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PROCESSO LICITATÓRIO N° 101/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS N° 101/2022 
 
1. DO OBJETO, DAS ESPECIFICAÇÕES E DA ENTREGA 
1.1 Constitui objeto desta dispensa a contratação de empresa para o fornecimento de livros para acervo 
de creches e escolas do município de Ascurra bem como para a Campanha do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, conforme especificações previstas neste edital e no termo de referência (Anexo I). 
1.2 Fazem parte desta contratação os seguintes itens com características e valores: 
 

Item Descrição das atividades Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Col. Livros de Literatura 
Infantojuvenil Ed. Fundamentos-Títulos Diversos (100 exemplares). 

01 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 

02 Col. de Livros de Literatura Infantil 
Ciranda Cultural (50 exemplares) 

04 R$ 1.356,00 R$ 5.424,00 

03 O Monstro das Cores 04 R$ 175,00 R$ 700,00 

04 Livro Sonoro Animais Selvagens 02 R$ 89,90 R$ 179,80 

05 Livro Sonoro Animais do Brasil 02 R$ 89,90 R$ 179,80 

06 Livro Sonoro Animais da Fazenda 02 R$ 89,90 R$ 179,80 

07 Livro Sonoro Dinossauros Incríveis 02 R$ 89,90 R$ 179,80 

08 Col. Livros do Bebê (10 exemplares) 02 R$ 199,00 R$ 398,00 

09 Estudo da Criança e do Adolescente 15 R$ 92,00 R$ 1.380,00 

10 Orientação ao Conselho Tutelar 01 R$ 74,90 R$ 74,90 

11 Instrumentais para o Sistema de 
Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes 

01 R$ 74,90 R$ 74,90 

Valor Total: R$ 11.371,00 

 
1.3 Os itens 1 a 8 serão destinados à Educação, ao passo que os itens 9 a 11 serão destinados para 
Campanha do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
1.4 Os livros deverão ser entregues em um prazo de até 15 (quinze) dias corridos, podendo ser 
prorrogado por igual período, com justificativa aceita pela Autoridade Superior. 
1.5 Os livros entregues deverão corresponder as versões mais recentes e atualizadas existentes no 
mercado. Em sendo entregue versão anterior, os mesmos serão devolvidos e deverão ser entregues os 
corretos em um prazo de 5 (cinco) dias corridos. O local da entrega será definido junto da ordem de 
compra. 
1.6 Correrão por conta da contratada todas as despesas transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, decorrentes da entrega do objeto previsto neste edital. 

 
2. CONTRATADA 
2.1 EMPRESA: TESOURO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ n. 06.051.706/0001-69, com sede na Rua 24 de outubro 250, nº 30, 
Bairro Carijos, Indaial – SC, CEP 89.130-000, representada pelo Senhor JUAREZ SICHELERO. 
 
3. VALOR E PAGAMENTO 
3.1 O CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA pelos serviços prestados referente ao fornecimento 
de livros, o valor total de R$ 11.371,00 (Onze mil trezentos e setenta e um reais), que serão pagos em até 
30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da nota fiscal, após a efetiva prestação dos serviços. 
3.2 A contratada deverá emitir duas notas fiscais, uma contendo os itens 1 a 8, e outra com os itens 9 a 
11. 
 
4. ORÇAMENTO 
4.1 As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias do 
exercício de 2022: 
 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2022 124 04 004 2009 333900000000000 333903014000000 013600000 

2022 177 08 001 2041 333900000000000 333903014000000 030900000 
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5. JUSTIFICATIVA 
5.1 A educação infantil e o ensino fundamental no município de Ascurra compreendem a importância de 
investimento na qualidade dessas crianças. Nesse sentido, o município necessita fazer investimentos em 
livros de qualidade para as crianças, incentivando o gosto pela leitura. Neste sentindo, ampliando o 
conhecimento pela alfabetização e letramento das nossas crianças, além de instigar a imaginação, o 
conhecimento crítico, ampliação de vocabulário e interação. Com isso, os investimentos em livros 
proporcionam uma ação mais efetiva no trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula. Proporcionar 
livros de qualidade faz parte do processo de educação, efetivando a qualidade no ensino básico. 
5.2 Entende-se também que é condição fundamental do município criar condições de acesso para que as 
crianças cresçam em um ambiente cheio de possibilidades e incentivando a leitura dentro dos espaços de 
educação. As quatro instituições de educação de Ascurra que atendem desde crianças de berçário até o 
quinto ano, serão contempladas com livros para as crianças bem pequenas até pré-adolescentes 
proporcionando assim, uma forma mais divertida no aprendizado das crianças, garantindo, que crianças 
que não tenham acesso à literatura em seu contexto familiar, ampliem o repertório de conhecimento e 
garantam a igualdade de acesso a esses materiais. Portanto, visando ampliar o acervo de livros 
educacionais das unidades escolares deste Município é que se justifica as aquisições dos livros dos itens 
1 a 8. 
5.3 Além disso, o Conselho da Criança e do Adolescente deste Município necessita de livros para realizar 
campanha sobre o tema, visando a distribuição do Estatuto da Criança e do Adolescentes atualizado nas 
unidades escolares municipais, além de ter a disposição dos membros do Conselho Tutelar e do CMDCA 
estudos, orientações e instrumentais para o sistema de garantia dos direitos das crianças e dos 
adolescentes através de material atualizado e especializado, justificada assim as aquisições dos itens 9 a 
11. 
5.4 Diante destas necessidades, foram obtidos três orçamentos com empresas do ramo, verificando-se 
que a empresa TESOURO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA apresentou o menor 
orçamento dentre a pesquisa de mercado realizada, sendo considerado preço de mercado, estando o 
valor abaixo dos R$ 17.600,00 previstos na lei de licitações. 
5.5 A dispensa se justifica legalmente pelo art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c art. 1º, inciso II, alínea A do 
Decreto n. 9.412/2018. 
 
6. VIGÊNCIA 
6.1 O contrato firmado entre as partes terá vigência até 31/12/2022, iniciando-se com a sua assinatura.  
 
Ascurra, 3 de outubro de 2022. 
 
Comissão de Licitação (equipe técnica): 
 
 

 
Juliana Fistarol 

Presidente 
 
 

Carolina Badalotti Fiamoncini  
Membro 

 
Yago Matheus Stedile de Mello 

Secretário 
 
 

Alan Rafael Moser  
Membro 

 
RECONHEÇO a presente dispensa de licitação à realização do objeto supra mencionado com a empresa 
TESOURO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA, com fundamento no inciso II, do art. 
24, da Lei n. 8.666/1993 e nos fatos e fundamentos de direitos expostos neste Processo de Dispensa de 
Licitação. 
 
Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO a presente 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
 
Ascurra, 3 de outubro de 2022. 
 

LEANDRO CHIARELLI 
Secretário de Administração e Finanças 
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ANEXO I 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 101/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. OBJETO, ESPECIFICAÇÕES E ENTREGA 
1.1 Constitui objeto deste termo de referência a contratação de empresa para o fornecimento de livros 
para acervo de creches e escolas do município de Ascurra bem como para a Campanha do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, conforme especificações previstas neste edital e no termo de referência (Anexo 
I). 
1.2 Fazem parte desta contratação os seguintes itens com características e valores: 
 

Item Descrição das atividades Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Col. Livros de Literatura 
Infantojuvenil Ed. Fundamentos-Títulos Diversos (100 exemplares). 

01 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 

02 Col. de Livros de Literatura Infantil 
Ciranda Cultural (50 exemplares) 

04 R$ 1.356,00 R$ 5.424,00 

03 O Monstro das Cores 04 R$ 175,00 R$ 700,00 

04 Livro Sonoro Animais Selvagens 02 R$ 89,90 R$ 179,80 

05 Livro Sonoro Animais do Brasil 02 R$ 89,90 R$ 179,80 

06 Livro Sonoro Animais da Fazenda 02 R$ 89,90 R$ 179,80 

07 Livro Sonoro Dinossauros Incríveis 02 R$ 89,90 R$ 179,80 

08 Col. Livros do Bebê (10 exemplares) 02 R$ 199,00 R$ 398,00 

09 Estudo da Criança e do Adolescente 15 R$ 92,00 R$ 1.380,00 

10 Orientação ao Conselho Tutelar 01 R$ 74,90 R$ 74,90 

11 Instrumentais para o Sistema de 
Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes 

01 R$ 74,90 R$ 74,90 

Valor Total: R$ 11.371,00 

 
1.3 Os itens 1 a 8 serão destinados à Educação, ao passo que os itens 9 a 11 serão destinados para 
Campanha do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
1.4 Os livros deverão ser entregues em um prazo de até 15 (quinze) dias corridos, podendo ser 
prorrogado por igual período, com justificativa aceita pela Autoridade Superior. 
1.5 Os livros entregues deverão corresponder as versões mais recentes e atualizadas existentes no 
mercado. Em sendo entregue versão anterior, os mesmos serão devolvidos e deverão ser entregues os 
corretos em um prazo de 5 (cinco) dias corridos. O local da entrega será definido junto da ordem de 
compra. 
1.6 Correrão por conta da contratada todas as despesas transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, decorrentes da entrega do objeto previsto neste edital. 

 
2. CONTRATADA 
2.1 EMPRESA: TESOURO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ n. 06.051.706/0001-69, com sede na Rua 24 de outubro 250, nº 30, 
Bairro Carijos, Indaial – SC, CEP 89.130-000, representada pelo Senhor JUAREZ SICHELERO. 
 
3. DO VALOR E DO PAGAMENTO 
3.1 O CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA pelos serviços prestados referente ao fornecimento 
de livros, o valor total de R$ 11.371,00 (Onze mil trezentos e setenta e um reais), que serão pagos em até 
30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da nota fiscal, após a efetiva prestação dos serviços. 
3.2 A contratada deverá emitir duas notas fiscais, uma contendo os itens 1 a 8, e outra com os itens 9 a 
11. 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias do 
exercício de 2022 e as respectivas para 2023: 
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DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2022 124 04 004 2009 333900000000000 333903014000000 013600000 

2022 177 08 001 2041 333900000000000 333903014000000 030900000 

 
5. JUSTIFICATIVA 
5.1 A educação infantil e o ensino fundamental no município de Ascurra compreendem a importância de 
investimento na qualidade dessas crianças. Nesse sentido, o município necessita fazer investimentos em 
livros de qualidade para as crianças, incentivando o gosto pela leitura. Neste sentindo, ampliando o 
conhecimento pela alfabetização e letramento das nossas crianças, além de instigar a imaginação, o 
conhecimento crítico, ampliação de vocabulário e interação. Com isso, os investimentos em livros 
proporcionam uma ação mais efetiva no trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula. Proporcionar 
livros de qualidade faz parte do processo de educação, efetivando a qualidade no ensino básico. 
5.2 Entende-se também que é condição fundamental do município criar condições de acesso para que as 
crianças cresçam em um ambiente cheio de possibilidades e incentivando a leitura dentro dos espaços de 
educação. As quatro instituições de educação de Ascurra que atendem desde crianças de berçário até o 
quinto ano, serão contempladas com livros para as crianças bem pequenas até pré-adolescentes 
proporcionando assim, uma forma mais divertida no aprendizado das crianças, garantindo, que crianças 
que não tenham acesso à literatura em seu contexto familiar, ampliem o repertório de conhecimento e 
garantam a igualdade de acesso a esses materiais. Portanto, visando ampliar o acervo de livros 
educacionais das unidades escolares deste Município é que se justifica as aquisições dos livros dos itens 
1 a 8. 
5.3 Além disso, o Conselho da Criança e do Adolescente deste Município necessita de livros para realizar 
campanha sobre o tema, visando a distribuição do Estatuto da Criança e do Adolescentes atualizado nas 
unidades escolares municipais, além de ter a disposição dos membros do Conselho Tutelar e do CMDCA 
estudos, orientações e instrumentais para o sistema de garantia dos direitos das crianças e dos 
adolescentes através de material atualizado e especializado, justificada assim as aquisições dos itens 9 a 
11. 
5.4 Diante destas necessidades, foram obtidos três orçamentos com empresas do ramo, verificando-se 
que a empresa TESOURO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA apresentou o menor 
orçamento dentre a pesquisa de mercado realizada, sendo considerado preço de mercado, estando o 
valor abaixo dos R$ 17.600,00 previstos na lei de licitações. 
5.5 A dispensa se justifica legalmente pelo art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c art. 1º, inciso II, alínea A do 
Decreto n. 9.412/2018. 
 
6. DA VIGÊNCIA 
6.1 O contrato firmado entre as partes terá vigência até 31/12/2022, iniciando-se com a sua assinatura.  
 
Ascurra, 3 de outubro de 2022. 
 
 
 

CLAUDIA DALFOVO 
Presidente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente 

 
 

 
LUIZ CARLOS PITZER 

Secretário Municipal da Educação, Cultura, Desporto e Promoção Social 
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ANEXO II 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 101/2022 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. __/2022 
                                                                             
CONTRATANTE: MUNICÍPO DE ASCURRA, com endereço na Rua Benjamin Constant, 221, Ascurra 
(SC), inscrito no CNPJ sob n.º 83.102.772.0001-61, neste ato representado pelo secretário de 
administração e finanças, Senhor LEANDRO CHIARELLII, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: EMPRESA: TESOURO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 06.051.706/0001-69, com sede na Rua 24 de outubro 250, 
nº 30, Bairro Carijos, Indaial – SC, CEP 89.130-000, representada pelo Senhor JUAREZ SICHELERO. 
 
Resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços advindo do edital 
de Dispensa de Licitação n. 101/2022, de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
supervenientes às Licitações e Contratos da Administração Pública, cumprindo as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 O presente instrumento está fundamentado no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA  – DO OBJETO 
2.1 Constitui objeto deste contrato o fornecimento de livros para acervo de creches e escolas do município 
de Ascurra bem como para a Campanha do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme 
especificações previstas neste contrato, bem como no edital de dispensa de licitação n. 101/2022 e seus 
anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES E DA ENTREGA 
3.1 Fazem parte desta contratação os seguintes itens com características e valores: 
 

Item Descrição das atividades Quant. Valor Unitário Valor Total 

01 Col. Livros de Literatura 
Infantojuvenil Ed. Fundamentos-Títulos Diversos (100 exemplares). 

01 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 

02 Col. de Livros de Literatura Infantil 
Ciranda Cultural (50 exemplares) 

04 R$ 1.356,00 R$ 5.424,00 

03 O Monstro das Cores 04 R$ 175,00 R$ 700,00 

04 Livro Sonoro Animais Selvagens 02 R$ 89,90 R$ 179,80 

05 Livro Sonoro Animais do Brasil 02 R$ 89,90 R$ 179,80 

06 Livro Sonoro Animais da Fazenda 02 R$ 89,90 R$ 179,80 

07 Livro Sonoro Dinossauros Incríveis 02 R$ 89,90 R$ 179,80 

08 Col. Livros do Bebê (10 exemplares) 02 R$ 199,00 R$ 398,00 

09 Estudo da Criança e do Adolescente 15 R$ 92,00 R$ 1.380,00 

10 Orientação ao Conselho Tutelar 01 R$ 74,90 R$ 74,90 

11 Instrumentais para o Sistema de 
Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes 

01 R$ 74,90 R$ 74,90 

Valor Total: R$ 11.371,00 

 
3.2 Os itens 1 a 8 serão destinados à Educação, ao passo que os itens 9 a 11 serão destinados para 
Campanha do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
3.3 Os livros deverão ser entregues em um prazo de até 15 (quinze) dias corridos, podendo ser 
prorrogado por igual período, com justificativa aceita pela Autoridade Superior. 
3.4 Os livros entregues deverão corresponder as versões mais recentes e atualizadas existentes no 
mercado. Em sendo entregue versão anterior, os mesmos serão devolvidos e deverão ser entregues os 
corretos em um prazo de 5 (cinco) dias corridos. O local da entrega será definido junto da ordem de 
compra. 
3.5 Correrão por conta da contratada todas as despesas transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, decorrentes da entrega do objeto previsto neste edital. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR, DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 O CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA pelos serviços prestados referente ao fornecimento 
de livros, o valor total de R$ 11.371,00 (Onze mil trezentos e setenta e um reais), que serão pagos em até 
30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da nota fiscal, após a efetiva prestação dos serviços. 
4.2 A contratada deverá emitir duas notas fiscais, uma contendo os itens 1 a 8, e outra com os itens 9 a 
11. 
4.3 As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias do 
exercício de 2022: 
 

DOTAÇÕES 

Exercício 
da despesa 

Referênci
a 

Órgão Unidad
e 

Ação Plano Subelemento Vínculo 

2022 124 04 004 2009 333900000000000 333903014000000 013600000 

2022 177 08 001 2041 333900000000000 333903014000000 030900000 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 
5.1 O CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que for 
pertinente a este Contrato: 
I - modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos do CONTRATADO; 
II - rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da 

Lei 8.666/93; 
III - fiscalizar-lhe a execução; 
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

6.1 Nenhuma alteração contratual será efetuada sem a autorização das partes, cabendo modificar, 
adicionar, retificar ou excluir termos deste instrumento, desde que em consonância com os objetivos 
estabelecidos, mediante termo aditivo competente e de conformidade com a legislação vigente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

7.1 Caso ou quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal 
8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 
I - devolução de garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão; III - pagamento do custo da desmobilização. 
7.2 A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a 
rescisão do contrato: 
a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados 
o contraditório e a ampla defesa; 
b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
c) Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser 
rescindido ou suspenso. Tendo a CONTRATADA o prazo legal de 30 dias para aviso prévio do mesmo, 
que poderá ser feito por Correspondência Impressa ou por e-mail; 
 
CLAUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1 No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do 
primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre 
o valor inadimplente, que não excederá a 20% (vinte por cento) do montante, que será descontado dos 
valores eventualmente devidos pelo Município de Ascurra, ou ainda, quando for o caso, cobrados 
judicialmente. 
8.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, estará o contratado sujeito às seguintes 
sanções: 
a) advertência; 
b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; 

c) Suspensão temporária da possibilidade de participar de licitação e contratar com o Município de 
Ascurra pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos; 
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d) declaração de inidoneidade. 
8.3 Fica garantido o direito ao contraditório e ampla defesa à Licitante, em caso de aplicação de 
qualquer penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
8.4 As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e 
força maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovada perante a Entidade de 
Licitação. 
 
CLAUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Na vigência deste Contrato, a (o) CONTRATADA (O) compromete-se a cumprir entre outras, as seguintes 
condições: 
9.1 Fornecer o objeto deste contrato, conforme especificados nas cláusulas segunda e terceira contrato; 
9.2 Arcar com todos os impostos, taxas, encargos ônus e despesas relativas à execução deste contrato; 
9.3 Assumir exclusivamente a responsabilidade pelos móveis e acessórios entregues. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 
Na vigência deste Contrato, o MUNICÍPIO compromete-se a: 
10.1 Prestar a Contratada todas as informações e demais elementos necessários à perfeita execução 
deste contrato; 
10.2 Receber o objeto desta licitação, comunicando a CONTRATADA de qualquer irregularidade 
constatada; 
10.3 Efetuar o (s) pagamento (s) seguindo os prazos e condições estabelecidas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA 
11.1 O presente contrato terá até 31/12/2022. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FISCAL DO CONTRATO 
12.1 Fica designado como fiscal de contrato o Chefe de Compras, Senhor Gilson Luiz Giosele, para 
receber os livros da Educação, bem como a servidora Claudia Dalfovo, para receber os livros do Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO E PUBLICAÇÃO    
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ascurra, independente de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Contrato. 
 
E, por estarem de acordo, assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo qualificadas. 
 
Ascurra, 4 de outubro de 2022. 
 
 

 
LEANDRO CHIARELLI 

MUNICÍPIO DE ASCURRA 
Contratante 

 
 

 

JUAREZ SICHELERO  

TESOURO DO CONHECIMENTO COMERCIO 
DE LIVROS LTDA 

 Contratada 
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