
  

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU 

Municipio de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001-83 

Rua Zanella n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. Cep 89.832-000. 

E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br 

 

CONTRATO PREF N. º 90 DE 06 DE ABRIL DE 2018. 

 

CONTRATA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPUAÇÚ, entidade de direito público, inscrito no 95.993.028/0001-83, 

com sede na rua Zanella n. 818, Centro no Município de Ipuaçu, neste ato representado pelo seu Prefeita Sr.ª 

CLORI PEROZA, brasileiro, convivente em união estável, portador da carteira de identidade nº 1785723, 

expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF nº722.175.709-78 denominada para este instrumento simplesmente de 

CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA: EUKALIPTUS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME pessoa jurídica de direito privado, 

com sede, na cidade de Xanxerê – SC, sito a Rua Marciano Leite de Alemeida, n.830, Bairro Veneza, inscrita 

no CNPJ n. 17.716.351/0001-04, neste ato, representada por seu Sócio Administrador, Sr. Antonio Calos Colli, 

brasileiro, residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, n. 597, Bairro Centro da cidade de Xanxerê Estado 

de Santa Catarina RG 4.108.757-7 SSP/SC, CPF n. 004.806.889-66, doravante denominado de 

CONTRATADA. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o   presente   Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e suas 

alterações e também Processo Licitatório Pref. n. º29/2017, Pregão Presencial Pref n. º20/2017 e Ata de Registro 

de Preços n. º 21/2017 datada de 16/05/2017. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Objeto consiste na seleção de propostas para Aquisição de produtos e materiais e impressos gráficos, para uso em 

atividades da prefeitura municipal, fundos e departamentos municipais de acordo com especificações contidas no 

Anexo I – termo de referências deste edital. 

 

Item QTD Und.  Descrição Preço UND TOTAL R$ 

1 

 

75 Und PASTA LICITAÇÃO, nas medidas 46x31 cm; corte e Vinco; Folha em 

Triplex 300g com 4 x 0 cores. Será diferenciado as coresreferente a capas de 

processo de licitação do FMS e da prefeitura. (191-01-0001) 2,82 

211,50 

2 

 

25 Und BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, 100x2 vias nas 

medidas 21 x15 cm, Blocagem coladas, Intercalação Manual, 1.º via em 

autocopiativo 50g com 1 x 0 cores;  

2.º via em Autocopiativoi 50g 1 x 0cores; Capa Ag 90g com 0 x 0 cores. 

(191-01-0002) 9,60 

240,00 

3 

 

3 Und BLOCO AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA, 50x2 vias nas medidas 20 

x10 cm, Blocagem, Grampo, numeração, Serrilha,  Intercalação Manual, 1.º 

via em autocopiativo 50g com 1 x 0 cores;  

2.º via em Autocopiativoi 50g 1 x 0cores; Capa Ag 90g com 0 x 0 cores. 

(191-01-0003) 13,00 

39,00 
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4 

 

1250 Und FOLDERS 31 X 21cm para diversos eventos e campanhas com dobra 

mecanizada; folha em Couchê brilho 150g com 4x4 cores, desenvolver a 

arte conforme evento. (191-01-0004) 

0,72 900,00 

5 

 

250 Und FICHA CONTROLE INTERNO VISITA DOMICILIAR nas medidas 21 x 

31 cm, folha em offset 180g com 1 x 1 cores; (191-01-0005) 

0,21 52,50 

6 

 

50 Und BLOCO RECEITUARIO MÉDICO 100 x 1 vias nas medidas 15 x 21 cm, 

blocagem . 1.º via em offset 75g com 1 x 0 cores. Capa ag 90g com 0 x 0 

cores. (191-01-0006) 

4,50 225,00 

7 

 

25 Und BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES  100 x 1 vias nas medidas 15 x 

21 cm, blocagem coladas. 1.º via em offset 75g com 1 x 0 cores. Capa em 

capa ag 90g com 0 x 0 cores. (191-01-0007) 

5,60 140,00 

8 

 

375 Und FICHA SAUDE MENTAL nas medidas 15 x 32 cm, vinco reto; folha offst 

180g com 1 x 1 cores. (191-01-0008) 

0,29 108,75 

9 

 

10 Und BLOCO DE RECEITA B AZUL 50 x 1 vias nas medidas 10 x 22 cm, 

blocagem, grampo, numeração, serrilha, via em superbond azul 75g com 1 

x0 cores, capa em ag 90g. (191-01-0009) 

13,90 139,00 

10 

 

125 Und PASTA PARA PROTOCOLO SAUDE com bolsa colada nas medidas 46 x 

31 cm. corte e vinco. plastificaçãobrilho (frente). folha em triplex 300g com 

4x 0 cores; fundo em offeset 180g com 0x0 cores. (191-01-0010) 

1,82 227,50 

11 

 

375 Und FICHA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS nas medidas 21x 31 cm. folha 

em offser 180g com 1x1cores. (191-01-0011) 

0,29 108,75 

12 

 

75 Und FICHA DE ESTUDO SOCIO ECONOMICO nas medidas 21 x 31 cm. 

folha em offset 180g com 1 x 1 cores; (191-01-0012) 

0,29 21,75 

13 

 

500 Und BOLETIM DIARIO DE ATENDIMENTO MÉDICO nas medidas 21 x 

31cm. folha em offset 180g com 1x 1 cores (191-01-0013) 

0,28 140,00 

14 

 

1500 Und ENVELOPE IMPRESSO,  nas medidas 18,5 x 30cm. tipo sanfona. folha em 

kraft pardo 75g para entrega de medicamentos. (191-01-0014) 

0,44 660,00 

15 

 

500 Und CARTÃO DE VISITA diversos, nas medidas 9x5cm, com laminação em 

couche 350g 4x0 cores. (191-01-0015) 

0,39 195,00 

16 

 

100 Und CARTAZ, nas medidas 31x46 cm. folha em couche bilho 150g com 4x0 

cores; 3 modelos diferentes (191-01-0016) 

2,89 289,00 

17 

 

25 Und BLOCO DE NOTA DE SERVIÇO 50x3 viasnas medidas 15x21cm. 

intercalação manual, blocagem, grampo, numeração, serrilha, 1º via em 

autocopiativo Branco 50g com 1x0 cores; 2.º via em autocopiativo amarelo 

50g com 1x0 cores; 3.º via em autocopiativo azul 50g com 1x0 cores; capa 

ag 90g com 0x0 cores.  

9,60 240,00 

18 

 

175 Und PASTA PARA ALUNOS E PROFESSORES nas medidas 34x24cm. 

fechada. vinco. abas. plastificação brilho (frente). faca especial. folha em 

triplex 300g com 4x0 cores; elastico (191-01-0018) 

3,70 647,50 

19 

 

500 Und PASTA DIVERSOS MODELOS, para protocolo e curso nas medidas 

23x31cm. fechada. plastificação brilho. vinco folha triplex 300g com 4x0 

cores. (191-01-0019) 

1,82 910,00 

20 

 

2000 Und FOLHA TIMBRADA, nas medidas 21x29,7cm. folha em offset 90g com 

4x0 cores. desenvolver modelo (191-01-0020) 

0,19 380,00 

21 

 

125 Und CERTIFICADO EDUCAÇÃO, nas medidas 21x31cm. folha em couche 

fosco 210g com 4x0 cores. (191-01-0021) 

0,90 112,50 

22 

 

1000 Und CAPA DE PRODUTOR RURAL nas medidas 64x24cm. vinco faca de 

corte especial; plastificação brilho folha em triplex 300g com 4x1 cores. 

(191-01-0022) 

1,70 1.700,00 

23 

 

625 Und ENVELOPE IMPRESSO nas medidas 36x26cm. corte e vinco; folha em 

offset 150g com 4x0 cores. (191-01-0023) 

0,99 618,75 

24 

 

625 Und ENVELOPE IMPRESSO, nas medidas 25x18cm; corte e vinco; folha em 

offset 150g com4x0 cores (191-01-0024) 

0,97 606,25 

25 

 

625 Und ENVELOPE IMPRESSO nas medidas 23x11,5cm. corte e vinco. folha em 

offset 120g com 4x0 cores. (191-01-0025) 

0,72 450,00 

26 

 

2.500 Und ENVELOPE IMPRESSO nas medidas 24x11,5cm. tipo sanfona. folha em 

offset monolucido 75g para entrega de medicamentos. (191-01-0026) 

0,34 850,00 

27 

 

20 Und CARIMBO AUTOMATICO autotintados tamanhos diversos. conforme 

solicitação da administração. (191-01-0027) 

53,00 1.060,00 

29 

 

250 Und FICHA DE CONTROLE INTERNO BIBLIOTECA nas medidas 09x15cm 

em papael triplex 300gr 4x0 cores (191-01-0029) 

0,71 177,50 
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30 

 

375 Und BOLETIM DIARIO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, , nas 

medidas 21x31cm. folha em offset 180g com 1x1 cores. (191-01-0030) 

0,28 105,00 

                             

                         

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O Contratado obriga-se a: 

- Cumprir com as garantias, assistências e preços descritos na proposta de preço; 

- Se houver incidência de impostos, estes deverão estar incluídos nos preços; 

- Entregar o objeto solicitado de acordo com prazos estabelecidos em edital de licitação. 

- Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, funcionários e demais encargos necessários para a 

entrega do objeto licitado, no prazo estabelecido. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

O Município obriga-se a pagar o valor estipulado na Cláusula Quarta, sem   prejuízo das disposições 

estabelecidas nas demais cláusulas do presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE E ENTREGA 

O Município pagará ao Contratado em moeda corrente o valor de até R$ 11.450,25 (onze mil quatrocentos e 

cinquenta reais com vinte e cinco centavos) de acordo com as propostas apresentadas e mediante a entrega 

dos objetos ora licitados e, apresentação de nota fiscal no valor correspondente, e o pagamento será com até 30 

dias após a emissão da N.F. No corpo da nota (s) deverão constar o número deste contrato, do Processo 

Licitatório PREF n. 20/2017. 

A empresa licitante compromete-se a entregar os produtos ora licitados no prazo máximo estabelecido pela 

requisitando considerando a necessidade e urgência da efetivação do serviço, a contar da requisição dos 

produtos; 

O Pagamento será efetuado em nome da CONTRATADA 

As mercadorias e produtos deste Processo Licitatório serão retirados de forma parcelada, não sendo obrigada a 

municipalidade a retirar o total licitado, as mercadorias serão requisitados pela Administração Municipal de 

Ipuaçu; 

Os produtos a serem adquiridos deverão ser entregues nos locais indicados pela Secretaria requisitante conforme 

a necessidade e pedido. 

A entrega dos produtos dar-se-á no prazo máximo de (03) dias após a solicitação da Secretaria. 

Os gastos e a entrega das diretos e indiretos correrão por conta da contratada, incluindo-se qualquer danificação 

ou avaria que venha a ocorrer nos produtos por conta do transporte, ficando a contratada obrigada a substituir 

imediatamente os produtos que não encontrarem-se em prefeito estado de qualidade. 

A forma de aquisição será parcelada, não sendo a Administração obrigada a adquirir a totalidade dos produtos 

licitados. 
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A empresa licitante compromete-se a entregar os produtos ora licitados no prazo máximo estabelecido pela 

requisitando considerando a necessidade e urgência da efetivação do serviço, a contar da requisição dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos constantes no orçamento de 2018 

e futuros, conforme Parecer Contábil anexo ao processo. *** Fica a critério da Contabilidade o correto 

empenhamento das despesas para o exercício de 2018 e futuros. 

Parágrafo único: Em caso de prorrogação de prazo, exercício futuros, o setor contábil e o setor de compras 

ficam desde já encarregados de efetuar o correto empenhamento das despesas realizadas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO 

O presente contrato tem sua vigência da data da assinatura do contrato que é de 06 de abril de 2018 e perdurará 

até a data de 31 de dezembro de 2018, com a entrega/realização imediata dos serviços solicitados observados 

os prazos prescritos no edital. 

Paragrafo único: O presente contrato poderá ser prorrogado conforme previsto na Ata de Registro de Preços 

(condições gerais) e Edital do Processo item (11.1.1) abaixo descrito: 

... 11.1.1 – O contrato decorrente do presente certame poderá sofrer aditivos de: supressão o 

adição de quantitativos até o máximo de 25% da quantidade inicial licitada; reajuste de 

valores em caso de desiquilíbrio financeiro devidamente comprovado por notas fiscais de 

compra e se requerido pelo futuro contratado; aditivo de prazo em caso de haver saldo 

remanescentes após os 12 (doze) meses iniciais de contrato.... 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 

O presente contrato poderá ser rescindido: a) por ato unilateral e escrito da administração nos casos de 

inexecução total ou parcial; b) amigavelmente, por acordo entre as partes; c) judicialmente, nos termos da 

legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES 

O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado às 

seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – suspensão do direito de licitar junto ao Município; 

III – declaração de inidoneidade; 

IV – multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
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A aquisição do objeto do presente contrato será feita de imediato, vedada a subcontratação, sendo que o valor 

pactuado poderá sofrer reajuste conforme preconiza o Item (11.1.1) do edital. 

A Licitante contratada por si só se obriga a fornecer qualquer documento solicitados pelo Município e a cumprir 

a legislação vigente em especial as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); Normas 

Especificas atinentes ao objeto licitado dos seguintes órgãos – MTE - Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO COMPETENTE 

Fica eleito o foro da Comarca de Abelardo Luz - SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente Contrato. 

E  por  estarem  justos  e  contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. 

 

Ipuaçu – SC, 06 de abril de 2018. 

 

CONTRATANTE: Mun. de Ipuaçú – SC Clori Peroza- Prefeita Municipal _______________ 

 

CONTRATADA: EUKALIPTUS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME CNPJ N.º 17.716.351/0001-04 

  Resp. legal Sr. Antonio Carlos Colli __________________________ 

 

Visto/Jurídico. Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445________________ 

 

Testemunhas: 

 

1. Sarita Andrea Braghini. Assessora Geral de Administração ____________________________ 

2. Alexandre Cerom. Assessor de gabinete. _____________________________________ 

 


