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CERTAME LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD/SP
CONTRATADA: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.
VIGÊNCIA: 12/03/2018 a 12/03/2019
VALOR: R$ 310.171,00 (trezentos e dez mil cento e sessenta e um reais)

CONTRATO Nº 01/2018 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, inscrita no CNPJ sob o nº 44.723.757/0001-89, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ILSON DONIZETE 
MAIA, portador do RG nº ▓▓▓▓▓▓, inscrito no CPF sob o nº ▓▓▓▓▓▓, e a empresa SOMOS 
SISTEMAS DE ENSINO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 49.323.314/0001-14, com sede Rua Gibraltar, 
nº 368 – Santo Amaro, município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04.755-070, doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato por DANIEL CORDEIRO AMARAL, portador do 
RG nº ▓▓▓▓▓▓ DGPC-GO, inscrito no CPF sob o nº ▓▓▓▓▓▓, e por GUILHERME FIGUEIREDO 
MAIA LUZ, portador do RG nº 26.746.413 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 277.661.048-30, firmam o 
presente termo de CONTRATO, concernente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017. Os contraentes 
enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios 
e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, 
incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.  

PRIMEIRA (DO OBJETO)

A CONTRATADA se obriga a disponibilizar o SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, incluindo o 
fornecimento do material pedagógico para os 370 (trezentos e setenta) alunos atendidos pela  
municipalidade, no nível da Educação Infantil (2, 3, 4 e 5 anos) e seus respectivos professores, e para 
os 694 (seiscentos e noventa e quatro) alunos atendidos pela municipalidade, no nível do Ensino 
Fundamental I (1º ao 5º ano) e seus respectivos professores, compreendendo ainda o presente 
contrato, o fornecimento do material de apoio, da assessoria pedagógica, do suporte pedagógico 
continuado, e da capacitação dos docentes da Rede Municipal de Educação conforme determinado 
no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO do Edital nº. 47/2017, referente a CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº. 02/2017, que integram e complementam este instrumento, independentemente de 
transcrição, para todos os fins e efeitos legais, vinculando-se ainda a CONTRATADA, ao conteúdo 
apresentado em sua proposta quando da participação do certame licitatório em referência.

ITEM UN. QTDE. DESCRIÇÃO VL. UNIT. VL. TOTAL

1 AL/AN* 60 Maternal I (2 anos) - Educação 
Infantil R$ 130,0000 R$ 7.800,00

2 AL/AN* 60 Maternal II (3 anos) - Educação 
Infantil R$ 226,0000 R$ 13.560,00

3 AL/AN* 135  Pré I (4 anos) - Educação Infantil R$ 226,0000 R$ 30.510,00
4 AL/AN* 115 Pré II (5 anos) - Educação Infantil R$ 226,0000 R$ 25.990,00
5 AL/AN* 113 1º Ano – Ensino Fundamental I R$ 345,0000 R$ 31.866,00
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6 AL/AN* 138 2º Ano – Ensino Fundamental I R$ 345,0000 R$ 47.610,00
7 AL/AN* 144 3º Ano – Ensino Fundamental I R$ 345,0000 R$ 49.680,00
8 AL/AN* 155 4º Ano – Ensino Fundamental I R$ 345,0000 R$ 53.475,00
9 AL/AN* 144 5º Ano – Ensino Fundamental I R$ 345,0000 R$ 49.680,00

VALOR TOTAL R$ 310.171,00

1.2. O material didático referente ao SISTEMA DE ENSINO deverá ser idêntico àquele fornecido pela 
licitante em escolas e franquias da rede privada de ensino.

1.3. A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do seu valor inicial atualizado, de acordo com o disposto no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93.

SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO)

2.1. A Contratada se compromete a executar os serviços e a entrega dos materiais nos termos 
constantes no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, do Edital nº. 47/2017, referente a 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017, o qual constitui parte integrante do presente instrumento, 
independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

2.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Contratante 
ou através de terceiros, contratados especificamente para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93. 

TERCEIRA (DO VALOR)

3.1. O valor global estimado deste contrato é de R$ 310.171,00 (trezentos e dez mil cento e sessenta 
e um reais), considerando os valores unitários indicados na tabela constante da cláusula primeira, 
conforme proposta da CONTRATADA, correspondendo ao objeto definido na cláusula primeira e para 
a totalidade do período mencionado na cláusula sexta.

3.2. Passados 12 (doze) meses da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser recomposto, 
alcançando a data da apresentação da proposta e aplicando-se o IGP-M acumulado no período, a 
requerimento da Contratada, aplicando-se o mesmo critério na eventual prorrogação de que dispõe 
a cláusula quinta deste instrumento. 

3.3. EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis 
pelo período de 12 meses, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos 
termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 (e suas alterações), que deverá ser 
comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante.

3.4. O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a partir de 
requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação 
comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do 
requerimento.

QUARTA (DA DESPESA)
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4.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias:

02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
02.58.01 ENSINO INFANTIL
12.365.3230.2230 EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE
FONTE DE RECURSO 1 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSO 5 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 

02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
02.58.01 ENSINO INFANTIL
12.365.3261.2524 EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA
FONTE DE RECURSO 1 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSO 5 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD
02.58.02 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.3232.2323 RAFARD ENSINO FUNDAMENTAL
FONTE DE RECURSO 1 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSO 5 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

QUINTA (DO PAGAMENTO)

5.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da 
apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura pelo departamento requisitante, através de 
crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada. 
 
SEXTA (DO PRAZO)

6.1 O prazo do presente contrato será 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, prorrogável na 
forma do inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
 
SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES)

7.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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7.1.1 -  Fornecer os produtos e prestar os serviços de acordo com as exigências do Edital e de seu 
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO; 
7.1.2 - Obedecer aos prazos de fornecimento estipulados e cumprir todas as exigências do Edital e 
deste instrumento; 

7.1.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.

7.1.4 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os 
materiais fornecidos e os respectivos serviços prestados;

7.1.5 - Comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir no fornecimento dos produtos e/ou na prestação dos serviços;

7.1.6 - Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 
comunicações formais;

7.1.7 - Arcar com todos os custos de reentrega no caso em que os itens não atendam as condições do 
Edital;

7.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.2.1 - Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta entrega dos 
produtos;

7.2.2 - Comunicar à Contratada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das 
necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste 
instrumento;

7.2.3 - Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

7.2.4 - Aplicar à Contratada as penalidades, quando for o caso;

7.2.5 - Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 
execução do objeto;

7.2.6 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega e conferência da Nota 
Fiscal no setor competente; 

7.2.7 – Notificar à CONTRATADA, por escrito, quando da aplicação de qualquer sanção;

7.2.8. - Garantir à CONTRATADA o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 
exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção.

OITAVA (DAS PENALIDADES)
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8.1 - Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades previstas nos arts. 
86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, adiante especificadas, que serão aplicadas pela Prefeitura do 
Município de Rafard, e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação anexada aos autos pela 
Contratada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento das condições ajustadas ou de 
manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à 
Administração.

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço;

b) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses 
de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Prefeitura 
do Município de Rafard por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, 
atrasos ou de inexecuções de que resulte prejuízo para o serviço;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a 
inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

8.2. O atraso injustificado na execução do contrato ou na entrega de materiais, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora 
sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo 
estipulado, na seguinte proporção: 

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

8.3. - As penalidades estabelecidas nos itens anteriores e no item 16.7 do Edital nº. 47/2017, 
poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, com qualquer das demais, podendo ser 
descontada de eventuais créditos que a CONTRATADA possua em face da CONTRATANTE, em 
conformidade com o artigo 87, § 1º da Lei Federal 8.666/93.

8.4. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide 
a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.

8.5 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados 
da data da intimação do interessado. (§ 6º, art. 109)

8.6 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data 
de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

NONA (DA RESCISÃO)
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9.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, 
com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no 
Edital.

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA)

10.1. O presente contrato não poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no 
todo ou em parte.

DÉCIMA PRIMEIRA (DAS RESPONSABILIDADES)

11.1. A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos 
que sejam causados a Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

11.2. A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

11.3. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinado.

11.4. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DÉCIMA SEGUNDA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)

12.1. Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DÉCIMA TERCEIRA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO)

13.1. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante 
providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, 
daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA QUARTA (DA ADMINISTRAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO)

14.1. Administração indica, conforme determinado nos artigos 1º e 2º da Portaria nº. 76/2017, como 
responsável pela administração deste contrato, o Sr. MARCEL LUIS BERTELLI, na condição de 
GESTOR(A) DO CONTRATO, sendo atribuída à Direção do Departamento Municipal de Educação a 
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responsabilidade pelo acompanhamento de sua fiel execução e fiscalização, nos termos do artigo 2º. 
da portaria acima mencionada, devendo proceder o registro e a comunicação ao servidor(a) acima 
nominado de eventuais ocorrências que o justifiquem, em especial as relativas a condutas tipificadas 
nos artigos 78 e 88, da Lei n.º 8.666/93, para a adoção das providências cabíveis e que se mostrem 
necessárias ao seu fiel cumprimento.

DÉCIMA QUINTA (DO FORO)

15.1. O Foro do contrato será o da Comarca de Capivari/SP, excluído qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, 
que, depois de lidas e achadas em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Rafard, 12 de Março de 2018.

ILSON DONIZETE MAIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD

PREFEITO MUNICIPAL

    SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.             SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.
         DANIEL CORDEIRO AMARAL           GUILHERME FIGUEIREDO MAIA LUZ

REPRESENTANTE LEGAL          REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:

Nome:  MARIA SOCORRO DA COSTA GANZELLA Nome: MARCEL LUIS BERTELLI
RG: ▓▓▓▓▓▓ RG: ▓▓▓▓▓▓
CPF: ▓▓▓▓▓▓ CPF: ▓▓▓▓▓▓


