
SV 1,00 10.000,0000 19.000,0000 	12.280,0000 DESENVOLVIMENTO DE 30 PESSOAS PARA A CRIAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E REFORMA DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS 

NOS AMBIENTES RURAIS, URBANOS E EMPRESARIAIS. 
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APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO 10.000,00 

Observação: 
Curso de Jardinagem para os bolsistas do PEAD, conforme previsto na Lei Municipal 2.226 de 20 de fevereiro de 2019 

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  
AV.  EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150 

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS 
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RCMS N° 0832 
Ficha 

573 

Tipo 

Ordinário 

Data 

18/03/2019 

Prazo de Entrega 
8-20 dias corridos 
do recebimento da 

Processo Licitação Modalidade Licitação 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N° Ata de Registro 

Fornecedor 1: EDUARDO AQUINO RIBEIRO 21472187822- CNPJ/CPF: 
Estoque: 	ALMOXARIFADO CENTRAL 	 28093756000141 
Destino: 	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 	 Fornecedor 2: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - 

CNPJ/CPF: 03709814004347 
Requerente: 	Dirce Lauto Guimarães Oliveira 	 Fornecedor 3: GUILHERME SALVADOR PERES  JUNIOR  14963951827 - 

ervp irepp. lnáinnoçnnni 7n 

Unidade: 	02.19.00 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

Executora: 	02.19.01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO 
Despesa: 	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
Recurso: 	011100000 GERAL 
Ação: 	2046 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO 	 R$ 

QUANTIDADE CóDIGO UND 
FORNECEDOR FORNECEDOR FORNECEDOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  
AV.  EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150 

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS 

2019 
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RCMS N° 	0832 
Ficha 

573 

Tipo 

Ordinário 

Data 

18/03/2019 

Prazo de Entrega 
8-20 dias corridos 
do recebimento da 

Processo Licitação Modalidade Licitação 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N° Ata de Registro 

Fornecedor 1: EDUARDO AQUINO RIBEIRO 21472187822- CNPJ/CPF: 
Estoque: 	ALMOXARIFADO CENTRAL 	 28093756000141 

Destino: 	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 	 Fornecedor 2: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - 
CNPJ/CPF: 03709814004347 

Requerente: 	Dirce Lauto Guimarães Oliveira 	 Fornecedor 3: GUILHERME SALVADOR PERES  JUNIOR  14963951827 -  
(-nip  1/ePP. -inRinncinnni-in 

Unidade: 	02.19.00 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

Executora: 	02.19.01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO 
Despesa: 	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Recurso: 	011100000 GERAL 
Ação: 	2046 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO 	 R$ 

QUANTIDADE CODIGO UND 
FORNECEDOR FORNECEDOR FORNECEDOR 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA 	 et 	 02 	 03 

1,00 SV 
	

DESENVOLVIMENTO DE 30 PESSOAS PARA A CRIAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E REFORMA DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS 

NOS AMBIENTES RURAIS , URBANOS E EMPRESARIAIS. 

10.000, 0000 19.000,0000 	12.280,0000 

TOTAL 10.000,00 19.000,00 12.280,00  

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO 10.000,00 

Observação: 
Curso de Jardinagem para os bolsistas do PEAD, conforme previsto na Lei Municipal 2.226 de 20 de fevereiro de 2019. 

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço 
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PROPOSTA DE CURSO N2  388/19 

TREINAMENTO: JARDINAGEM 

DATA DA PROPOSTA: 14/03/2019 

CLIENTE: PREFEITURA DE AMÉRICO BRASILIENSE - SP 

A/C SRA: DIRCE LAUTO GUIMARÃES OLIVEIRA 

CARGA HORÁRIA: 96 HORAS 

OBJETIVO DO CURSO: Desenvolvimento de pessoas para a criação, manutenção e 

reforma de jardins internos e externos nos ambientes rurais, urbanos e 
empresariais. 

METODOLOGIA: Estratégias que permite ao participante refletir sobre a ações 

propostas e ao desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, através 

da exposição dialogada, estudo de casos, atividades individuais e em grupo, 

simulação reais de trabalho. 

CONTEÚDO DO CURSO: 

• 0 profissional de Jardinagem. 

• Competências e Habilidades da profissão. 

• Ética e postura profissional. 

• Saúde do Trabalhador: 

• Meio Ambiente e Sustentabilidade — Introdução. 

• EPIs utilizados — conhecimento e uso correto. 

• Ferramentas e equipamentos utilizados (uso, manuseio e cuidados) 
• Tipos e estilos de Jardins. 

• Tipos de solos e correções necessárias 

• Classificação e tipos de plantas 

Av.  Joao Sedenho, n° 42 - Vila Sedenho - Araraquara - SP — 14806-075 
(16) 3397-8709 1(16) 99737-9054 

www.officetreinamentos.com.br  



• Utilização correta de espécies de plantas - ambientes internos e externos. 

• Ervas daninhas — combate e prevenção 

• Tipos e uso de insumos 

• Pragas e doenças: identificação e métodos de controle e combate. 

• Técnicas de Composta  gem  

CERTIFICA 00: A  Office  Treinamentos confere o certificado aos alunos aprovados 
com presença igual ou superior a 75% do total da carga horária. 

MATERIAL DIDÁTICO: Apostila e material de consumo nas aulas teóricas. 

CRONOGRAMA: Previsão de inicio para 22 de março e término 13 de setembro, 
com aulas as sextas-feiras, das 08h às 12h. 

CONDIÇÕES FINAIS: 

• A  Office  Treinamentos não fornecerá ferramentas, equipamentos e EPI's 
para as atividades práticas, como também os produtos, insumos e 
plantas a serem utilizadas. 

• 0 preparo do espaço para as atividades práticas fica a cargo da 
Contratante. 

• O Espaço destinado as atividades teóricas e os móveis e equipamentos 
necessários (Data  Show,  Carteiras, Lousa, Cadeiras e Mesas) fica à cargo 

da Contratante. 

Av. João Sedenho, n° 42 - Vila Sedenho - Araraquara - SP — 14806-075 
(16) 3397-8709 1(16) 99737-9054 

www.officetreinamentos.com.br  



typey,  
TREINAMENTOS 

FOTOS MERAMENTE 1LUSTRATIVAS 

PROPOSTA COMERCIAL 

INVESTIMENTO: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) até 30 participantes. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Boleto Bancário ou Depósito, 21 dias após emisseto 

da Nota Fiscal com parcelamento 11 combinar. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 Dias 

Av. João Sedenho, n°42 - Vila Sedenho - Araraquara - SP — 14806-075 
(16) 3397-8709 1(16) 99737-9054 

www.officetreinamentos.com.br  



TREINAMENTO  

Horticultura, Jardinagem e Introdução ao Paisagismo 

Proposta no 48.225-1 

Razão Social: Prefeitura do Município de  Americo  Brasiliense 

A/C.: Dirce Lauto Guinnarães Oliveira - Gestão de 

Ennpreendedorismo e Desenvolvimento Econômico 

Att.: Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Esta proposta foi elaborada a partir de sua solicitação e está de 
acordo com nossos entendimentos até o presente momento. 

Validade da proposta: 30 dias. 

Araraquara, 13 de março de 2019. 

Leandro N. D "Arco 	 Gustavo H. K. Morete 
Gerente 	 Executivo de Contas 

Proposta n° 48.225-1 
Atendimento Corporativo - Senac Araraquara 
Rua João Gurgel, 1935— Carmo —Araraquara / SP — Brasil  
Tel.:  16 3114-3000 
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I - Estratégias Educacionais do Senac São Paulo 

As ações educacionais do Senac São Paulo são fundamentadas no 
desenvolvimento de competências, visando o espirito empreendedor, a 
autonomia, a cidadania e a conexão com o mercado e o mundo. Os pilares 
que norteiam seu trabalho são: aprender a aprender, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser. 

O Senac São Paulo propõe-se a realizar práticas pedagógicas inovadoras, 

que estimulam o aluno a construir o conhecimento e a desenvolver 

competências. Para isso são utilizadas metodologias participativas, 
estruturadas na prática, baseadas em situações reais de trabalho, solução 
de problemas e outras estratégias, algumas apoiadas em recursos da 

tecnologia educacional. 

II - Reconhecimento 

O Senac São Paulo é cada vez mais reconhecido pelo mercado de RH pela 
qualidade de suas soluções educacionais. Prova disso são as quatorze 
premiações no  Top of Mind  - Estadão de RH, e a conquista nos últimos 
seis anos dos prêmios Fornecedores de Confiança e Melhores 
Fornecedores para RH. 

FOPNECEDDRES DE 

CONFIANÇA 
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HI  — Solução Educacional 

1. Horticultura, Jardinagem e Introdução ao Paisagismo: 

Objetivo:  Introduzir conhecimentos sobre hortas, jardinagem e 

paisagismo para a compreensão das formas de intervenção na paisagem. 

Esse entendimento maior poderá possibilitar interesse de atuação 

profissional e encaminhar o aluno para um aprofundamento na área. 

Programação:  

- Mundo do trabalho e mercado de trabalho. 

- Tipos de vínculos de trabalho. 

- Atitude empreendedora. 

- Fisiologia vegetal: como as plantas se nutrem, crescem, florescem e 

frutificam. 

- Estudo e preparação do solo: nutrição, adubação química e orgânica. 

- Classificação das plantas. 

- Plantas de interior e exterior. 

- Técnicas de multiplicação e plantio. 

- Tratos culturais: manejo e cuidados essenciais. 

- Pragas e doenças: identificação e métodos de controle e combate. 

- Manutenção de jardins. 

- Ferramentas de jardinagem: usos, manuseios e cuidados. 

- Escolha das hortaliças e do local para plantio. 

- Escolha do vaso OU canteiro das hortaliças. 

- Colheita das hortaliças. 

- História dos jardins. 
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- Evolução histórica da paisagem: pequeno panorama da evolução da 

paisagem brasileira. 

- Principais ecossistemas brasileiros. 

- Levantamento de dados para o projeto paisagístico: condições físicas do 

local, necessidades do cliente. 

- Elementos de composição da paisagem: piso, elementos construidos, 

água, vegetação. 

- Interpretação de desenho técnico 

precificação. 

Metodologia:  Este curso prevê exposições dialogadas, resolução de 

situações-problemas, e exercícios práticos como montagem de vaso, 

identificação de tipos de solo e análise do seu  Ph,  identificação de pragas 

e doenças, técnicas de poda, multiplicação de plantas, plantio de 

hortaliças, representação gráfica de projetos paisagísticos de baixa 

complexidade. 

Carga Horária:  90 horas. 

Instalações e equipamentos - Responsabilidade contratante:  Sala 

de aula mobiliada com mesas individuais ou coletivas (tipo pranchão) e 

cadeiras para realização das atividades; computador com data  show;  

jardins e espaços para as atividades práticas. 

Materiais e insumos — Responsabilidade Contratado:  Apostilas, 

textos, insumos e ferramentas. 
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IV — Cronograma: 

1. A definir, conforme disponibilidades. 

2. 0 prazo mínimo para inicio da operação/execução é de 15 (quinze) 

dias úteis a contatar da assinatura da proposta/contrato. 

V — Certificacão Senac Sao Paulo: 

a) Para a confecção dos certificados, a Contratante deverá 

encaminhar ao Senac São Paulo a lista de participantes, 

contendo nome completo, CPF e RG com órgão emissor e data 

de nascimento, com antecedência  minima  de 5 (cinco) dias da 

data de inicio do programa; 

b) 0 participante terá direito ao certificado se atender aos pré-

requisitos descritos nesta proposta, obtiver no mínimo 75% 

(setenta e cinco por cento) de frequência e seja considerado 

aprovado em relação ao conteúdo do Programa. 

VI — Condições Gerais 

1. A Contratante deverá compor a turma observando os pré-requisitos 

exigidos para cada programa. 0 Senac São Paulo reserva-se ao direito 

de manter a cobrança integral pelos serviços prestados, mesmo nos 

casos de participantes ausentes ou desistentes. 

2. 0 pedido de cancelamento de turmas ou de alteração do cronograma 

será aceito pelo Senac São Paulo, sem ônus para a Contratante, desde 

que solicitado por escrito com a antecedência  minima  de até 7 (sete) 

dias do inicio dos serviços. Após este período, o Senac São Paulo  
\„\\ 
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reserva-se o direito de cobrar uma taxa operacional de 50% (cinquenta 

por cento) do valor total dos serviços. 

3. Se os serviços forem realizados na sede, filial ou outro local indicado 

pela Contratante, caberá a esta: 

a) Oferecer a infraestrutura necessária à realização das atividades que 

os serviços requerem; 

b) Cumprir todas as normas de segurança aplicáveis ao local e às 

atividades a serem desenvolvidas; e 

c) Preservar a integridade física dos participantes, incluindo 

empregados, prepostos e representantes do Senac São Paulo, 

respondendo integralmente pelos danos pessoais eventualmente 

causados. 

4. Para serviços realizados fora do Município de São Paulo, as despesas 

com infraestrutura, locação de equipamentos, hospedagem, transporte 

e alimentação dos profissionais do Senac São Paulo, quando for o caso, 

ficarão por conta da Contratante. 

5. A adaptação de programas efetuada especificamente para a 

Contratante será cobrada â parte e deverá ser paga mesmo que não 

ocorra a realização das turmas. 

5.1. Estão inclusos na adaptação os custos referentes às reuniões 

realizadas para captação de informações, visando ao ajuste do 

conteúdo programático, as horas utilizadas para elaboração de 

material didático e do roteiro de aula, as atividades e dinâmicas, os 

relatórios de avaliações e outras atividades que se fizerem 

necessárias para cumprimento da prestação de serviços. 

6. Os valores referentes à refeição e  coffee-break,  se contratados, serão 

cobrados parte, conforme valores estipulados nesta Proposta e de 

acordo com a lista de participantes apresentada pela Contratante. 

7. Caso haja atraso no pagamento, a Contratante incorrerá na multa de 
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2% (dois por cento) sobre o valor devido. Se o atraso for superior a 30 

(trinta) dias, incidirão, também, juros de 12% (doze por cento) ao ano, 

calculados  "pro-rata-mês", bem como atualização monetária pelo 

IGP/FGV, calculada  "pro-rata-die",  até a data de seu efetivo 

pagamento, independentemente do Senac São Paulo, a seu exclusivo 

critério, considerar rescindida a prestação dos serviços objeto desta 

Proposta. 

8. 0 Senac São Paulo é titular de todos os direitos autorais sobre os 

produtos criados para a execução da presente Proposta, ficando a 

Contratante apenas autorizada a utilizar tais produtos no âmbito dos 

serviços contratados. 

9. Os materiais ou recursos didáticos fornecidos pelo Senac São Paulo, 

especificamente para o programa contratado, somente poderão ser 

aplicados por profissionais designados pelo Senac São Paulo. 

10. A Contratante autoriza expressamente o Senac São Paulo, em 

caráter gratuito e por tempo indeterminado, a utilizar seu nome 

empresarial e sua logomarca para fins de divulgação interna e externa 

do portfólio do Senac São Paulo, em quaisquer tipos de suportes 

(materiais ou imateriais), incluindo toda e qualquer mídia existente, 

impressa ou digital, tais como, mas não limitadas a, webpage 

www.sp.senac.br, intranet,  mailing  e demais materiais publicitários 

dirigidos para o público em geral e a terceiros. 

11. A Contratante poderá utilizar o nome empresarial e/ou marcas do 

Senac São Paulo no âmbito dos serviços contratados, desde que siga 

rigorosamente os padrões estabelecidos no Guia de Utilização da 

Logomarca do Senac São Paulo, a ser disponibilizado por meio de 

correspondência eletrOnica  (e-mail),  e obtenha autorizas:5o previa do 

representante do Senac São Paulo quanto ao formato a ser utilizado. 

12. As Partes comprometem-se reciprocamente a não divulgar ou 
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utilizar, por si ou por terceiros, quaisquer informações ou dados 

confidenciais fornecidos pela outra, ou sobre os quais venham a ter 

acesso, sem autorização prévia e escrita da outra, sob pena de 

responderem civil e criminalmente por tais atos. 

13. A contratação do Senac São Paulo é dispensada de licitação, nos 

termos do artigo 24, inciso XIII, da Lei no 8.666/93. 

14. 0 Senac São Paulo, serviço social autônomo e entidade educacional 

sem fins lucrativos, possui ampla imunidade tributária e isenção fiscal, 

conforme artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal 

(impostos); artigo 15, parágrafo 10, da Lei no 9.532/97 (CSLL); artigo 

13, incisos  III  e VI, e artigo 14, inciso X, da Medida Provisória no 2.158-

35/01 (PIS/PASEP e COFINS); e artigos 12 e 13 da Lei no 2.613/55. 

Face à imunidade tributária e à isenção fiscal demonstradas, os 

serviços prestados pelo Senac não sofrem qualquer retenção de 

impostos e/ou de contribuições na fonte. 

Unidade CNPJ 

ARARAQUARA 03.709.814/0043-47  

15. Não se aplica à presente contratação a retenção previdenciária de 

11% (onze por cento) sobre a fatura ou recibo, prevista no artigo 31 

da Lei no 8.212/91, uma vez que os serviços prestados não se 

enquadram como cessão de mão de obra ou de serviço temporário. 

16. As Notas Fiscais de Serviços - NFS, nos termos das legislações 

federais e municipais em vigor, serão emitidas pela Unidade prestadora 

do serviço com base na carga horária cursada no período de 

competência (mês do serviço efetivamente prestado). 

17. As Unidades do Senac São Paulo que prestarão os serviços e 

emitirão as respectivas Notas Fiscais, conforme item anterior, serão as 

seguintes: 
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18. 	A opção de pagamento por meio de depósito bancário  sera  

centralizada na conta corrente da Matriz do Senac São Paulo, conforme 

as seguintes especificações: 

• Banco: 001- Banco do Brasil 

• Agência: 3344-8 

• Conta corrente: 95.911-1 

• CNN:  03.709.814/0001-98 

18.1 	A Nota Fiscal  sera  emitida pela Unidade Educacional 

prestadora de serviço, que tem natureza jurídica e contábil de filial, 

subordinada à matriz ou sede, consoante IN/RFB no1.634, a quem 

pertence a conta bancária indicada, mantendo-se a identidade da 

pessoa jurídica contratada. 

19. 	0 Senac São Paulo poderá utilizar docentes do seu quadro próprio, 

bem como terceiros contratados para execução desta Proposta. 

VII — Investimentos:  

1. Horticultura, Jardinagem e Introdução ao Paisagismo — 90 

horas 	 R$19.000,00 

(Dezenove Mil reais), por turmas com ate 30 participantes, para 

realização nas instalações da CONTRATANTE, considerando o valor 

hora/aula de R$211,11, utilizado para geração das Notas Fiscais, 

emitidas com base na carga horária cursada no período de 

competência (mês do serviço efetivamente prestado). 
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VIII — Forma de Pagamento:  Os valores constantes desta proposta 

deverão ser pagos mensalmente, conforme a realização das turmas, 

sendo o 1° pagamento em até 30 dias após a emissão da nota 

fiscal, através de DEPÓSITO BANCÁRIO. 

IX - Aceite da Proposta:  Estando de acordo com todos os itens desta 

Proposta, a contratante deverá preencher o item X abaixo, providenciar 

a assinatura do representante legal, que também deverá rubricar todas 

as páginas, elaborar o contrato de prestação de serviços (SE 

NECESSÁRIO), tendo esta proposta como anexo, e enviá-los ao Senac, 

aos cuidados de Gustavo Morete. 

X — Dados da Empresa:  

Razão Social: 

CNPJ/MF: 

Inscrição Estadual: 

Inscrição Municipal: 

Endereço: 

Bairro: 

CEP: 

Nome do Contato: 

Cargo: 

CPF/MF: 

Fone:  

E-mail:  

Proposta n° 48.225-1 
Atendimento Corporativo - Senac Araraquara 
Rua João Gurgel, 1935— Carmo —Araraquara / SP — Brasil  
Tel.:  163114-3000 
araraquara@sp.senac.br  
www.sp.senac.br/araraquara  
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Nome do Representante Legal: 

Cargo: 

CPF/MF: 

Fone:  

E-mail: 

DE ACORDO: DATA: 	/ 	/2019. 

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 



Aos cuidados da Sra. Dirce Lauto Guimarães Oliveira. 

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

Prezada Sra. Dirce, conforme vossa solicitação em 13/03/2019, segue 

formalização de proposta comercial para CURSO OPERACIONAL PARA JARDINAGEM 

(FORMAÇÃO) para a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense — SP. 

CARGA HORÁRIA: 96 horas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

• Desafios do profissional no século XXI 

• Postura Ética. 

• Equipamentos de trabalho em Jardins. 

• Jardins: tipos e formatos. 

• Preparação do solo. 

• Técnicas de Plantio e cuidado com as plantas 

• Espécies de plantas para os tipos de jardins. 

• Combate a ervas invasoras e pragas. 

• Tratos culturais — manejo e cuidados. 

• Compostagem e Adubação. 

METODOLOGIA 

Aulas teóricas e práticas em campo, leitura e interpretação de texto, trabalho em grupo. 

CRONOGRAMA 

A combinar, com o prazo de 15 dias para organização e elaboração do cronograma. 

CERTIFICAÇÃO 

0 curso é certificado de acordo com as exigências legais. 



PROPOSTA COMERCIAL 

VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 12.280,00 (Doze mil, duzentos e oitenta reais) 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Trinta dias após emissão da Nota Fiscal, através de 

Boleto Bancário ou Depósito, ou em até três vezes, sendo uma entrada no término 

do curso e mais duas parcelas para trinta e sessenta dias. 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO:  GP  TREINAMENTOS — Guilherme Salvador  
Peres Junior  ME 

CNPJ: 30.810.095/0001-70  

Sem mais, aguardo seu posicionamento quanto ao valor de investimento 

apresentado e prontifico-me a atendê-lo assim que solicitado. 

Saudações  

GP  Assessoria e Treinamento 
Guilherme Salvador  Peres Junior  

Diretor Comercial 



Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
EDUARDO AQUINO RIBEIRO 21472187822 

Nome do Empresário 
EDUARDO AQUINO RIBEIRO 
Nome Fantasia  
OFFICE  TREINAMENTOS 
Capital Social 
5.000,00 
Número Identidade 	Orgão Emissor 	UF Emissor 	CPF 
330697584 	 SSP 	 SP 	 214.721.878-22 

Condição de Microempreendedor Individual 

Situação Cadastral Vigente 	 Data de Inicio da Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 	 03/07/2017 

Números de Registro 

CNPJ 
28.093.756/0001-41 

Endereço Comercial 

NIRE 
35-8-2414755-2 

CEP 	 Logradouro 	 Número 
14808-332 	 RUA JOAO VENIER DE OLIVEIRA 	 95 
Bairro 	 Município 	 UF 
JARDIM RESIDENCIAL 

ARARAQUARA 	 SP SILVESTRE 

Atividades 

Data de Inicio de Atividades 	Forma de Atuação 
03/07/2017 	 Estabelecimento fixo 

Ocupação Principal 
Instrutor(a) de cursos gerenciais 
Atividade Principal (CNAE) 
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

Ocupações Secundárias 	Atividades Secundárias (CNAE) 
Promotor(a) de vendas 	 73.19-0/02 - Promoção de vendas 

82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
Digitador(a) 

administrativo não especificados anteriormente 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento  
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição: 
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para emissão do Alvara de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitarios, 

ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de 
espaços públicos. 0 não-atendimento a esses requisitos acarretara o cancelamento deste Alvará de Licença e 
Funcionamento Provisório. 
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A 
sua aceitação está condicionada a verificação de sua autenticidade na  Internet,  no endereço: http://wmv.portaldoempreendedor.gov.bri  Certificado emitido 
com base na Resolução no 16, de lide dezembro de 2009, do Comitô para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios - REDESIm. ATENÇAO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal 
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico 
http-//www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcoi/consulta.aso  



017;-'41(IFL-)413  

Número do Recibo 	 Número do Identificador 	 Data de Emissao 
ME15593707 	 28093756000141 	 15/12/2017 



Secretaria da Fazenda do Estado de  Sao  Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ /1E: 28.093.756/0001-41  

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar 
débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado 
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na 
Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima 
identificado. 

Certidão n° 
	

19010143280-04 

Data e hora da emissão 
	

30/01/2019 09:55:53 

Validade 
	

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada ã verificação de sua autenticidade no sitio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br  

Folha 1 de 1 



DADOS CADASTRAIS 

EMPRESA:  OFFICE  TREINAMENTOS 

NOME DO RESPONSÁVEL: Eduardo  Aquino  Ribeiro 

CARGO: Diretor Comercial 

DATA DE NASCIMENTO: 11/10/1980  

EMAIL  INSTITUCIONAL: eduardo@officetreinamentos.com.br  

EMAIL  PESSOAL: coach.eduaquino@gmail.com  

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua João Venier de Oliveira, n° 95 — Jardim Silvestre — 
Araraquara — SP 

TELEFONES: (16) 3397-8709 / (16) 99737-9054 

DADOS BANCÁRIOS: 

Banco: 756 - SICOOB 

Agência: 4434 

Conta Corrente: 10394-2 

Av. João Sedenho, n° 42 - Vila Sedenho - Araraquara - SP - 14806-075 
(16) 3397-8709 1(16) 99737-9054 

www.officetreinamentos.com.br  



Oliveira 
Chefe de Trab. e Empreende smo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

Americo  Brasiliense / SP, 11 de marco de 2019. 

Oficio n° 075/2019 — Solicitação de contratação de empresa especializada para qualificação do 

Bolsistas do Programa Emergencial de Auxilio Desemprego - PEAD. 

Exmo. Prefeito, 

Encaminho a solicitação de autorização para a contratação 

de empresa responsável pela execução de um curso de qualificação Profissional ou alfabetização 

para atender os Bolsistas do PEAD. 

Informo que a Lei Municipal 2.226 de 20 de fevereiro de 

2019, que criou o Programa Emergencial de Auxilio Desemprego (PEAD) no âmbito do 

município de Américo Brasiliense, em seu  art.  2°, inciso II determina a realização de curso de 

qualificação profissional ou alfabetização que deve ser ofertado aos participantes do referido 

Programa. 

Sem mais, agradecemos a colaboração e atenção dispensada 

ao referido processo. 

Atenciosamente, 

Excelentíssimo Senhor 

Dirceu Brás Pano 

Prefeito Municipal 

Rua Benedito Storani, 661 — Vila Cerqueira Fone: 16— 33927318 / 997409180 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

Américo Brasiliense, 25 de abril de 2019. 

PROCESSO: 0025/2019 

DISPENSA: 0011/2019 

OBJETO; contratação de empresa especializada no desenvolvimento de 30 (trinta) 

pessoas para a criação, manutenção e reforma de jardins internos e externos. 

Trata-se da análise do expediente encaminhado a essa Procuradoria Municipal, 

acerca da possibilidade de contratação de empresa especializada no desenvolvimento 

de 30 (trinta) pessoas para a criação, manutenção e reforma de jardins internos e 

externos, com fundamento no artigo 24, II da Lei 8.666/93. 

Conforme consta do teor do oficio 075/2019 do Departamento de 

Desenvolvimento Econômico há a necessidade da contratação de empresa responsável 

pela execução de curso de qualificação profissional ou alfabetização para atender os 

bolsistas do PEAD. 

Ademais, informa que a Lei Municipal 2.226 de 20 de fevereiro de 2019, que 

criou o programa emergencial de auxilio desemprego (PEAD) no âmbito do Município 

de Américo Brasiliense, em seu  art.  20, inciso II determina a realização de curso de 

capacitação. 

0 processo de dispensa teve com origem com a RCMS 0832, sendo que o valor 

para a contratação é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

É o relatório, passo a me manifestar: 

Prefacialmente cabe destacar que a presente manifestação, leva em 

consideração os elementos constantes dos autos do processo epigrafado, no cabendo 

a esse parecerista a análise de questões relacionadas a oportunidade e conveniência, 

atendo-se aos aspectos estritamente jurídicos. 

Av. Eugenio Voltarei n° 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

As hipóteses de licitação dispensável estão previstas no  art.  24 merecendo 

destaque as seguintes:  

Art.  24. É dispensável a licitação: 

- para outros serviços e compras de valor até .10% (dez por cento) do 

limite previsto na alfnea 	do inciso II do attigo anterior e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 

possa ser realizada de uma só vez 

Neste sentido:  

Art.  23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a  III  

do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, 

tendo em vista o valor estimado da contratação: 

- para compras e serviços não referidos no inciso anterior 

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

Todavia, o Decreto no 9.412/2018 estabeleceu novos limites para a contratação 

direta de pequeno valor, conforme segue: 

I - para obras e serviços de engenharia: 

a) convite - até R$ 330000,00 (trezentos e trinta mil reais) 

b) na modalidade tomada de  preps  - até R$ 3.300.000,00 (três milhões 

e trezentos mil reais) 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três 

milhões e trezentos mil reais);  
Av. Eugenio Voltarei n° 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

II - para compras e serviços: 

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis 

mil reais) 

b) na modalidade tomada de  preps  - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, 

quatrocentos e trinta mil reais) 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, 

quatrocentos e trinta mil reais). 

Com as alterações, a dispensa de licitação passa para: 

I - para obras e servigos de engenharia: R$ 33.000,00 (trinta e três mil 

Reais) 

• - para compras e serviços: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos 

Reais) 

Por outro lado, no que diz respeito à minuta da Minuta do Instrumento Contratual, 

dispõe o  art.  55 da Lei 8.666/93,  "in verb's" 

Art.  55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

• - o regime de execução ou a forma de fornecimento;  

III  - o prego e as condigbes de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de  preps,  os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento; 

Av. Eugenio Voltarei n° 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, 

de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 

funcional programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 

exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das pattes, as penalidades cabíveis e 

os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no  art.  77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, 

quando for o caso; 

XI - a vinculaçãO ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a 

inexigiu, ao convite e ci proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos 

casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de 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. 

Dessa forma, cotejando a minuta do Instrumento Contratual com o supracitado 

artigo  art.  55 da Lei 8.666/93, verifico a presença de todas as cláusulas essenciais do 

contrato administrativo e a compatibilidade da dispensa com o disposto no artigo 24, I da 

Av. Eugenio Voltarei n° 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

Lei 8.666/93, motivo pelo qual, essa Procuradoria Jurídica se manifesta pela regularidade 

da minuta contratual e pela legalidade da contratação. 

RAFAEL/. TEVAN 

PROCURADR MUNICIPAL 

OAB/SP 241.8tt Matricula 3518 

Av. Eugenio Voltarei n° 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600 

5 



Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0011/2019 - PROCESSO N° 0025/2019 

INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 5 .2--12019 

O MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE — PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMÉRICO BRASILIENSE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 
cidade de Américo Brasiliense — SP, A. Rua Eugênio Voltarei, n° 25, Centro, inscrito no 
CNPJ sob n° 43.976.166/0001-50, representada neste ato pelo Prefeito Municipal 
Dirceu Bras Pano, brasileiro, casado, doravante denominado CONTRATANTE; e, de 
outro lado a EDUARDO AQUINO RIBEIRO 21472187822, estabelecida a. Rua João 
Venier de Oliveira — Jardim Residencial Silvestre - Araraquara, estado de São Paulo, 
inscrito no CNPJ sob N° 28.093.756/0001-41, neste ato representado por Eduardo  
Aquino  Ribeiro, Diretor Comercial, portador do RG: 33.069.758-4 e CPF: 214.721.878-
22, de ora em diante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente 
contrato, que será regido pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, pelo 
Processo n° 0084/2018 e pelas cláusulas e condições abaixo descritas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 
1.1. 0 objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE 30 PESSOAS PARA A 
CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE JARDINS INTERNOS E 
EXTERNOS, que serão prestados nas condições estabelecidas no projeto básico. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se a proposta, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA 
2.1. 0 prazo de vigência deste  Talmo  de Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO 
3.1. 	0 valor total da contratação é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

4. CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. 	Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do 
orçamento vigente, conforme classificação: 
Ficha: 573 
Natureza: Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
Unidade: Departamento de desenvolvimento Econômico 
Funcional: Manutenção de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 

5. CLÁUSULA QUINTA — PAGAMENTO 
5.1. 	0 pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 5(cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art.  5°, § 3°, da 
Lei n° 8.666, de 1993. 
5.2.. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias, 
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que 
aquela se referir. 
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5.3. 0 pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo 
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos 
materiais empregados. 
5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplencia, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer  'onus  para a 
Contratante. 
5.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplencia da contratada, bem como quanto â. existência de 
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 
para garantir o recebimento de seus créditos. 
5.7. 	Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 
5.9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela  maxima  
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada. 
5.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
5.11 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado A. apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

6. CLÁUSULA SEXTA — REAJUSTE E ALTERAÇÕES 
6.1. 0 preço contratado é fixo e irreajustivel. 
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-do pela disciplina do  art.  65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU 
RECEBIMENTO 

7.1. A execução dos serviços será iniciada em n p -s  /2019, na forma que segue: 
7.2. 	Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
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verificação de sua conformidade com as especificações constantes do processo e 
proposta. 
7.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes do processo e da proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à. custa da 
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
7.4. 	Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 
serviço executado e materiais empregados, com a conseqüente aceitação mediante 
termo circunstanciado. 
7.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
7.5. 	0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA- FISCALIZAÇÃO 
8.1. 	Nos termos do  art.  67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 
8.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o  art.  70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
8.3. 0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

9. CLÁUSULA NONA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. 	Sao  obrigações da Contratante: 
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à. autoridade competente para as providências cabíveis; 
9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
9.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do 
órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 
trabalhista; 
9.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas neste contrato; 
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9.6. 	Efetuar as retenções tributárias de acordo com a legislação. 

10. 	CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. Executar os serviços conforme especificações constantes do processo e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas em sua proposta; 
10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, As suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. 0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas acarretará a 
aplicação, a juizo da CONTRATANTE, das seguintes sanções, independentemente do 
cancelamento da nota de empenho e da rescisão contratual: 
a) Advertência; 
b) Multas, na forma do subitem 11.2; 
c) Suspensão temporária do direito de participar em licitação do CONTRATANTE e 
impedimento de contratar com a Administração Pública; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 
11.2. A contratada estará sujeita As seguintes multas: 
11.2.1. Por dia de atraso no andamento da obra, em relação ao cronograma previsto no 
edital: multa no valor equivalente a 0,3% (zero virgula três por cento) do valor total do 
contrato; 
11.2.2. Por abandono da obra por período superior a três dias úteis: multa no valor 
equivalente a 3% (três por cento) do valor total do contrato, por ocorrência; 
11.2.3. Pelo descumprimento de outras obrigações legais e contratuais, regularmente 
apuradas: multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 
11.3. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser cumuladas 
com multa. 
11.4. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que 
se repetir o motivo. 
11.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia prestada, do valor devido A contratada, cobrada judicialmente ou 
extrajudicialmente, a critério do Contratante. 
11.6. Da intenção de aplicação de qualquer das penalidades previstas será concedido 
prazo para defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação, exceto nos 
casos em que a sanção for estabelecida com base no inciso IV, do artigo 87, da Lei 
Federal n° 8.666/93, devidamente atualizada, quando o prazo para apresentação de 
defesa pelo interessado será de 10 (dez) dias a contar da abertura de vista do respectivo 
processo, nos termos do artigo 87, § 3°, da mesma lei. 
11.7. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da notificação. 
11.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no 
Cadastro de Fornecedores do Município, e no caso de impedimento do direito de licitar 
e contratar, a contratada terá seu cadastro cancelado por igual período. 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 
12.1. 0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no  
art.  78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as conseqüências indicadas no  art.  80 da mesma 
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 
12.2. E admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada corn/ern outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos para a contratação; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 
da Administração à continuidade do contrato. 
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se A. 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no  art.  77 da Lei n° 8.666, de 1993. 
12.5. 0 termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso: 
12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.5.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES 
13.1. E vedado A CONTRATADA: 
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
13. 	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
13.1. Os casos omissos  sera()  decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei n° 8.666, de 1993, Código de Defesa do Consumidor e 
normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO 
14.1. Em virtude dos princípios da economicidade e eficiência, a publicidade será feia 
por meio do Portal Transparência. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei n° 8.666, de 1993, Código de Defesa do Consumidor e 
normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 
16.1. 0 Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da cidade de Américo Brasiliense. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes. 

Américo Brasiliense, O )"" de 1-nr--CA- 	de 2019. 
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‘"'--ONTRATANTE 
Dirceu Brás Pano 
Prefeito Municipal 

CONTRATADA 
Eduardo  Aquino  Ribeiro 

EDUA RDO AQUINO RIBEIRO 21472187822 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
CONTRATADO: EDUARDO AQUINO RIBEIRO 21472187822 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 5 1)/2019. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
DESENVOLVIMENTO DE 30 PESSOAS PARA A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
REFORMA DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS 
ADVOGADO (S)/ N° OAB: (*) 	  

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 n° 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  Sao  Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 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) 0 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. 

Américo Brasiliense, O de )-Y`'{'"e de 2019. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Dirce Lauto Guimar5es de Oliveira 
Cargo: Chefe de trabalho e Empreendedorismo 
CPF: 099.030.058-73 / RG: 1.380.590-X 
Data de Nascimento: 03/10/1968 
Endereço residencial completo: Rua dos jacarandás, n2  135, Jardim Primavera 
Américo Brasiliense -SP - CEP: 14830-000  
E-mail  institucional: ceat@americobrasiliense.sp.gov.br  
E-mail  pessoal: dirce.adm@gmail.com   

Telefone(s): (16) 3392-2437 

Assinaturar---  

Responsáveis  Uwe  assinarain o ajuste:  

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Dirceu Brás Pano 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 020.379.978-09/ RG: 8.644.116-4 
Data de Nascimento: 03/02/1961 
Endereço residencial completo: Rua  Pe.  Francisco Culturato - 761 - Vila Cerqueira - 
Américo Brasiliense - SP.  
E-mail  institucional: gabinete@americobrasiliense.sp.gov.br  
E-mail  pessoal: dirceupano@hotmail.com   
Telefone(s): (16) 3393-9600 prefeitura 
Assinat 

Pela CONTRATADA: 
Nome: Eduardo  Aquino  Ribeiro 
Cargo: Diretor Comercial 
RG: 33.069.758-4 e CPF: 214.721.878-22 
Data de Nascimento: 11/10/1980 
Endereço residencial completo: Rua  Joao  Venier de Oliveira-,--rie-95-=-34  dim  Silvestre - 
Araxaquara - SP - CEP: 14808-332  
E-mail  institucional: eduardo@officetreina,mntos.com.br  
E-mail  pessoal: coach.eduaquino@gma .com  
Telefone(s): (16) 3397-8709/(16) 997/7-9054 /' 
Assinatura: 
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AV.  EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SAO PAULO CNPJ: 43976166000150 
-- 	- 

EMPENHO ORÇAMENTARIO 	 1,003 
2019 	 3 

EMPENHO N° 	3896 
Ficha 

573 

Tipo 

GLOBAL 

Data 

07/05/2019 

Prazo Pagto Licitação 

00112019 

Processo 

0025/2019 

Modalidade Licitação 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

UNIDADE 	02.19.00 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

EXECUTORA 	02.19.01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

NATUREZA 	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  

SUB-ELEMENTO 	3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

FUNCIONAL 	22661.0048 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

PROJ/ATIVID. 	2.046 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

RECURSO 	01.110.0000 GERAL 

DOTAÇÃO 	 424.600,00 

ANTERIOR 	 127.534,18 

EMPENHADA 	 10.000,00 

SALDO ATUAL 	 117.534,18 

Tipo de Meta Convénio Fontes de Recurso Data Inicio Data Término Processo Data Assinatura 

Beneficiário 

EDUARDO AQUINO RIBEIRO 21472187822 	 COD:  10513 

PF/CNPJ: 	28.093.756/0001-41 	 TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA 

ENDEREÇO: 	RUA JOAO VENIER DE OLIVEIRA, 95 	 BAIRRO: JARDIM RESIDENCIAL 

CIDADE: 	ARARAQUARA 	 TELEFONE: 33970096 

BANCO: 	756 	 AGÊNCIA: 4434 	 C/C 10394-2 	 1)(1 

Histórico 

1,0000 SV DESENVOLVIMENTO DE 30 PESSOAS PARA A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
REFORMA DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS NOS AMBIENTES RURAIS, URBANOS E 

EMPRESARIAIS 

Observações 

RCMS:  OF:  1632 	CONTRATO: 00522019 

VALOR....R$ 	 10.000,00 

Fica empenhado a importância de: 

--DEZ MIL REAIS 

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 

DIRCEU  BRAS  PANO 

Prefeito Municipal 

DATA: 	/ 	/ 

CONTABILIZAÇÃO 

Elisangela C. K dos Anjos 

TC 1SP250406/0-3 

DATA: 	/ 	/ 

LIQUIDAÇÃO 

Nota Fiscal: 

DATA: 	/ 	/ 

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 	 Banco: 

DATA: 	/ 	/ 	 Recurso: 

Cheque: 

DIRCEU  BRAS  PANO 	 Dernivaldo Cardoso de Oliveira 

Prefeito Municipal 	 Tesoureiro 

RECIBO E QUITAÇÃO 

Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos pleno e geral quitação. 
Assinatura 	 Documento 

DATA: 	/ 	/ 
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AV.  EUGENIO VOLTAREL, CENTRO, n° 25 - CEP: 14820000 - PABX: (16) 3393-9600 - FAX (16) 33939600 

.... 
4, 	 C.N.P.j.: 43976166000150 	- 	Inscrição Estadual: 166.073.610.110 	- 	Site:  www.americobrasiliense.sp.gov. 

ORDEM DE FORNECIMENTO  
PRÉ-EMPENHO -2019 

OF  N° 	1632 
Ficha 

573 

Tipo Tipo 

GLOBAL 

Data 

07/05/2019 

Prazo de Entrega 

-Conforme 
Contrato 

Licitação 

0011/2019 

Processo 

0025/2019 

Contrato 

0052/2019 

Previsão de Pagamento 

o Dias apos a 
entrega 

Modalidade Licitação  
DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

Unidade: 	02.19.00 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 	 RCMS: 
Executora: 	02.19.01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

Despesa: 	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  

Sub-Elemento: 	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 	 Via n.°: 1 
Recurso: 	011100000 GERAL 	 N° Ata de Registro: 
Projeto: 	2.046 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

Fornecedor: 	EDUARDO AQUINO RIBEIRO 21472187822 

CPF/CNPJ: 	28093756000141 

Endereço: 	RUA JOAO VENIER DE OLIVEIRA, 95 	 Tipo: 	CNPJ - PESSOA JURÍDICA 

Bairro: 	JARDIM RESIDENCIAL SILVESTRE 	CEP: 14808-332 	Código: 	10513 	Fone: 	(16) 33970096 

Cidade: 	ARARAQUARA 	 Estado: 	SP 	 Fax:  
E-mail: 	eduardo@officetreinamentos.com. Banco: 756 	 Agência: 4434 	 C/C: 	10394-2 

QUANTIDADE CÓDIGO UND DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA VLUNITÁRIO VALOR 

1,00 SV DESENVOLVIMENTO DE 30 PESSOAS PARA A 10.000,00 10.000,00 

CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE JARDINS 

INTERNOS E EXTERNOS NOS AMBIENTES RURAIS, 

URBANOS E EMPRESARIAIS  

SUB-TOTAL 10.000,00 

DESCONTO 0,00 

IPI/ICMS 0,00 

TOTAL GERAL 	 TOTAL 10.000,00 

Obs: Deverá constar na nota fiscal o número da ordem de fornecimento, ag. e aconta bancária para 
pagamento Autorização 

Autorizado 

OPERADOR 	LUCILA 	 Dirceu Brás Pano - Prefeito Municipal 

Hora/Local Entrega: 

1 
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CONTRATO N°0052/2019 
DISPENSA 1\1° 0011 /2019 - PROCESSO: 0025/2019 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
CONTRATADO: EDUARDO AQUINO RIBEIRO 
DATA DE ASSINATURA: 07/05/2019 
VIGÊNCIA: 07/11/2019 
VALOR: R$ 10.000,00 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
DESENVOLVIMENTO DE 30 PESSOAS PARA A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
REFORMA DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS NOS AMBIENTES RURAIS,  
URBAN  OS E EMPRESARIAIS. 

CONTRATO NI' 0054/2019 ADITIVO AO CONTRATO N.° 0072/2017 
DISPENSA N° 0017/2017 - PROCESSO: 0050/2017 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
CONTRATADO: MARIA  LUCIA  DE FREITAS URBANO 
DATA DE ASSINATURA: 14/05/2019 
VIGÊNCIA: 12 MESES 
VALOR: RS 19.926,60 
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA 

CONTRATO N° 0055/2019 ADITIVO AO CONTRATO N.° 0067/2018 
PREGÃO N° 0007/2018 - PROCESSO: 0019/2018 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
CONTRATADO: ISABELLA BALBINO CAVASSANI 
DATA DE ASSINATURA: 16/05/2019 
VIGÊNCIA: 12 MESES 
VALOR: R$ 17.760,00 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EDUCADORES SOCIAIS (NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR), 
OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA. 

CONTRATO 0056/2019 ADITIVO AO CONTRATO N.° 0068/2018 
PREGÃO N°0007/2018 - PROCESSO: 0019/2018 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
CONTRATADO: JULIANA CAETANO DA SILVA 
DATA DE ASSINATURA: 16/05/2019 
VIGÊNCIA: 12 MESES 
VALOR: R$ 26.400,00 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EDUCADORES SOCIAIS (NIVEL MÉDIO E SUPERIOR), 
OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA. 

CONTRATO N°0057/2019 ADITIVO AO CONTRATO N.° 0069/2018 
PREGÃO NI' 0007/2018 - PROCESSO: 0019/2018 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 

Quarta-feira, 05 de Junho de 2019 1 Edição N°10511 Cadernol (m9if  
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