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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
Rua Antonio Cesarino, 985 - Bairro Centro - CEP 13015-291 - Campinas - SP - http://www.fumec.sp.gov.br

FUMEC-DIR EXEC/FUMEC-GAF/FUMEC-GAF-GC

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Campinas, 15 de abril de 2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2020.00000648-00
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC)
CONTRATADA: Nuvem Mestra Soluções Com Tecnologia Inteligente LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para formação e o acompanhamento técnicopedagógico
de profissionais de TI e professores para implementação de modelo de ensino à distância na plataforma de
ferramentas Google (G Suite for Education™), com vistas a fomentar e dar suporte a modernização dos
atuais processos de ensino e aprendizagem, comunicação e produção de conteúdo didáticos.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO (AMIL) Nº 07/2020
TERMO DE CONTRATO Nº 13/2020
 
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e
nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedido de mensagem eletrônica aos
interessados.
 
CONTRATANTE:
Nome e Cargo: Solange Villon Kohn Pelicer-Presidente da FUMEC
CPF: 617.124.428-72 RG: 5.390.994-x
Data de Nascimento: 10/11/1951
Endereço residencial completo: Rua Siqueira Campos, 83 – Vila Itália – Campinas/SP - CEP: 13034-580
E-mail institucional: solange.pelicer@campinas.sp.gov.br
E-mail pessoal: solange.pelicer@uol.com.br
Telefone (s): (19) 2116-0370
 
CONTRATADA:
Nome e Cargo: Bruno Rodrigo Tavares Tomé - Sócio
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CPF: 226.234.478-70 RG: 32.912.387-7
Data de Nascimento: 05/12/1978
Endereço residencial completo: Rua Verbo Divino, 1061, Apto 21B, T9 – Granja Julieta – São Paulo/SP
– CEP: 04719-002
E-mail institucional: b@mestra.org
E-mail pessoal: brunotome@estudio404.com.br
 
CONTRATADA:
Nome e Cargo: Antonio Francisco dos Santos - Sócio
CPF: 017.250.888-60 RG: 9.753.933-8
Data de Nascimento: 04/10/1959
Endereço residencial completo: Rua Duisburg, 43 – Parque Residencial Roland II – Limeira/SP – CEP:
13484-579
E-mail institucional: tony@mestra.org
E-mail pessoal: t@mestra.org

Documento assinado eletronicamente por SOLANGE VILLON KOHN PELICER, Secretario(a)
Municipal, em 15/04/2020, às 14:18, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, Diretor(a)
Executivo, em 16/04/2020, às 11:13, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Francisco dos Santos, Usuário Externo, em
16/04/2020, às 12:22, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RODRIGO TAVARES TOME, Usuário
Externo, em 16/04/2020, às 13:20, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 2409460 e o código CRC 7472576A.
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
Rua Antonio Cesarino, 985 - Bairro Centro - CEP 13015-291 - Campinas - SP - http://www.fumec.sp.gov.br

FUMEC-DIR EXEC/FUMEC-GAF/FUMEC-GAF-GC

CONTRATO

Campinas, 15 de abril de 2020.
TERMO DE CONTRATO Nº 13/2020

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2020.00000648-00
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC).
OBJETO: Contratação de empresa especializada para formação e o acompanhamento técnico-pedagógico de profissionais de TI e
professores para implementação de modelo de ensino à distância na plataforma de ferramentas Google (G Suite for Education™), com
vistas a fomentar e dar suporte a modernização dos atuais processos de ensino e aprendizagem, comunicação e produção de conteúdo
didáticos.
DISPENSA DE LICITAÇÃO (AMIL) Nº 07/2020
 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 57.500.902/0001-04, com sede na
Rua Antonio Cezarino, 985, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-291, Estado de São Paulo, doravante designada simplesmente
CONTRATANTE, devidamente representada por sua Presidente SOLANGE VILLON KOHN PELICER, RG n.° 5.390.994-X, CPF n.°
617.124.428-72 e a NUVEM MESTRA SOLUÇÕES COM TECNOLOGIA INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
22.730.132/0001-01, doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seus Administradores, BRUNO
RODRIGO TAVARES TOMÉ, RG n.° 32.912.387-7, CPF n.° 226.234.478-70, e ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, RG nº
9.753.933-8, CPF nº 017.250.888-60, têm, entre si, justo e avençado, celebrar por força do presente Instrumento CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de formação e acompanhamento técnico-pedagógico de profissionais de TI e professores para
implementação de modelo de ensino à distância na plataforma de ferramentas Google (G Suite for Education™), com vistas a fomentar e
dar suporte a modernização dos atuais processos de ensino e aprendizagem, comunicação e produção de conteúdo didáticos, decorrente do
processo de Dispensa de Licitação (AMIL) n.º 07/2020, objeto do processo administrativo em referência, com as seguintes cláusulas e
condições:
 
PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de formação e acompanhamento
técnico-pedagógico de profissionais de TI e professores para implementação de modelo de ensino à distância na plataforma de ferramentas
Google (G Suite for Education™), com vistas a fomentar e dar suporte a modernização dos atuais processos de ensino e aprendizagem,
comunicação e produção de conteúdo didáticos, conforme condições e especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA, e nas condições estabelecidas neste instrumento.
 
SEGUNDA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. A Contratada deverá participar de reuniões com representantes da FUMEC, através de videoconferência, para fins de planejamento,
elaboração de cronograma de ações para implementação da solução e treinamentos com equipes da Fundação.
2.2. A Contratada deverá fornecer treinamento e suporte para uso do G Suite for Education, com no mínimo de 04 horas de formação,
podendo ser feita de forma remota.
2.3. A Contratada deverá se responsabilizar pelo cadastramento/criação das contas iniciais de todos os servidores e alunos da Fundação.
2.4. A Contratada deverá realizar treinamento para o uso das ferramentas da plataforma Google for Education para possibilitar o uso
pedagógico da mesma, visando a capacitação da  Equipe Pedagógica, Equipe Administrativa e Gestores
2.5. O treinamento deverá:

2.5.1. Equipe pedagógica: capacitar professores para utilizarem os aplicativos da plataforma G Suite for Education e outras
tecnologias digitais em dispositivos como chromebooks, computadores, smartphones, tablets, e notebooks, de forma natural em seu
dia a dia, para apoiarem as suas estratégias pedagógicas no ambiente escolar e mudar a rotina em sala de aula. Deverão ser priorizados
os aplicativos que promovem a produtividade e a colaboração, como o Google Drive, Google Docs, Google Apresentações entre
outros. Também os aplicativos de gestão do conhecimento e de distribuição, coleta e logística de conteúdo como o Google Classroom
e o Google Formulários.
2.5.2. Equipe administrativa: capacitar técnicos administrativos para utilizarem os aplicativos da plataforma on-line G Suite for
Education na otimização de tarefas administrativas, aproveitando-se da computação em nuvem (facilidades da edição compartilhada e
colaborativa de documentos, versionamento automático, segurança da informação e acesso a partir de qualquer dispositivo) e da
possibilidade do uso de aplicativos e APIS para integração com rotinas e sistemas legados.
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2.5.3. Gestores: capacitar gestores para utilizarem os aplicativos da plataforma on-line G Suite for Education na otimização de tarefas
de gestão, aproveitando-se da computação em nuvem (facilidades da edição compartilhada e colaborativa de formulários, resumo
automático, documentos, planilhas, versionamento automático, segurança da informação e acesso a partir de qualquer dispositivo) e da
possibilidade do uso de aplicativos e APIS para integração com rotinas e sistemas legados.

2.6. Os treinamentos deverão utilizar vários modelos de ensino mesclando teorias, modalidades e exemplos.
2.7. Para o suporte de uso dos aplicativos (instruções e lógica de funcionamento), poderá ser utilizado vídeos, texto e outros tipos de mídia
para facilitação do aprendizado e prática.
2.8. A Contratada deverá disponibilizar o período mínio de 03 (três) meses após a realização de todos os treinamentos para possibilitar o
suporte à dúvidas e suporte técnico ao sistema, assim como a realização das devidas atualizações do mesmo.
2.9. As demais condições da prestação dos serviços  deverão seguir, rigorosamente, o definido no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.
 
TERCEIRA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O preço para a prestação dos serviços objeto do presente contrato é:

Serviço de implementação e formação Total

Técnico:
 - Implementação, Criação e configuração das contas de usuários ;

 - Transferência de Conhecimento para até 10 profissionais na console de administração com duração de 4 horas ;
 - Suporte Remoto;

R$ 4.500,00

Pedagógico:
- Capacitação;

- Formação de educadores, para 1 turma de 30 participantes;
-  Acompanhamento on-line pelo período de 3 meses;

R$ 6.000,00

TOTAL  R$ 10.500,00

3.2. As partes atribuem a este Contrato, para efeito de direito, o valor total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
3.3. Estão incluídos nos preços todos os custos operacionais e os tributos que eventualmente incidam sobre eles, bem como as demais
despesas diretas e indiretas, não cabendo à CONTRATANTE nenhum custo adicional.
 
QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas referentes ao presente Contrato no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) serão empenhadas e processadas
por conta de verba própria do orçamento vigente, devendo onerar a dotação orçamentária do exercício de 2020 sob os n.º
60402.12.122.1020.4134.339039 FR 01. 220.000.
 
QUINTA – DO REAJUSTAMENTO
5.1. Os preços presentes neste contrato são fixos e irreajustáveis, no período de sua vigência.
 
SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1.      A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura/nota fiscal dos serviços à FUMEC, que terá o prazo de 03 (três) dias úteis para dar o
aceite da fatura/nota fiscal;
6.2.      A fatura/nota fiscal não aprovada será devolvida à empresa vencedora para as necessárias correções, com as informações que
motivaram a rejeição, contando-se o prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data de devolução para a reapresentação;
6.3.      A devolução da fatura/nota fiscal não aprovada, em hipótese nenhuma servira de pretexto para que a Contratada suspenda a
execução dos serviços;
6.4.      A fatura/nota fiscal aprovada pela FUMEC será paga no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar da data de sua aprovação.
 
SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1.  Dar início à preparação da prestação de serviços no prazo de até 72 horas, contados da data do recebimento da “Ordem de Início de
Serviço”, expedida pela FUMEC/CEPROCAMP.
7.2. Cumprir o cronograma e planejamento estabelecido no item 2.1, em conjunto com a Contratante.
7.3. Fornecer, sem qualquer ônus adicional para a Fundação, os materiais, acessos e tecnologias necessários aos cursos
7.4. Cumprir, rigorosamente, os horários estabelecidos para cada treinamento.
7.5. Substituir o instrutor que, a critério da FUMEC, não esteja atendendo os níveis de instrução estabelecidos para o treinamento, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação escrita feita pela mesma.
7.6. Arcar com todos os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o contrato, devendo efetuar os respectivos pagamentos nas formas
e nos prazos determinados por lei, ou seja, assumir a responsabilidade pela vinculação empregatícia e o ônus pelo atendimento aos
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encargos de qualquer natureza, com seu pessoal empenhado na execução dos serviços e, inclusive, os encargos trabalhistas,
previdenciários, securitários e fiscais. A CONTRATADA não poderá sublocar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente,
parte alguma do contrato;
7.7. Assumir o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais e do
seguro de acidente de trabalho, que incidam ou venham incidir sobre os serviços a serem realizados.
7.8. A CONTRATADA deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere ao recolhimento dos impostos
federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do objeto.
7.9. Autorizar e assegurar à FUMEC/CEPROCAMP o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou mandar refazer qualquer
serviço e/ou fornecimento de materiais que não estejam de acordo com as normas ou especificações técnicas atualizadas e/ou que atentem
contra a segurança, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização por parte da FUMEC/CEPROCAMP eximirá a
CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do instrumento convocatório e seus anexos integrantes.
7.10. Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes todas as licenças e qualquer documentação necessária ao
desempenho do contrato firmado.
7.11. Responsabilizar-se e arcar do ônus decorrente de todas as reclamações e/ou ações judiciais ou extrajudiciais de culpa ou dolo da
CONTRATADA e que possam ser alegadas por terceiros, contra a FUMEC/CEPROCAMP
 
OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1. O presente contrato vigerá por 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do presente instrumento.
 
NONA – DAS OBRIGAÇÕES E DOS DIREITOS DA CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

9.1.1. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento dos kits;
9.1.2. Expedir a Nota de Empenho;
9.1.3. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da cláusula quinta do presente instrumento.

 
DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1. É vedada a subcontratação parcial ou total desse objeto.
 
DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. Salvo a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, o não cumprimento, por parte da
CONTRATADA, das obrigações assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes, após apreciação de defesa prévia, ensejará a
aplicação à mesma, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Art. 7º da
Lei 10.520/02, das seguintes penalidades:

11.1.1. Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha a CONTRATADA concorrido
diretamente;
11.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na retirada da Ordem de Início dos Serviços,
até o quinto dia corrido do atraso, após o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato;
11.1.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem correspondente, por dia de atraso em iniciar as
obras, serviço, ou realizar o fornecimento, ou for observado atraso no desenvolvimento das obras ou serviço em relação ao
cronograma físico, até o décimo quinto dia corrido do atraso, após o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser promovida a
rescisão unilateral do contrato;
11.1.4. Em caso de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE, decorrente do que prevê este subitem, ou de qualquer
descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, de acordo com a gravidade da infração.
11.1.5. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE, bem como impedimento de com ela contratar,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, independentemente das multas cabíveis;
11.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

11.1.6.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da
declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa
ressarcir a FUNDAÇÃO pelo prejuízos resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da punição.

11.2. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da
empresa CONTRATADA.
11.3. As penalidades previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.4 e 11.1.5 poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas neste item.
11.4. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos
que seu ato venha a acarretar ao CONTRATANTE.
11.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado inadimplemento
contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de
força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do
Código Civil
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DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
12.1.Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é
reservado o direito de, sem qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
a execução do contrato
12.2. A CONTRATANTE designará um (a) servidor (a), fiscal deste contrato, nos termos do Decreto Municipal nº 18.732 de 14/05/2015, a
quem incumbirá o acompanhamento e o controle da execução do contrato, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências e
determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
12.3. A CONTRATADA aceitará todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela
CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que
forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
12.4. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
serviços contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante a CONTRATANTE, ou perante
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do objeto deste contrato não implicará em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos
 
DÉCIMA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA
13.1. Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência e os documentos constantes no processo SEI
FUMEC.2020.00000648-00.
 
DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO
14.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de qualificação apresentadas no procedimento em epígrafe.
 
DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, a qual será processada nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal.
15.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, ficarão assegurados à CONTRATANTE os
direitos elencados no artigo 80, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
 
DÉCIMA SEXTA – DA LICITAÇÃO
16.1. Para a execução dos serviços objeto do presente Contrato, foi dispensada a licitação com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei Federal
nº 8.666/93.
 
DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO
17.1. No recebimento e na aceitação do objeto deste Contrato, serão observadas, no que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76,
da Lei Federal nº 8.666/93
17.2 Os recebimentos dos serviços acompanharão ainda, rigorosamente as condições
os serviços objeto do presente Contrato, foi dispensada a licitação com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
 
DÉCIMA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
18.1. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
 
DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. Para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Campinas, excluindo qualquer outro
por mais privilegiado que seja. E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma.

Documento assinado eletronicamente por SOLANGE VILLON KOHN PELICER, Secretario(a) Municipal, em 15/04/2020, às 14:18,
conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, Diretor(a) Executivo, em 16/04/2020, às 11:13,
conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Francisco dos Santos, Usuário Externo, em 16/04/2020, às 11:42, conforme art. 10
do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO RODRIGO TAVARES TOME, Usuário Externo, em 16/04/2020, às 13:20,
conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.
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