízo de outras cominações legais; 
11.2 - As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a 

contratada tenha junto à Prefeitura, devendo ser aplicadas pelo Prefeito 
Municipal. 
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11.3 - Serão considerados motivos de força maior para isenção de multa: 

a) acidente que implique em retardamento da execução do fornecimento sem 
culpa por parte da Contratada. 

 

Cláusula 12ª - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

12.1–A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o Contrato feito com a 

CONTRATADA independentemente de qualquer interpelação judicial ou extra 
judicial, por interesse público devidamente qualificado, e no caso, de a 

Contratada infringir quaisquer das cláusulas contratuais, ou: 

a) Se cometida qualquer fraude pela contratada; 
b) Quando, depois de reiteradas impugnações da Prefeitura Municipal de 

Caratinga, ficar evidenciada incapacidade, imperícia ou má-fé por parte da 
empresa na condução do serviço; 

c) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento; 
d) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e 
impeditiva da execução do Contrato. 

12.2 - Na rescisão aplicar-se-á o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações. 

 

Cláusula 13ª - DO FORO 

13.1 - Para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato, fica eleito o foro da 

Comarca de Caratinga/MG. 
 

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias 
de igual teor, junto às testemunhas que também assinam, para que produza os 

devidos fins jurídicos. 
 
Caratinga, 17 de outubro de 2022. 

 
_______________________________________ 

ELAINE TEIXEIRA CARDOSO ALVES 
Secretária Municipal de Educação  

CONTRATANTE 

 
______________________________________ 

CELESTE APARECIDA DIAS, CPF: 578.316.376-72 
CONTRATADA 

 

Testemunhas: 
______________________________                 

CPF:                                                                  
______________________________ 
CPF 


