
Philipe Rodrigues 
Fiscal de  Rendas  
RC: 40.150.902 3  

Operador: 

o a emissão do(s) pré-empenho(s) para 
o(s) fornecedor(es) 

Observação:  

Eta  RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço 

Diriet/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  
AV.  EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150 

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS  
2019 

PMAB 

L 

RCMS N° 1288 
Ficha 

23 
Tipo Data 

22/04/2019 

Prazo de Entrega 

1- 

Previsão de Pagamento Processo Licitação Modalidade Licitação 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

N° Ata de Registro 

Fornecedor : MONTEIRO & GOMES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME -  Estoque: 	ALMOXARIFADO CENTRAL 	 CNPJ/CPF: 24121735000131 
Destino: 	SETOR DE TRIBUTOS -  PREFEITURA 	 Fornecedor 2: A E SUENAGA PLANEJAMENTO E TREINAMENTO LTDA -EPP - 

CNPJ/CPF: 07702698000136 
Requerente: 	PHILIPE RODRIGUES 	 Fornecedor 3:  MR  CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA S/S - CNPJ/CPF: 

1 .1An7acInnn 1 lq 

Unidade: 	02.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Executora: 	02.03.01 ADMINISTRAÇÃO 
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: 	2008 SERV ÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 	 R$ 

QUANTIDADE CÓDIGO UND DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA 	
FORNECEDOR FORNECEDOR 

01 	 0 	
FORNE1EDOR

2 	 03 

1,00 SV 
	

CAPACITAÇÃO NA  AREA  TRIBUTARIA PARA ANALISAR 0 SETOR 

FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE 

17.300,0000 17.500,0000 17.000,0000 

TOTAL 17.300,00  17.500,00  17.000,00  

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO 17.000,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
SETOR DE TRIBUTOS 

OFÍCIO N° 001/2019 

Solicitação de Contratação de Empresa para realizar capacitagei o 
na área tributária com intuito de analisar o recolhimento de 
ISSQN por parte das Instituições Financeiras. 

JUSTIFICATIVA: Devido a necessidade de contratação de 
capacitação especializada na área tributária para auxiliar na 
análise dos Demonstrativos Contábeis, Balanço Patrimonial e 
Demonstrações de Resultados das Instituições Financeiras, 
Casas Lotéricas e empresas comerciais que exerçam atividade 
bancária no município, com a finalidade de apurar Receitas 
Totais das prestações de serviços e ISSQN devidos e que não 
foram recolhidos aos cofres públicos do município, combatendo 
a sonegação fiscal. 

Prefeitura do Município de Américo Brasiliense, aos 26 dias 
do mês de abril de 2019 

Philipe Rodrigues 
Fiscat de Rendas 
RO: 40.150.902-3 





MR  Consultoria Econômica e Financeira 

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 
Exmo. Sr. Philipe Rodrigues 
Fiscalização de Rendas 

Campinas 29 de abril de 2019. 

OBJETO: CAPACITAÇÃO NA  AREA  TRIBUTARIA PARA ANALISAR 0 SETOR FINANCEIRO 

DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
Capacitação para a  Area  Tributária da Prefeitura Municipal de  Americo  Brasiliense com 
a finalidade de se analisar os Demonstrativos Contábeis, "Balanço Patrimonial e 
Demonstrações de Resultadosn'clas Instituições Financeiras, Casas Lotéricas e empresas 
comerciais que estão exercendo algum tipo de atividade bancária no município, como 
empréstimos e financiamentos, recebimento de contas diversas ou depósitos bancários, 
dos últimos 5 (cinco) anos no município de Américo Brasiliense, com a finalidade de ser 
apurar as Recettas Totais das Prestações de Serviços das Instituições Financeiras, Casas 
Lotéricas e demais empresas que atuam no setor, bem como o ISSQN devidos e que não 
foram recolhidos aos cofres públicos do município. 

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS: 
Identificação das atividades operacionais desenvolvidas pelas Instituições Financeiras, 
Casas Lotéricas e demais empresas do Município, para a elaboração da Notificação de 

Inicio de Fiscalização. 
Analise dos Documentos Contábeis das Instituições Financeiras dos últimos 5 (cinco) 

anos, elaborados de acordo com o  COW,  e de todos os demais documentos solicitados 

na Notificação de Inicio de Fiscalização; 
Análise de todos os Documentos Contábeis das Casas Lotéricas e das empresas 
Comerciais que exercem algum tipo de prestação de serviços para Instituições 

Financeiras, conforme solicitados na Notificação de Inicio de Fiscalização; 
Elaboração dos relatórios analíticos detalhados e consolidados por tipo de receita de 
prestação de serviços e de tarifas bancárias que geraram os valores dos ISSQN devidos 

pelas Instituições Financeiras; 
Elaboração do Auto de Infração e Lançamento com o Relatório CompJet° da Auditoria  

Fiscal. 

-Todos os Balancetes mensais das Agências Bancarias que foram enviadas ao Banco 
Central do Brasil referente ao período da Fiscalização, serão analisados 
comparativamente com os Balancetes fornecidos pelas Instituições Financeiras que 
devem ser entregues para a  Area  de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Novo 
Horizonte, com a finalidade de se apurar o valor do ISSQN devido. 

-Todos os trabalhos serão realizados com base nas Leis Federais de ng- 3.724/2001, 
4.728/1965, 5.764/1971, 6.835/1976, 7.492/1986, 10.194/2001 e 11.795/2008. Lei 
Complementar 116 de 31 de julho de 2003 que regulamentou o Imposto Municipal 
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MR  Consultoria Econômica e Financeira 

sobre Serviços  !SS  das Instituições Financeiras, mais Circulares do Banco Central e 
Resolução do CMN. 

Prazos para a Prestação dos Serviços:  
Fase da Notificação das Instituições Financeiras:  A Notificação de Início de Fiscalização  
sera  disponibilizada em até 5 dias uteis após a contratação da consultoria. 
Fase da Notificação das Casas Lotéricas e Empresas que prestam serviços para  
Instituições Financeiras no município:  A Notificação de Inicio de Fiscalização  sera  
disponibilizada em até 5 dias uteis após a identificação de todas as empresas comerciais 
que exercem algum tipo de atividade operacional para Instituições Financeiras no 
município. 

Fase da Execução da Auditoria dos Balancetes dos últimos 60 meses e a emissão do 
Th 	Auto de Infração:  até 20 dias após o recebimento dos documentos solicitados na fase 

de Notificação. 

Com base nas analises dos documentos recebidos pelas Instituições Financeiras 
poderá ser emitida novas Notificações solicitando novos documentos e 
esclarecimentos adicionais. 

Auto de Infração:  As instituições Financeiras, Casas Lotéricas e Empresas Comerciais 
terão até 30 dias após o recebimento do Auto de Infração para Contestar o valor 
apurado ou pagar a Prefeitura. 

Caso alguma Instituição, Casa Lotérica ou Empresa Comercial não realize o pagamento 

dentro de 30 dias, o débito apurado devera ser contabilizado na Divida Ativa da 
Prefeitura e dar inicio à cobrança amigável ou judicial. 

Prazo para a Conclusão das Prestações dos Serviços:  6 (seis) meses, sendo que, se ao 
final deste período alguma das empresas Notificadas ainda não tenha seu relatório de 
Auto de Infração e Lançamento e Relatório Completo da Auditoria Fiscal concluído, "que 

pode ocorrer por diversos notivos",a empresa deverá continuar a prestação de serviços 
até a devida conclusão dos mesmos. 

Valor da Prestação de Serviços:  R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) 
Forma de Pagamento:  6 (seis) parcelas mensais de R$ 2.833,33 (dois mil oitocentos e 
trinta e três reais e tri ta e três centavos) com vencimento a cada 30 dias após a data 
de assinatura do c t rato. 

li
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,Milton Robe 	.,cla Silva 	 ea  
CINAR Consultor* 	oneimica e Financeira 	 ou 

s_, e   
CN PI: 13.560.749/0001-35 	 OfISS°  r‘  1 Ag 10001  
Fones: (19) 9.8162.7265 (19) 9.9964.695Svit CO \t-i  Ns  .56— 
WhatsApp +55 19 99964.6958 
e-mails:  miltoresilva@gmail.corn  
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A E Suenaga Planejamento e Treinamento Ltda. 

Prefeitura de Américo Brasiliense 

Setor de Fiscalização e Rendas 

Sr. Philipe Rodrigues 

OBJETO 

Capacitação de Auditoria Fiscal das Agências Bancárias de Instituições Financeiras, 
visando apurar o valor real das Tarifas Bancárias recebidas nos períodos analisados e 
com a Arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, dos 
últimos 5 (cinco) anos. 

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NA CAPACITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO: 

- Capacitação na Elaboração a Notificação que dá Inicio à Fiscalização, "com os 

documentos e informações necessários para o inicio da Fiscalização". 

- Análise de todos os Documentos Contábeis da Agência Bancária do período a ser 

auditado. 

- Elaboração dos relatórios analíticos detalhados por tipo de receita de tarifas 

bancárias da Agência bancária. 

- Confecção do Auto de Infração com o Relatório Completo da Auditoria. 

Banco a serem analisados: Todos que possuam agências no município. 

Prazo para a execução dos trabalhos: 6 meses. 

Prazo para o Pagamento da Prestação dos Serviços: a cada 30 dias após a assinatura 

do contrato. 

Valor da Prestação de Serviços: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) a ser 

pago em 6 parcelas de R$ 2,916,67 (dois mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e 

sete centavos). 

São Paulo, 26 de abril de 2019. 

Atenciosamente 

Nome: A e Suenaga Planejamento e Treinamento Ltda. - EPP 
CNPJ:07.702.698/0001-36 
Endereço: Rua  Americo  Alves Pereira Filho, 565 — cjto 072 
São Paulo SP CEP. 05.688-000 

Antonio Massaharu Suenaga 	 (11)9-9689-1275  ou  (11) 3758-6552 
e-mail: creditosuenaga@gmail.com  



IYIGG 
À Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense SP 
Departamento de Fiscalização de Rendas 

COTAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARA ANALISAR OS BALANÇOS DE 

TODAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE OPERAM NO MUNICÍPIO DE AMÉRICO 

BRASILIENSE, COM A FINALIDADE DE SE APURAR OS TRIBUTOS MUNICIPAIS. 

Analisar os Balanços Patrimoniais e os Demonstrativos de Resultados de ate 5 (cinco) exercícios 
fiscais com a finalidade de se apurar a evolução das contas realizando as analisas verticais e 
horizontais e os principais  indices  de liquidez, estrutura de capitais, rentabilidade e 
endividamento.  

Corn  a finalidade de se apurar a situação econômica e financeira, o crescimento e/ou decréscimo 
das carteiras de empréstimos e financiamentos e das captações de recursos. 

Analisar a evolução das Receitas de Tarifas Bancárias e Receitas com Empréstimos e 
Financiamentos e os Custos com ISSQN e demais despesas Operacionais e Extra Operacionais 
dos Exercícios Analisados. 

Elaborar a Notificação e o Auto de infração com todos os documentos e informações que 
deverão ser solicitados das agências bancárias para a realização da análise dos Balanços e/ou 
balancetes e Demonstrações de Resultados. 

Prazo para inicio da execução dos trabalhos: 5 dias após o recebimento da documentação 
solicitada na Notificação, e/ou da data da Publicação do último Balanço a ser analisado_ 

Prazo para execução do trabalho: 6 (seis) meses. 

Valor da Prestação dos Serviços: R$ 17.300,00 (Dezessete Mil e Trezentos Reais). 

Prazo para pagamento: 6 parcelas de R$ 2.833,33 a 12  vencendo 30 dias após a assinatura do 
contrato. 

Prazo de validade da Proposta: 60 dias 

São Paulo 25 de abril de 2019 

Atenciosamente 

Carlos Roberto Monteiro 
MONTEIRO 8, GOMES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA- ME  
CNN  24.121.735/0001-31 
Rua: Vicente de Souza  TIP  28 Vila Cruz das Almas São Paulo S.P. 
FONE (011) 3998.7676 
São Paulo SP 
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1° ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL e CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
MR  CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA S/S. 

CNPJ n° 13.560.749/0001-35 

Milton Roberto Ferreira da Silva, brasileiro, natural de Campinas - SP, divorciado, 
nascido em 12 de agosto de 1960, economista, portador do RG n.°13.463.755/SSP- 

Th 	 SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 043.857.478-81, residente e domiciliado na Rua  
Dr.  Quirino, n° 821, Apartamento 32, Bairro Centro, Campinas - SP, CEP: 13.015-
081; e  

Alessandro  Ferreira Franco, brasileiro, natural de Santa Barbara do Oeste — 
solteiro, nascido em 13 de agosto de 1980, educador físico, portador do RG n° 
32.511.572-2 e inscrito no CPF/MF sob o n° 275.340.288-41, residente e domiciliado 
na Rua Indaia, n° 35, Sobreloja, Bairro Jardim Icarai, na cidade de Santa Barbara do 
Oeste — SP, CEP: 13.453-068, únicos sócios da empresa  MR  CONSULTORIA 
ECONÔMICA E FINANCEIRA S/S., inscrita no CNPJ sob n° 13.560.749/0001-35 
situada a Rua Itaguagú, n° 10, Bairro Bela Vista, CEP 13.780-000, na cidade e 
comarca de Brotas, Estado de São Paulo, RESOLVEM de comum acordo  antra  as 
partes alterarem o contrato social nas seguintes condições: 

01 — Admite-se na Sociedade: Thiago Silveira Gonçalves Dias, brasileiro, natural 
de São Gonçalo - RJ, solteiro, nascido em 01 de março de 1990, programador, 
portador do RG n.° 27.753.820-3/SECC-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.° 
149.269.857-13, residente e domiciliado na Rua  Dr.  Quirino, n° 821, Apartamento 
32, Bairro Centro, Campinas — SP. CEP: 13.015-081. 

02 — Retira-se da Sociedade:  Alessandro  Ferreira Franco, brasileiro, natural de 
Santa Barbara do Oeste — S.P., solteiro, nascido em 13 de agosto de 1980, 
educador físico, portador do RG n° 32.511.572-2 e inscrito no CPF/IV1F sob o n° 
275.340.288-41, residente e domiciliado na Rua Indaiá, n° 35, Sobreloja, Bairro 
Jardim icaraf, na cidade de Santa Barbara do Oeste — SP, CEP: 13.453-068, que 
cede e transfere suas quotas de Capital no Montante de 10 (dez) quotas no valor de 
R$ 10,00 (dez reais), transferindo ao novo sócio Thiago Silveira Gonçalves Dias, 
acima qualificado, dando ao mesmo a plena, geral e irrevogável quitação. 
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03 — Alteração de Endereço: A Sociedade que tinha sede e domicilio na Rua 
Itaguagú, n° 10, Bairro Bela Vista, CEP 13.780-000, na cidade e comarca de Brotas, 
Estado de  Sao  Paulo. Passará a ser na Rua Antonio Lourenço, n° 203, bairro Cidade 
Jardim, na cidade e comarca de Santa Maria da Serra, Estado de são Paulo, CEP 
17.370-000. 

04 — Consolidação: Em decorrência da presente alteração, o contrato social da 
sociedade passa a ter a redação consolidada a seguir: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA  MR  CONSULTORIA 
ECONÔMICA E FINANCEIRA WS. 

1. DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E DA SEDE 

1.1 A Sociedade girará sob a razão social de  MR  Consultoria Econômica e 
Financeira WS. 

1.2. A sociedade tem sede e foro à Rua Antonio Lourenço, no 203, bairro Cidade 
Jardim, na cidade e comarca de Santa Maria da Serra, Estado de São Paulo, CEP 
17.370-000. 

2. DO CAPITAL SOCIAL 

2.1 0 Capital social será de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 quotas de 
valor nominal de R$ 1,00 (um real), integralizada, neste ato em moeda corrente, 
pelos sócios, conforme discriminado abaixo: 

Sócio W de Quotas % Valor R$ 

Milton Roberto Ferreira da Silva 990 99% 990,00 
Thiago Silveira Gonçalves Dias 010 01% 10,00 

Total 1.000 100% 1.000,00 
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3. DO OBJETO SOCIAL 

A Sociedade terá por objetivos sociais a Prestação de Serviços em: consultoria e 
assessoria na  area  de Economia e Finanças, conforme dispõe o parágrafo  Calico  do 
Artigo 14 da Lei n° 1A1 1, de 13/08/51, regulamentada pelo Decreto n° 31.794, de 
17/11/52 e Consolidação da Legislação do Conselho Federal de Economia. 

4. DA DURAÇÃO, DO PRAZO E DOS EVENTOS DE DISSOLUÇÃO 

4.1 A sociedade iniciara suas atividades em 01 de Janeiro de 2011 e seu prazo de 
duração é indeterminado_ 

4.2 A morte, incapacidade, insolvência, dissensão ou retirada de qualquer sócio 
implicará dissolução da Sociedade, assumindo o cargo de liquidante o sócio 
remanescente, que procedera aos tramites da liquidação na forma da lei, salvo se a 
dissolução ocorrer por hipóteses de retirada, dissensão ou denúncia do Contrato 
Social, casos em que o liquidante  sera  escolhido pela maioria do capital social. 

Parágrafo 	Entrando a Sociedade em liquidação, os ativos ou passivos, que 
por final se apurarem,  sera°  distribuídos ou suportados pelos socios na proporção 
em que titularem o capital social. 

4.3 A dissolução prevista na cláusula 8° não ocorrera se o sócio remanescente, no 
prazo de até 90 (noventa) dias do fato ocorrido ou do recebimento da notificação 
expressa do outro sócio quanto a sua retirada ou dissensão, manifestar a sua 
intenção de dar continuidade à Sociedade com admissão de outro sócio que atenda 
aos requisitos legais e remanejamento das cotas sociais. 

Parágrafo 10: Ocorrendo a hipótese de continuidade  sera  levantado um balanço 
especial em prazo subseqüente de 90 (noventa) dias, para apurar o valor liquido do 
patrimônio social e das cotas. Feito isso, o valor das cotas do sócio falecido, 
incapacitado, insolvente ou retirante será pago ao próprio ou A seus herdeiros, 
conforme a hipótese, em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, 
devidamente corrigidas pelo mesmo índice aplicável à correção dos ativos sociais, 
vencendo-se a primeira a 30 (trinta) dias da assinatura da alteração contratual e as 
demais em igual data nos meses seguintes. 



6.1. A responsabilidade de cada sócio 6 restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital social. 
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Parágrafo Parágrafo 2°: Em caso de exclusão de sócio por quaisquer das hipóteses previstas 
em lei e por deliberação da maioria absoluta dos sócios, que concomitantemente 
deliberem a continuidade da Sociedade, proceder-se-á conforme previsto no 
Parágrafo 10  dessa cláusula. 

5. DAS QUOTAS 

6.1 As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do outro sócio, ao qual fica assegurado, em igualdade de 
condições e  prep,  direito de preferência para aquisição. 

Parágrafo  lo:  O sócio que desejar ceder ou transferir total ou parcialmente suas 
cotes, deverá notificar expressamente o outro sócio de sua intenção, especificando 
quantidade, valor e forma de pagamento, bem como o nome do eventual 
interessado. 
Parágrafo 2°: Em prazo subseqüente de 30 (trinta) dias da efetivação da notificação, 
o sócio remanescente devera manifestar expressamente se desejam exercer seu 
direito de preferência  &out  se possui alguma restrição ao ingresso do eventual 
interessado na Sociedade. 
Parágrafo 30: 0 silêncio ou desistência de um ou alguns sócios de exercerem seu 
direito de preferência, confere aos demais sócios o direito de conferência sobre as 
sobras das cotes ofertadas, preferência essa que se exercerá sobre as mesmas ou 
em havendo mais de um interessado, na proporção em que titularem o capital social. 
Parágrafo 4°: Incorrendo o exercício do direito de preferência por parte de todos os 
sócios remanescentes sobre as cotas ofertadas e, não havendo restrição ao 
ingresso do eventual interessado na Sociedade, o sócio ofertante poderá alienar as 
cotes sociais ao terceiro interessado nas mesmas condições da oferta feita. 
Parágrafo 5°: Ocorrido o direito de preferência far-se-á cessão de cotas, assinando-
se a competente alteração do contrato social  corn  o pagamento do valor. 

6. DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. 
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7. DA ADMINISTRAÇÃO 

7.1. A administração da sociedade caberá ao sócio Milton Roberto Ferreira da 
Silva, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome 
empresarial; fica vedado, no entanto, o uso do nome comercial em atividades 
estranhas ao interesse social, assumir obrigações em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização do outro sócio. 

Parágrafo 10: Para os seguintes atos, a sociedade estará representada pela 
assinatura isolada do sócio Milton Roberto Ferreira da Silva. 

a) Representação perante terceiros em geral, inclusive repartições piablicas de 
qualquer natureza e entidades do sistema financeiro, bem como representação em 
juizo ou fora dele, ativa e passivamente; 
b) Despedida e punição de empregados, liberação e movimentação de FGTS e 
outros previdenciários, quitações e rescisões trabalhistas, representação perante 
entidades sindicais, previdenciarias e órgãos do Ministério do Trabalho; 
c) Emitir faturas; 
d) Praticar os atos ordinarios de administração dos negócios sociais; 
e) Outorga, aceitação e assinatura de contratos, com assunção de obrigações e 
outras clausulas; 
1) Abertura e encerramento de contas bancárias, emitindo, endossando e recebendo 
cheques e ordens de pagamento; 
g) Aceite de títulos cambiarios e comerciais em geral, resultantes de obrigações da 
Sociedade; 
h) Receber e dar quitação de créditos, dinheiro e valores. 

Parágrafo 20: É absolutamente vedado e sendo nulo e inoperante em relação 
Sociedade, o uso da razão social para fins e objetivos estranhos As atividades e 
interesses sociais, inclusive prestação de avais,  flanges  e outros atos a favor, 
mesmo que a beneficio dos próprios sócios. 
Parágrafo 3°: Aos sócios incumbidos da administração serão atribuidos  "pro  labore" 
mensais, fixados por comum acordo levado à conta das despesas gerais. 
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8. EXERCÍCIO SOCIAL 

8.1 Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestara contas justificadas de sua administração, procedendo A elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econ6mico, cabendo 
aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Parágrafo 1°: Nenhuma destinagão será dada aos resultados sociais até que os 
socios a deliberem em reunião, lavrando-se a respectiva Ata. 

9. DELIBERAÇÕES 

9.1 Nos quatro mesas seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. 

10. ABERTURA DE FILIAIS 

10.1 A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

11. RETIRADAS 

11.1 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retiraâa mensal, a título de  
"pro  labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

12. DOS IMPEDIMENTOS DO ADMINISTRADOR 

12.1 0 Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falirnentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrênci 
contra as relações de consumo, contra a fé pública, ou contra a propriedade. 
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Fica eleito o foro de Santa Maria da Serra, Estado de São Paulo, para o exercício e 
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três 
vias de igual teor e forma. 

Brotas, 23 de Julho de 2.013 
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MR  Consultoria Econômica e Financeira 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO DA  MR  CONSULTORIA ECONÔMICA E 

FINANCEIRA S/S 

Nome: Milton Roberto Ferreira da Silva 

Cargo: Diretor Presidente 

CPF. 043.857.478-81 

RG. 13.463.755 

Endereço Residencial: Rua  Dr.  Quirino 821 apt.32 Centro 

Cidade: Campinas SP 

CEP 13.015-081  

e-mail  institucional: miltonrfsilva@gmaii.com  

e-mail  particular: miltonrfsilvaPgmail.com   

Telefone fixo: (19) 3342.5124 

Telefones celulares: (19) 98162.7265 ou (19)99964.6958 

Milton Roberto Ferreira da Silva 



23/04/2019  

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E  it  DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: MR  CONSULTORIA  ECONOMICA E  FINANCEIRA  
CNN: 13.560.749/0001-35  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União PAU) junto A 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se A situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art  11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http:/lrfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 08:52:55 do dia 17/12/2018 <hora e data de  Brasilia>.  
Válida até 15/0612019. 
Código de controle da certidão: 666B.8090.8D1A.377E 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documenta 
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MR  Consultoria Econômica e Financeira  

MR  CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA S/S 

A Prefeitura Municipal de  Americo  Brasiliense. 

Abaixo informamos nossos dados bancários para pagamento das Notas Fiscais 
referentes a prestação dos serviços. 

DADOS BANCÁRIOS: 

Agência Banco do Brasil 

Agência 3034-1 

c/c- 25.363-4 

Campinas 23 de abril de 2019. 

Atenciosa 

Milton Roberto F. da uva  
MR  Consultoria Econômica e Financeira 
CNPL: 13.560.749/0001-35 
Fones: (19)2513.6958 ou (19) 9.8162.7265 (19) 9.9964.6958 
WhatsApp +55 19 99964.6958 
e-mails:  rniltonrfsiiva@kmail.com   



Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°0015/2019 - PROCESSO N° 0032/2019 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO NA ÁREA 
TRIBUTÁRIA PARA ANALISAR 0 SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO 

DESPACHO DO SENHOR PREFEITO 

A vista do valor apresentado, autorizo o setor competente a efetuar o procedimento de 

dispensa, para contratação da empresa  MR  CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA 

S/S, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 

Encaminho os autos ao Departamento de Assuntos Jurídicos do Município para elaboração 

da minuta do contrato e parecer sobre a contratação pretendida, mediante dispensa de licitação, 

com base no  art.  24, inciso II, da Lei de Licitações, com suas alterações legais. 

Américo Brasiliense, 30 de Abril de 2019. 

Dirceu Brás Pano 
Prefeito Municipal 

Avenida Eugenio VoKarel, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone Oxx (16) 3393-9600 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

Américo Brasiliense, 30 de abril de 2019. 

PROCESSO: 0032/2019 

DISPENSA; 0015/2019 

OBJETO: contratação de empresa especializada em capacitação na área tributária 

para analisar o setor financeiro do municipia 

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

acerca da possibilidade de contratação de empresa especializada em capacitação na 

área tributária para analisar o setor financeiro do município, com fundamento no artigo 

24, II da Lei 8.666/93. 

Conforme consta do teor do oficio 001/2019 do Setor de Tributos, há a 

necessidade de contratação de capacitaggo especializada na área tributária para 

auxiliar na análise dos Demonstrativos Contábeis, balanço patrimonial e demonstrações 

de resultados das instituições financeiras, casa lotéricas e empresas comerciais que 

exerçam atividade bancária no município, com finalidade de apurar receitas totais das 

prestações de serviços e ISSQN devidos e que não foram recolhidos aos cofres 

públicos do município, combatendo a sonegação fiscal. 

0 processo de dispensa teve com origem com a RCMS 1288, sendo que o valor 

para a contratação é de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 

o relatório, passo a me manifestar: 

Prefacialmente cabe destacar que a presente manifestação, leva em 

consideração os elementos constantes dos autos do processo epigrafado, não cabendo 

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

atendo-se aos aspectos estritamente jurídicos. 

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

destaque as seguintes: 

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

Art.  24. É dispensável a licitação: 

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

limite previsto na alinea i 3 ' ,' do inciso II do artigo 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: 

II- 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$ 330.000,00 (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); 

II - para compras e serviços: 
Av. Eugenio Voltarei n° 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

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

mil reais) 

b) na modalidade tomada de preços - 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 serviços de engenharia: R$ 33.000,00 (trinta e três mil 

Reais) 

• - para compras e serviços: R$ 1Z600,00 (dezessete mil e seiscentos 

Reais) 

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

dispõe o att. 55 da Lei 8.666/93,  "in  verbis"  

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 preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, 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 

3 



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 partes, 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 vincula ção ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a 

inexigiu, ao convite e a 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. 

RAFAE TEVAN 
1 

PROCURAD MUNICIPAL 

OAB/SP 241. 86 Matricula 3518 

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

AR  

14/05/2019 	 ) https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSIn  )irPapel.asp 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	 13560749/0001-35 
Razão Social: 	 MR  CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA  SS  

Endereço: 	 R ITAGUACU 10 / BELA VISTA / BROTAS / SP / 17380-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 
1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições 
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 27/04/2019 a 26/05/2019 

Certificação  Marrero:  2019042702552290600230 

Informação obtida em 14/05/2019, ás 15:55:57. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no  
site  da Caixa: www.caixa.gov.br  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp  1/1 



Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0015/2019 - PROCESSO N° 0032/2019 

INSTRUMENTO CONTRATUAL N° (.:.,C) /2019 

O MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE — PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMÉRICO BRASILIENSE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 
cidade de Américo Brasiliense — SP, à Rua Eugênio Voltarei, n° 25, Centro, inscrito no 
CNPJ sob n° 43.976.166/0001-50, representada neste ato pelo Prefeito Municipal 
Dirceu Brás Pano, brasileiro, casado, doravante denominado CONTRATANTE; e, de 
outro lado a  MR  CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA S/S, estabelecida 
Rua Antonio Lourenço, 203— Cidade Jardim — Santa Maria da Serra, estado de  Sao  
Paulo, inscrito no CNPJ sob N° 13.560.749/0001-35, celebram entre si o presente 
contrato, que será regido pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, pelo 
Processo n° 0032/2019 e pelas cláusulas e condições abaixo descritas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 
1.1. 0 objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO NA  AREA  TRIBUTARIA PARA 
ANALISAR 0 SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO, 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 Termo de Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO 

	

3.1. 	0 valor total da contratação é de R$ 17.000,00 (dezessete 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 (s): 23 
Natureza: 3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA 
JURIDICA 
Unidade: 02.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Funcional: 2008 SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 

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. 



Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

5.3. 0 pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo 
servidor competente, condicionado este ato A. 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 
inadimplência, 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 ônus 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 inadimplência da contratada, bem como quanto à 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 máxima 
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 à 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 irreajustável. 
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão 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 	/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 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes do processo e 
proposta. 
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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 
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 A. autoridade competente para as providências cabíveis. 

9. CLAUSULA NONA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. 	São 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 6. Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas neste contrato; 
9.6. 	Efetuar as retenções tributárias de acordo com a legislação. 
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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 à 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 Ateis 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 Ateis, 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. 

12. 	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — RESCISÃO 
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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 com/em 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 A. continuidade do contrato. 
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à 
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 DECIMA TERCEIRA — VEDAÇÕES 
13.1. É vedado à 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. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DOS CASOS OMISSOS. 
13.1. 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. 

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 DECIMA 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, 	0 	de 	(1--- 	de 2019. 
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Dirceu Brás Pano 	 Milton Roberto 1. eira da Silva 

	

Prefeito Municipal 	MR  CONSULTORIA ECONOMI A E FINANCEIRA S/S 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
CONTRATADO:  MR  CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA S/S 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):  Go  /2019. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO  
NA  AREA  TRIBUTARIA PARA ANALISAR 0 SETOR FINANCEIRO DO 
MUNICIPIO 
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 São 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,02 o de 	de 2019. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Ana Maria Araujo de Oliveira 
Cargo: Chefe de tributação 
CPF: 020.383.518-21 / RG: 13.232.262 
Data de Nascimento: 30/11/1960 
Endereço residencial completo: Avenida Alvaro uimardes, n°140, Nossa Senhora das 
graças — Américo Brasiliense — SP — CEP: 148 -000  
E-mail  institucional: tributos@americobrasilie s .sp.gov.br  
E-mail  pessoal: 
Telefone(s): (16) 9-9731-2339 
Assinatura: 

Responsáveis que assinaram 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) 3393-9J9kprçieitv 	 
Assinatura: 

doutor Quirino, n° 821,  apart.  32 — centro 

gmail.com  
.1.com 
802/7265/19-99964-6958 

Pela CONTRATADA: 
Nome: Milton Roberto Ferreira da Silva 
Cargo: Diretor Presidente 
RG: 13.463.755 e CPF: 043.857.478-81 
Data de Nascimento: 12/08/1960 
Endereço residencial completo: 
Campinas/SP  
E-mail  institucional. miltonrfsi  
E-mail  pessoal: miltonrfsilva 
Telefone(s): (19) 981 
Assinatura: 

2-72 

Rua  



• PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  
AV.  EUGENIO VOLTAREL AMERICO BRASILIENSE  SAO  PAULO CNPJ: 43976166000150 

EMPENHO ORÇAMENTARIO 
2019 

Fwa 
V.  i 

EMPENHO N° 	4136 
Ficha 

23 

Tipo 

GLOBAL 

Data 

20/05/2019 

Prazo Pagto Licitação 

00152019 

Processo 

0032/2019 

Modalidade Licitação 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

UNIDADE 	02.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

EXECUTORA 	02.03.01 ADMINISTRAÇÃO 

NATUREZA 	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa  Jul-dice 

SUB-ELEMENTO 	3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

FUNCIONAL 	04122.0008 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

PROJ/ATIVID. 	2.008 SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 

RECURSO 	01.110.0000 GERAL 

DOTAÇÃO 	 250.000,00 

ANTERIOR 	 67.247,89 

EMPENHADA 	 17.000,00 

SALDO ATUAL 	 50.247,89 

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

Beneficiário  

MR  CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA S/S 	 COD:  10578 

PF/CNPJ: 	13.560.749/0001-35 	 TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA 
ENDEREÇO: 	RUA  ANTONIO  LOURENCO, 203 	 BAIRRO: CIDADE JARDIM 

CIDADE: 	SANTA MARIA DA SERRA 	 TELEFONE: 

BANCO: 	 AGENCIA: 	 C/C 

Histórico RCMS: 
1 , 0 0 0 0 	SV 	CAPACITAÇÃO 	NA 	AREA 	TRIBUTARIA 	PARA 	ANALISAR 	0 	SETOR 

FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE 

Observações 

1288  OF:  1833 	CONTRATO: 00602019 
Prazo: 

VALOR....R$ 	 17.000,00 

Fica empenhado a importância de: 
-DEZESSETE MIL REAIS 

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 

DIRCEU  BRAS  PANO 
Prefeito Municipal 

DATA: 	/ 	/ 

CONTABILIZAÇÃO 

-------, 	'' 

Elisbngela C. F. 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: 	/ 	/ 

IIIIIIIIIIIIII 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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AV.  EUGENIO VOLTAREL, CENTRO, n° 25 - CEP: 14820000 - PABX: (16) 3393-9600 - FAX (16) 33939600 

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

ORDEM DE FORNECIMENTO 	 F ItilAB 

PRÉ-EMPENHO - 2019 	 ' 

OF  N° 	1833 
Ficha 

23 

Tipo 

GLOBAL 

Data 

20/05/2019 

Prazo de Entrega Licitação 

0015/2019 

Processo 

0032/2019 

Contrato 

0060/2019 

Previsão de Pagamento Modalidade Licitação  
DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

• 
Unidade: 	02.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 	 RCMS: 	1288 
Executora: 	02.03.01 ADMINISTRAÇÃO 	 Destino: SETOR DE TRIBUTOS - 
Despesa: 	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 	 PREFEITURA  

Sub-Elemento: 	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 	 Via n.°: 1 

Recurso: 	011100000 GERAL 	 N° Ata de Registro: 

Projeto: 	2.008 SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 

Fornecedor: 	MR  CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA S/S 
CPF/CNPJ: 	13560749000135 
Endereço: 	RUA  ANTONIO  LOURENCO, 203 	 Tipo: 	CNPJ - PESSOA JURÍDICA 
Bairro: 	CIDADE JARDIM 	 CEP: 17370-000 	Código: 	10578 	Fone: 	(19) 
Cidade: 	SANTA MARIA DA SERRA 	 Estado: 	SP 	 Fax:  
E-mail: 	miltonrfsilva@gmail.com 	Banco: 	 Agência: 	 C/C: 
---. 

QUANTIDADE CÓDIGO UND DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA VLUNITARIO VALOR 

1,00 SV CAPACITAÇÃO NA  AREA  TRIBUTARIA PARA ANALISAR 17.000,00 17.000,00 
0 SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE AMERICO 

BRASILIENSE  

SUB-TOTAL 17.000,00 

DESCONTO 0,00 

IPI/ICMS 0,00 

TOTAL GERAL 	 TOTAL 17.000,00 

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

Autorizado 
OPERADOR 	LUCILA 	 Dirceu Bras Pano - Prefeito Municipal 

Hora/Local Entrega: 

1 
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CONTRATADO: NATALIA CRISTLNA DE LIMA SAMPAIO 
DATA DE ASSINATURA: 16/05/2019 
VIGÊNCIA: 12 MESES 
VALOR: R$ 17.628,00 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EDUCADORES SOCIAIS (NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR), 
OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO  AMBIT°  DA PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA. 

CONTRATO N° 0059/2019 
DISPENSA N°0017/2019 — PROCESSO: 0039/2019 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRAS1LIENSE. 
CONTRATADO: CASSIO HENRIQUE DA SILVA 13417824842 
DATA DE ASSINATURA: 20/05/2019 
VIGÊNCIA: 90 DIAS 
VALOR: R$ 9.300,00 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DE 280 METROS DE PISOS EM 05 SALAS DE AULA. 

CONTRATO N° 0060/2019 
DISPENSA N°0015/2019 — PROCESSO: 0032/2019 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
CONTRATADO:  MR  CONSULTORTA ECONOMICA E FINANCEIRA S/S 
DATA DE ASSINATURA: 20/05/2019 
VIGÊNCIA: 180 DIAS 
VALOR: R$ 17.000,00 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITACAO 
NA  AREA  TRIBUTARIA PARA ANALISAR 0 SETOR FINANCEIRO DO 
MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE. 

CONTRATO N°67/2019 ADITIVO AO CONTRATO N°: 0053/2016 
DISPENSA N°0011/2016 — PROCESSO: 0040/2016 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
CONTRATADO:  JOSE  ALFREDO ABI JAUDI 
DATA DE ASSINATURA: 04/06/2019 
VIGÊNCIA: 12 MESES 
VALOR: R$ 5.798,64 
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA 
MILITAR  
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