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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 9.036/18 

PROCESSO Nº 36.750/18 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/18 

 

 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VAGAS EM PERÍODO 

INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA 

VITTORE KIDS ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME. 

 

 

 Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, com sede à Praça 

Cerejeiras, nº 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado pela Sra. ISABEL CRISTINA MIZIARA, Secretária Municipal da 

Educação, doravante denominada MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME, por força dos Decretos Municipais nº 

4.705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995 e de outro lado 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIVADA VITTORE KIDS ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME, CNPJ nº 

16.991.793/0001-98, Rua Gustavo Maciel, nº 3-17, Centro, Bauru - SP, Telefone: (14) 3010-4537 / 99736-5069 / 99686-3661, E-mail: 

vittorekids@hotmail.com / ericalazzarini@hotmail.com, representada pela Sra. ÉRICA APARECIDA DE OLIVEIRA SAMPAIO LAZZARINI, 

RG 16.436.929-6, CPF 110.549.198-60, denominada CONTRATADA, tem como justo e compromissado, nos termos da Lei Municipal nº 7.082, de 

20 de junho de 2.018 e mediante as cláusulas e condições estabelecidas o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. Aquisição de 60 (sessenta) vagas em período integral, conforme o seguinte: 

 

TURMA FAIXA ETÁRIA VAGAS PERÍODO INTEGRAL 

INFANTIL 

0 A 3 ANOS  

(CRECHE) 

10 

INFANTIL I 10 

INFANTIL II 15 

INFANTIL III 15 

INFANTIL IV 4 A 5 ANOS 

(PRÉ-ESCOLA) 

05 

INFANTIL V 05 

 

1.2. Aquisição de vagas decorrente do excedente do Sistema Municipal de Ensino, constantes da lista de espera, inscritos até 

30/06/18. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 

2.1. É de responsabilidade da escola privada de Educação Infantil contratada pela Secretaria Municipal da Educação:  

 

a) Manter o aluno sob sua guarda e proteção até ser devolvido ao seu responsável ou a uma pessoa 

autorizada pelo mesmo; 

 

b) Atender as Diretrizes Curriculares Nacionais e demais normas relativas à educação, especialmente as 

Leis Federais nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996 e 8.069, de 13 de julho de 1.990; 

 

c) Não praticar qualquer forma de discriminação, exclusão ou tratamento diferenciado ao aluno 

contemplado com a vaga. 

 

d) Possibilitar o desenvolvimento integral do educando no aspecto físico, psicológico, intelectual e social. 

 

e) Cumprir duas funções indissociáveis: educar e cuidar, como complementariedade à ação da família, 

visando o bem estar, o crescimento e o pleno desenvolvimento do educando. 

 

f) Encaminhar à Secretaria Municipal da Educação/Departamento de Educação Infantil, mensalmente, o 

controle de frequência nominal dos alunos contemplados, com seus atestados ou justificativas das faltas, 

informando, imediatamente, quando o aluno exceder a 15 (quinze) dias consecutivos de faltas sem justificativa. 

 

g) Homologar calendário junto à Secretaria Municipal da Educação, garantindo, no mínimo, 200 (duzentos) 

dias letivos anuais e 800 (oitocentas) horas; 

 

h) Fornecer semestralmente ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação o 

nome, função e horário de trabalho de cada profissional que atua na escola privada de Educação Infantil. Em caso 

de alteração do quadro de funcionários, a comunicação à SME deverá ocorrer imediatamente; 
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i) Entregar o Projeto Político Pedagógico até dia 15 (quinze) do mês de março do ano letivo e cumprir 

prazos determinados pela Secretaria Municipal de Educação para entrega de documentos solicitados (em caso de 

prorrogação do contrato); 

 

j) Entregar, semestralmente, ficha de acompanhamento de desenvolvimento infantil, assinada pelo pai ou 

responsável pelo aluno; 

 

k) Participar das discussões relacionadas à Educação Infantil que ocorram no âmbito municipal, bem como 

atender às convocações para orientações na Secretaria Municipal de Educação por meio do Gabinete e/ou do Setor 

de Supervisão Escolar; 

 

l) Desenvolver carga horária diária em período integral, em horário compreendido entre 7h30 e 17h30, 

durante o ano letivo de 2.018 e demais anos de vigência do contrato; 

 

m) Fornecer material pedagógico básico de acordo com a faixa etária, que possibilite o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas previstas no Projeto Político Pedagógico; 

 

n) Fornecer uniforme escolar aos alunos matriculados por meio deste chamamento; 

 

o) Permitir o acesso aos fiscais do presente Convênio nas dependências da ESCOLA, em qualquer período 

do mês, incluindo os Nutricionistas da SME; 

 

p) Exigir dos pais e responsáveis esclarecimentos quanto às razões de possíveis ausências dos filhos; 

 

q) Realizar e manter atualizado o cadastro dos alunos no Programa da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo – Secretaria Digital e Educacenso; 

 

r) Não divulgar a disponibilidade de vagas contratadas. 

 

 

2.2. Para constituir a Gestão Escolar, a escola deverá manter em sua unidade, os seguintes profissionais: 

 

a) 01 (um) Diretor Administrativo, cumprindo carga horária em tempo integral; 

 

b) 01 (um) professor para cada classe/período, com formação de acordo com o art. 61, da Lei Federal nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1.996; 

 

c) Assistentes ou auxiliares, cumprindo a proporção adequada para o número de alunos, de acordo com o 

que determina as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 

 

d) Profissionais responsáveis somente pela limpeza, cumprindo carga horária em tempo integral, em número 

suficiente para atender à necessidade escolar. O horário deverá atender no mínimo do início até o final do 

expediente da escola. Deverá ser responsável pela limpeza de todas as salas e espaços, tanto na parte interna como 

na parte externa, se responsabilizar pela manutenção, organização dos materiais utilizados (retirada e guarda em 

locais apropriados, sem acesso das crianças), solicitando reposição ou compra de outros materiais de limpeza 

quando necessário. Os ambientes deverão se apresentar limpos, higienizados, com aspecto e cheiro de limpeza, 

tomando-se o cuidado em evitar cheiros fortes que possam causar alergias ou qualquer irritação às pessoas; 

 

e) Profissional responsável pelo preparo da alimentação, com exame médico atualizado, cumprindo carga 

horária em tempo integral, em número suficiente para atender a necessidade da escola, devendo: preparar as 

refeições; verificar o estado de conservação dos alimentos a fim de assegurar a qualidade das refeições programadas; 

distribuir as refeições preparadas; receber e armazenar os gêneros alimentícios; proceder à higienização dos 

utensílios utilizados; dispor adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha; zelar pela conservação e limpeza 

do local de trabalho, bem como dos instrumentos e equipamentos que utilizar; seguir todas as normas e 

procedimentos relacionados à alimentação escolar, conforme a legislação vigente (Resolução 26 do PNAE – FNDE 

e CVS 5, Vigilância Sanitária – Boas Práticas para o Preparo de Alimentos). 

 

2.2.1. As obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias e previdenciárias relativas às pessoas contratadas pela escola privada 

de educação infantil, serão de exclusiva responsabilidade da escola e de seus representantes legais. 

 

2.3. A matrícula e a inserção no Sistema SED (Secretaria Digital) serão de responsabilidade da escola privada, sob a orientação do 

Departamento de Educação Infantil/Setor de Cadastro informando mensalmente a frequência dos alunos, bem como as suas movimentações; 

 

2.4. As escolas deverão oferecer 05 (cinco) refeições diárias aos alunos das turmas do Infantil I e II, para as demais turmas 04 

(quatro) refeições adequadas às necessidades nutricionais de cada faixa etária, conforme o Programa de Alimentação, estipulados pelo PNAE, tendo 

como parâmetro os cardápios de alimentação das escolas municipais elaborado pelo Departamento de Alimentação Escolar. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO – SME 

 

3.1. Promover o pagamento conforme previsão neste contrato. 

 

3.2. Fiscalizar os serviços prestados pela escola de educação infantil privada. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO 

 

4.1. O pagamento dos serviços será efetuado em até 15 (quinze) dias após a liquidação da Nota Fiscal dos Serviços devidamente 

atestada pelo responsável pela fiscalização, e ainda, constar em local de fácil visualização, a indicação do nº da Nota de empenho. 

 

4.1.1 O valor per capita a ser pago por aluno matriculado fica estabelecido em R$ 314,56 (trezentos e quatorze reais e 

cinquenta e seis centavos) para a faixa etária entre 04 (quatro) meses a 03 (três) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias; 

R$ 269,45 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) para a faixa etária entre 04 (quatro) anos a 05 (cinco) 

anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. O valor mensal será de até R$ 18.422,50 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e 

dois reais e cinquenta centavos), perfazendo R$ 221.070,00 (duzentos e vinte um mil e setenta reais) para 12 (doze) meses. 

 

4.2. Pelos débitos pagos em atraso, a Administração responderá perante a CONTRATADA pelo que deu causa, sendo que o critério 

de atualização monetária terá por base o IGPM, e, a título de penalidade, juros de mora, à razão de 0,2%, ao mês. 

 

4.3. A despesa com a realização dos serviços objeto do presente Edital correrá pela dotação orçamentária do Município de Bauru, 

da Secretaria Municipal da Educação. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUÇÃO 

 

5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas, a legislação pertinente, 

respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

5.2. A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município - SME, dentro do prazo regulamentar de execução/prestação de 

contas do contrato, ficando assegurado a seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com 

relação às disfunções porventura havidas na execução.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA 

 

6.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, de 04/10/2.018 a 04/10/2.019, passível de prorrogação, por interesse das 

partes, desde que o período total de vigência não exceda cinco anos.  

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO ADITAMENTO 

 

7.1. O presente contrato poderá ser alterado por vontade das partes, somente no que tange a quantidade de vagas disponibilizadas, 

dependendo da necessidade e efetiva ocupação da vaga. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLÊNCIA 

 

8.1. Pela ausência da prestação dos serviços, assumido no presente contrato, poderão ser aplicadas as penalidades previstas no 

artigo 87 da Lei de Licitações, isolada ou cumulativamente, sendo que para tais fins é desde logo definido que em caso de multa, corresponderá a: 

 

8.1.1. 10% (dez por cento) do valor total credenciado, em caso de alguma infração na prestação do serviço; 

 

8.1.2. 20% (vinte por cento) do valor total credenciado, em caso de descumprimento do contrato de credenciamento. 

 

 

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO E RENÚNCIA 

 

9.1. Este instrumento poderá ser denunciado ou rescindido por quaisquer das partes, devendo a comunicação ser feita com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

9.2. Será denunciado ou rescindido de imediato quando a fornecedora da vaga perder a qualidade ou ficar impedida, de qualquer 

forma ou natureza, da prática do ensino na área de Educação Infantil, ou inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DA GESTÃO DO CONTRATO 

 

10.1. A gestão e coordenação do contrato será realizada pela servidora pública municipal Sra. ANGELA DE SOUZA RIBEIRO, 

representando o CONTRATANTE e, pela Sra. DENISE FERRARI, representando a CONTRATADA. 

 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente contrato. 

 

11.2. A escola privada assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, colaboradores, representantes e 

qualquer pessoa vinculada a sua empresa, no cumprimento do contrato, que venham prejudicar os interesses do Município e do aluno atendido. 

 

11.3. Após o deferimento da solicitação do Credenciamento, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Administração Pública. 

 

11.4. Ao Prefeito fica assegurado o direito de, no interesse do CONTRATANTE, revogar ou anular o presente contrato, sem que 

caiba aos interessadas quaisquer direitos a reclamações ou indenizações. 

 

11.5. Os casos omissos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal da Educação, devendo ser observados os prazos e 

procedimentos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

11.6. Correrão por conta da(s) credenciada(s) todas as despesas para a contratação de terceiros, incluindo as respectivas 

contribuições sociais e demais tributos previstos em lei. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

 

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, para dirimir as 

questões suscitadas da interpretação desta Chamada, seu Contrato e demais atos deles decorrentes. 

 

 E por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente Contrato em quatro 04 (quatro) vias de 

igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

 Bauru, 04 de outubro de 2.018. 

 

 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

ÉRICA APARECIDA DE OLIVEIRA SAMPAIO LAZZARINI 

VITTORE KIDS ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:      NOME: 

RG:      RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: VITTORE KIDS ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.036/18 

 

 

OBJETO: Aquisição de 60 (sessenta) vagas em período integral, conforme o seguinte: 

 

TURMA FAIXA ETÁRIA VAGAS PERÍODO INTEGRAL 

INFANTIL 

0 A 3 ANOS  

(CRECHE) 

10 

INFANTIL I 10 

INFANTIL II 15 

INFANTIL III 15 

INFANTIL IV 4 A 5 ANOS 

(PRÉ-ESCOLA) 

05 

INFANTIL V 05 

 

 

 

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 1.993, 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. 

 

 

 Bauru, 04 de outubro de 2.018. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Angela de Souza Ribeiro 

Cargo: Diretora de Divisão 

CPF: 074.633.098-78 RG: 7.563.394-2 

Data de Nascimento: 19/11/1957 

Endereço Residencial completo: Rua Dr. Henrique Arouche de Toledo, nº 1-29 

E-mail institucional: angelaribeiro@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: angelaribeiro@bauru.sp.gov.br 

Telefone: (14) 99657-9804 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Isabel Cristina Miziara 

Cargo: Secretária Municipal da Educação 

CPF: 141.366.418-00 RG: 13.914.006-2 

Data de Nascimento: 06/11/1.962 

Endereço Residencial completo: Rua Rubens Arruda, nº 18-52, Cep: 17.016-040 

E-mail institucional: educacao@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: isamiziara@hotmail.com 

Telefone(s): (14) 3214-4301 – (14) 99739-7988 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Érica Aparecida de Oliveira Sampaio Lazzarini 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 110.549.198-60 RG: 16.436.929-6 

Data de Nascimento: 20/09/1968 

Endereço Residencial completo: Rua Mário Gonzaga Junqueira, nº 6-50, Vila Paraíso, Bauru - SP 

E-mail institucional: vittorekids@hotmail.com 

E-mail pessoal: ericalazzarini@hotmail.com 

Telefone(s): (14) 3010-4537 / 99736-5069 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

isamiziara@hotmail.com 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

ÉRICA APARECIDA DE OLIVEIRA SAMPAIO LAZZARINI 

VITTORE KIDS ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME 

vittorekids@hotmail.com 

mailto:angelaribeiro@bauru.sp.gov.br
mailto:angelaribeiro@bauru.sp.gov.br
mailto:educacao@bauru.sp.gov.br
mailto:isamiziara@hotmail.com
mailto:sec_cgeracaobauru@hotmail.com
mailto:ericalazzarini@hotmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ORGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: VITTORE KIDS ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.036/18 

 

 

OBJETO: Aquisição de 60 (sessenta) vagas em período integral, conforme o seguinte: 

 

TURMA FAIXA ETÁRIA VAGAS PERÍODO INTEGRAL 

INFANTIL 

0 A 3 ANOS  

(CRECHE) 

10 

INFANTIL I 10 

INFANTIL II 15 

INFANTIL III 15 

INFANTIL IV 4 A 5 ANOS 

(PRÉ-ESCOLA) 

05 

INFANTIL V 05 

 

 

NOME: ISABEL CRISTINA MIZIARA 

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

RG Nº: 13.914.006-2 

CPF: 141.366.418-00 

DATA DE NASCIMENTO: 06/11/1.962 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Rubens Arruda, nº 18-52 

CEP: 17.016-040 

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Raposo Tavares, nº 8-38 

E-MAIL: educacao@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: isamiziara@hotmail.com 

TELEFONE: (14) 3214-4301 – (14) 99739-7988 

PERÍODO DE GESTÃO: 2017 à 2020 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o m andato ou 

cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

NOME: ISABEL CRISTINA MIZIARA 

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Raposo Tavares, n° 8-38, Vila Santo Antônio, Bauru - SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3214-4301 – (14) 99739-7988 

E-MAIL: isamiziara@hotmail.com 

 

 

mailto:educacao@bauru.sp.gov.br
mailto:isamiziara@hotmail.com
mailto:isamiziara@hotmail.com

