
    
 

 

 
TERMO DE CONTRATO Nº 029/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TABAPUÃ E A EMPRESA EPISTEME CONSULTORIA EDUCACIONAL 
S/S LTDA., TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL  
 

 
Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº 
45.128.816/0001-33, com sede na Avenida Rodolfo Baldi, nº 817, Centro, CEP: 15880-000, 
na cidade de Tabapuã, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Senhora MARIA 
FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, portadora do CPF nº 109.285.408-80 e RG nº 
10.124.043 SSP/SP, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, 
a Empresa EPISTEME CONSULTORIA EDUCACIONAL S/S LTDA, inscrita no CNPJ. sob 
nº. 08.724.461/0001-19, com sede à Rua São Joaquim da Barra, nº 605, Jardim do Bosque, 
CEP 15.805-055, na cidade de Catanduva-SP, neste ato representada pela Sócia 
Administradora, a Sra. LUCIANE MARIA JAYME BIANCARDI, portadora do CPF nº 
098.307.498-43 e do RG. nº 17.624.811-0 SSP/SP, doravante designada simplesmente 
CONTRATADA, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição à Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, a execução de serviços de capacitação na área educacional, 
firmado com respaldo no Processo de Licitação nº 030/2018 na Modalidade Convite sob o nº 
07/2018 e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos 
especializados para a realização de capacitação pedagógica junto às instituições de ensino 
do município de Tabapuã, através da execução dos seguintes módulos:  
- Módulo 1: Realização de qualificação voltada aos profissionais da Educação Infantil e 
Ensino Fundamenta I e II, com a temática “Inclusão”, totalizando 32 horas, com 4 temas 
diversos, sendo que para cada tema terá um encontro presencial e um à distância;  
- Módulo 2: Realização de qualificação voltada aos profissionais da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I e II, com a temática “Base Nacional Comum Curricular”, totalizando 
32 horas, com 4 temas diversos, sendo que para cada tema terá um encontro presencial e 
um à distância; 
- Módulo 3: Realização de qualificação voltada aos profissionais gestores da Educação 
Municipal de Tabapuã – 32 horas, sendo 4 encontros presenciais e 4 à distância (online). 

1.2. Vincula-se a este Contrato, para todos os efeitos, o Edital de Licitação 
mencionado no preâmbulo, a proposta vencedora apresentada pela CONTRATADA e os 
demais atos decorrentes do Processo de Licitação nº 30/2018 – Modalidade Convite nº 
07/2018, devidamente homologado. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1. Os serviços serão executados diretamente sob a modalidade de capacitação 
na área educacional, na sede do CONTRATANTE ou à distância, por profissionais indicados 
pela CONTRATADA, através de planejamento prévio, podendo inclusive, serem realizados 
fora do expediente normal do CONTRATANTE, a seu critério, por se tratar capacitação de 
servidores. 



    
 

 

 
2.1.1. A execução dos serviços na sede do CONTRATANTE não obrigará aos 

profissionais designados pela CONTRATADA, o cumprimento de horários diários, não 
havendo, por decorrência da prestação de serviços, subordinação e/ou caracterização de 
vínculo empregatício. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 
3.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 08 (oito) meses, contados a partir 

de 07 de maio de 2018, ocorrendo seu término em 06/01/2019. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 
 

4.1. O preço global estipulado entre as partes, para a prestação dos serviços por 
parte da CONTRATADA, conforme dispõe a Clausula Primeira – do Objeto, é de R$ 
34.440,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais), e será pago por capacitações 
realizadas. 

 
4.1.1. Do valor pactuado poderão ser efetuados os descontos legais previstos 

em lei, por parte do CONTRATANTE. 
 

4.2. As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários consignados no orçamento do Poder Executivo no presente 
exercício, sob a seguinte classificação: 

 
- 02.07 FUNDEB – 12.361.0006.2023 FUNDEB - Manutenção do Ensino Fundamental – 
Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Ficha n° 
138 – Fonte de Recurso 02 – Convênio Estadual. 
- 02.07 FUNDEB – 12.365.0007.2025 FUNDEB - Manutenção do Ensino Infantil - Creche – 
Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Ficha n° 
150 – Fonte de Recurso 02 – Convênio Estadual. 
- 02.07 FUNDEB – 12.365.0007.2027 FUNDEB - Manutenção da Educação Infantil Pré 
Escola – Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 
Ficha n° 162 – Fonte de Recurso 02 – Convênio Estadual. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução contratual serão 
realizados por servidor da Secretaria Municipal de Educação, designado pelo 
CONTRATANTE. 

 
5.2. A comprovação de que os serviços foram executados por parte da 

CONTRATADA será feita mensalmente, através dos responsáveis designados do 
CONTRATANTE, que autorizará a emissão da nota fiscal ou fatura de prestação de 
serviços, em cada mês, atestando a execução no próprio documento fiscal, acompanhado 
de relatórios. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

 



    
 

 

6.1. Os pagamentos serão efetuados todo dia 10 (dez) de cada mês, com 
referência às notas emitidas no mês anterior. As notas fiscais deverão seguir a legislação 
vigente para emissão eletrônica, com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência, 
acompanhada de documento atestando a prestação dos serviços no período a que o 
pagamento se referir, firmado pelo servidor responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização de sua execução. 

 
6.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da 

empresa contratada, que deverá informar com antecedência o número desta e da agência 
bancária, para efeito de providências administrativas dos respectivos depósitos. 
 

6.3. A Administração se reserva o direito de efetuar o pagamento parcial 
mediante o cálculo “pró-rata”.    

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES 

 
7.1. O valor estabelecido permanecerá fixo durante o período contratual. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 
 

8.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

 
8.1.1. Executar o objeto desta contratação utilizando mão-de-obra especializada 

e devidamente qualificada, de acordo com a legislação vigente, responsabilizando-se 
tecnicamente pela execução dos serviços; 

8.1.2. Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, quaisquer anormalidades, 
erros e irregularidades observadas no desenvolvimento dos serviços, causados por ações 
do pessoal contratado, de servidores públicos ou de terceiros; 

8.1.3. Estar à disposição para atendimento de consultas formuladas pelo 
CONTRATANTE, no horário de funcionamento da Prefeitura; 

8.1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, bem como 
pelos impostos e taxas devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, assumindo todos 
os encargos de eventuais demandas trabalhistas, cível ou penal relacionados aos serviços, 
originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência;  

8.1.4. Apresentar Relatórios da Prestação dos Serviços executados; 
8.1.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente 

Contrato. 
 
8.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 
8.2.1. A destinação e cessão de locais para a realização dos serviços; 
8.2.2. O pagamento dos valores pactuados com a Contratada relativo ao objeto 

deste ajuste; 
8.2.3. Atender sugestões e/ou orientações da CONTRATADA, objetivando um 

bom desenvolvimento dos serviços contratados; 
8.2.4 Acompanhar, conferir e atestar a execução dos serviços, através do setor 

responsável; 
8.2.5. Indicar responsável para que junto com o representante da 

CONTRATADA, dirimam as dúvidas porventura existentes na execução dos serviços. 



    
 

 

 
CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
9.1. Em caso de inadimplemento, a empresa Contratada estará sujeita às 

seguintes penalidades: 
 
9.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades 

para as quais haja concorrido; 
9.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total dos serviços a 

serem fornecidos, por dia de atraso no cumprimento dos prazos, até o limite de 5 (cinco) 
dias; 

9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, na hipótese de 
sua rescisão por culpa da contratada; 

9.1.4. Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, 
ou contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual que implique 
desatendimento da continuidade dos serviços; 

9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, nos casos de falta grave, decorrente de situações enquadráveis como tipificações 
penais ou má-fé da contratada, com comunicação aos respectivos registros cadastrais; 

9.2. Em qualquer das hipóteses que implique sanções de multa, é assegurado 
ao Município o direito de optar pela dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento 
a ser efetuado à empresa contratada. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

10.1. A rescisão contratual poderá ser: 
10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 

enumerados a seguir: 
10.1.1.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
10.1.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e 

prazos; 
10.1.1.3. Lentidão no cumprimento dos serviços, caracterizando a falta de 

interesse da CONTRATADA; 
10.1.1.4. O atraso injustificado no início dos serviços; 
10.1.1.5. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no contrato. 

10.1.1.6. O desatendimento das determinações regulares do responsável para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim, como a de seus superiores; 

10.1.1.7. O cometimento reiterado de falhas na sua execução; 
10.1.1.8. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
10.1.1.9. A dissolução da sociedade; 
10.1.1.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa que prejudique a execução do contrato; 
10.1.1.11. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e determinadas pela autoridade da esfera administrativa do órgão 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. 

 
10.1.1.12. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato. 



    
 

 

10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE. 

10.1.3. A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações e prazos acarreta as seguintes consequências: 

10.1.3.1. Aplicação das penalidades, multas e indenizações cabíveis à espécie, 
por parte do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã-SP, para qualquer 
procedimento relacionado com o presente contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a vigência do contrato 

as condições de habilitação e qualificação exigidas pela legislação em vigor. 
 
12.2. Fazem partes integrantes deste presente Contrato, independentemente de 

transcrição, o edital e seus anexos, a proposta da CONTRATADA e as normas contidas na 
Lei nº. 8.666/93. 

                                                                                                                                         
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 

(três) vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 
 

Município de Tabapuã, 07 de maio de 2018. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal 
 
 
 

EPISTEME CONSULTORIA EDUCACIONAL S/S LTDA 
CONTRATADA 

LUCIANE MARIA JAYME BIANCARDI – Sócia Administradora 
 
Testemunhas: 
 
 
1ª_____________________________                   
Nome: JOÃO CARLOS SERON       
CPF nº 029.657.178-46                                                
 
 
2ª_________________________________ 
Nome: VANESSA PERPÉTUA OLIVEIRA                                                         
CPF nº 214.792.448-21 
 



    
 

 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Contrato Nº 029/2018; Contratante: Município de Tabapuã-SP- CNPJ. nº 45.128.816/0001-
33; Contratada: EPISTEME CONSULTORIA EDUCACIONAL S/S LTDA, inscrita no CNPJ. 
sob o nº. 08.724.461/0001-19; Licitação Processo nº 030/2018 – Modalidade Convite nº 
07/2018; Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados para a realização de 
capacitação pedagógica junto às instituições de ensino do município de Tabapuã, através da 
execução de três módulos; Vigência: 08 (oito) meses, contados a partir do primeiro dia da 
sua assinatura, ocorrendo seu término em 06/01/2019; Valor total: R$ 34.440,00 (trinta e 
quatro mil, quatrocentos e quarenta reais);  Data da assinatura: 07/05/2018.-MARIA 
FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO– Prefeita Municipal.- PUBLIQUE-SE. 
 
 
  



    
 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 
  
  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
CONTRATADA: EPISTEME CONSULTORIA EDUCACIONAL S/S LTDA  
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 029/2018 
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados para a realização de capacitação 
pedagógica junto às instituições de ensino do município de Tabapuã, através da execução 
de três módulos. 
ADVOGADO(S)/NºOAB: (*)___________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil;  
d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Tabapuã, 07 de maio de 2018. 
 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal   
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal   
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: LUCIANE MARIA JAYME BIANCARDI 
Cargo: Sócia Administradora 
CPF: 098.307.498-43 e do RG. nº. 17.624.811-0 SSP/SP 
Data de Nascimento: 23/11/1968  
Endereço residencial completo: Rua São Joaquim da Barra, nº.605, Jardim do Bosque, CEP: 
15.805-055, Catanduva/SP. 
E-mail institucional: epistemeconsultoria@gmail.com 
E-mail pessoal: lucianebiancardi@hotmail.com  
Telefone(s): (17) 3524-8686 
 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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