
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMtRICO BRASILIENSE 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E LAZER 

Américo Brasiliense, 30 de Abril de 2019 

Venho por meio deste, solicitar o Projeto de 
Musicalização — Aula de Violão pela importância da ampliação do 
aprendizado musical aos nossos munícipes ou seja, a musicalização é um 
poderoso instrumento que aumenta além, da sensibilidade a audição, 
qualidades como: concentração, coordenação motora, sociabilização, 
respeito a si próprio e aos outros, esperteza, raciocínio, disciplina, 
equilíbrio emocional e inúmeros atributos que colaboram na foimação do 
ser humano. 0 processo de musicalização deve alcançar a todos, buscando 
desenvolver esquemas de absorção da linguagem musical. Ainda considero 
a musicalização como processo de construção do conhecimento no qual, o 
Departamento de Cultura deve proporcionar. 

Desde já agradeço, 
Atenciosamente, 

Ana I/ 
Diretora de 

a Piiani 
ra, T rismo e Lazer 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  

AV.  EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150 	 FAAE3 
a') REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS 

2019 

RCMS N° 1366 
Ficha 

547 
Tipo Data 

26/04/2019 
Prazo de Entrega 

6-05 dias 
corridos do 

Previsão de Pagamento Processo Licitação Modalidade Licitação 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

N° Ata de Registro 

Estoque: 	ALMOXARIFADO CENTRAL 	
Fornecedor 1:  JOSE  AUGUSTO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 13425756877 

Destino: 	, DEPARTAMENTO DE CULTURA 

Requerente: 	ANA  LUCIA  PERIANI 

Unidade: 	02.18.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E LAZER 

Executora: 	02.18.02 LAZER 
Despesa: 	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento: 	3.3.90.36.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FiSICA 
Recurso: 	011100000 GERAL 
Ação: 	2042 DESENVOLVIMENTO DO LAZER 	 R$ 

QUANTIDADE CÓDIGO UND DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 0U MERCADORIA 
FORNEcEDOR 

01 
FORNECEDOR 

0 
FORNECEDOR

2 	 03 

1,00 

---N, 

SV PROJETO DE AULAS DE VIOLÃO PARA DIVERSAS FAIXAS 
ETÁRIAS NO PERIODO DE 8 MESES (MAIO A DEZEMBRO) - 
APRESENTAÇÃO EM DATAS FESTIVAS' 

7.680,0000 

TOTAL 7.680,00 0,00 0,00 

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO 	7.680,00 

Observação: 

AULAS DE INSTRUMENTOS NAS MODALIDADES VIOLÃO E FLAUTA DOCE NO PERIODO DE MAIO ik DEZEMBRO - * POSSUI UM 
ORÇAMENTO COMO PESSOA JURIDICA ANEXO 	 •-'"  

..--- 
Justificative  de Cotação: 1 orçamento está anexo e outro faltou informações para cadastro do fornecedor 

--- 
/) 

Esta RCMS não autoiiiza o ifornec,edor a entregar material/serviço 
-- 

, 

- 

, 

Ana IWO Peiçiani 
DiretcliaitOura e !ter 

Operador: 	. . 
-,../ 

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

. 



ORÇAMENTO DO PROJETO DE VIOLÃO DE 2019. 

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense. 

Eu, Professor de Mu/sica, me disponho a realizar as aulas de 

VIOLÃO POPULAR, para o público a partir do 09 anos de idade 

até fase adulta para a Prefeitura Municipal de Américo 

Brasiliense. 

Serão ministradas 08 aulas semanais no período de maio a 

dezembro de 2019. 

0 valor hora aula completo é de R$ 30.00. 

OBSERVAÇÃO: 

Os respectivos alunos poderão participar em apresentações 

de Viola() em datas comemorativas e festivas do município. 

José Augusto de Oliveira. 

Avenida: Antônio de Oliveira Carvalho, 144. 

Jd Bela Vista — Américo Brasiliense / SP. 

Telefone: (16) 99356-1815 / (16) 3392-4405. 

RG. 26.200.333-8. 	CPF. 134.257.568-77.  

Jos/ tigusto e Oliveira. 



JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA 
Avenida: Antônio de Oliveira Carvalho, 144— Bairro: Jardim Bela Vista. 

CEP: 14820-000/ Américo Brasiliense —SP — Nascimento — 17/10/1974. 

Fone: (016) 3392-4405 — Celular: (016) 99356-1815.  

E-mail:  djoli144@gmail.com  

Objetivo: Atuar na  Area  Educacional como Docente de Educação Pedagógica, Educação Musical, 

Educação na  Area  Técnica em Segurança do Trabalho. 
Dados Pessoais: Nacionalidade: Brasileiro / Naturalidade: Américo Brasiliense 

Data de Nascimento: 17/10/1974 
Filiação: José Alves de Oliveira & Maria Ap. dos Santos de Oliveira 

Estado Civil: Solteiro. 

Documentos Pessoais: Carteira Profissional: 071079— Série — 00122 — SP 

Registro Geral: 26.200.333 —8 SSP 
Titulo de Eleitor: 24.928.884.01 — 24 — Zona —239 

CIC: 134.257.568 —77 

Formação: 2005 — Pedagogia — UNIARARAS — Centro Universitário Herminio Ometto. 

Unidade: Américo Brasiliense — Inicio — 23/02/2005 ã 23/02/2008. 
2003 — Curso Normal Magistério — lesde Brasil S. A — Instituto de Estudos Sociais e 
Desenvolvimento Educacional — Inicio - 04/08/2003 ã 11/12/2004. 

Outros Cursos: 
1999 — Curso de Técnico em Segurança do Trabalho — Inicio: 27/01/1998 á 18/10/1999. 

— Oratória — A Arte de Falar em Público 

— la  Teleconferência em Seg. e Saúde do Trabalho do Est.de São Paulo. 

2004 — 0 Conto que a Caixa Conta. 
2005 — Projeto Escola Inclusiva: Novos Paradigmas. Novas Oportunidades. 

—A Musica na Escola, um Recurso Pedagógico da Educação. 
Experiência: 2004 —Trabalho Voluntário —70 horas —  EE. Dr.  Alberto Alves  Rollo  

2005 — Centro Educacional Micheloni Raio de Sol — Américo Brasiliense 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
2018 — 2019 — Escola de Musica — Opus Mania (Maníacos por Musica). 

2013 —2016 Centro  Educational  Micheloni Raio de Sol. 

Inicio — Fevereiro / 2013 — atualmente — Professor do Ensino Fundamental. 
Atuando na área Educacional como Pedagogo no ensino fundamental. 

2009 —2012 Usina Maringá Comércio e Indústria — LTDA. 
Técnico em Segurança do Trabalho — Inicio: 10/03/2009 ã 14/05/2012. 
2010 — 2011 CETEC — Centro Educacional e Técnico de Araraquara S/S LTDA. 
Professor: Curso Técnico em Segurança do Trabalho — Inicio — Agosto / 2010 —Julho / 2011. 

2008 — 2009 Bazilista Montagens Industriais LIDA — ME. 
Técnico em Segurança do Trabalho — Inicio — 21/07/2008 á 09/03/2009. 

2006 — 2008 Escola Estadual Dinorá Marcondes Gomes. 
Professor Eventual: Atuando na área Educacional como Professor Substituto. 

Inicio — Fevereiro / 2006— Dezembro / 2008. 

2005 — 2007 Centro Educacional Micheloni Raio de Sol. 
Professor do Ensino Fundamental: Atividades extracurriculares de ensino (Milsica e Artes). 

Inicio — Maio / 2005 — Dezembro / 2007. 



ART MUSICAL 
CNPJ 22.755.970/0001-30 

WWW.ARTMUSICALELIAS.COM  

Orçamento  

Referente: Aulas de Violão a serem lecionadas duas vezes por semana sendo 4 

horas cada vez, sendo nos dias (quarta-feira e sábado). 

Valor de horas aulas R$ 37,50 (Trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Para: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense. 

Departamento solicitante: Secretaria Municipal de Cultura. 
76 

 

Valor mensal: R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) 

Araraquara, 02 de Abril de 2019 

ELIAS MARTINIANO DO CARMO 
PROFESSOR 

Fone: (16) 3472-1661 - CD 99704-0650 Araraquara - SP 
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De: 	Etas  Mertiniano do Carmo [elias.artrousicalgholinad.com] 
Para: 	Americo  Bragliense Cultura e Lazer; amencobrasgienseatifisica@yahoo.com.br  
Cc  

Assunto: ENC: Orçamento 

Enviada  em: qua 03/04/2019 14:54 
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Enviado  do Outlook 

   

    

De: Elias Martiniano do Carmo 

Enviado: terça-feira, 2 de abril de 201917:37 

Para:  Americo  Brasiliense Cultura e Lazer; americobrasilienseatifisica@yahoo.com.br  

Assunto: Orçamento 

Obrigado 
Enviado do  Outlook  
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Américo Brasiliense, 03 de Abril de 2019  

Tenho interesse em participar da licitação, me dispondo para dar aula de 

violão nesta cidade, no valor de hora aula R$ 45,00. (Quarenta e Cinco Reais). 

Sendo 8 horas semanal. Valor mensal R$ 1.440,00 (Hum mil quatrocentos e 

—quarenta reais). 

sevu, vvoi,s agraoleo. 

Obrigado. 

Professor: Paulo Eduardo Martins RG. 55.432.413-1 Fone: (16) 98870-9352 

Américo Brasiliense SP. 
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Fico no aguardo... 

Desde ja agradeço a atenggo... 

Aninha 

De: peuio eduardo [mailto:paulo_e.m@hotmail.com]  
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Boa tarde....para efeito de cadastro DE PESSOA FÍSICA - PAULO EDUARDO MARTINS aqui na prefeitura preciso de informações: 

Nome Completo: 

RG: 

CPF: 

PIS: 

ENDEREÇO COMPELO E CEP:  

E-MAIL:  

TELEFONE: 

CONTA BANCARIA: 

RES: Licitaao - Mensagen-i BATRAL) 



Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°0019/2019 - PROCESSO N° 0043/2019 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO PROJETO DE AULA DE 
VIOLÃO NO PERÍODO DE 8 MESES 

DESPACHO DO SENHOR PREFEITO 

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

	

	dispensa, para contratação do serviço de JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, no valor de R$ 

7.680,00 (sete mil e seiscentos e oitenta 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.  

Americo Brasiliense, 02 de Maio de 2019.  

Dirceu Brás Pano 
Prefeito Municipal 

Avenida Eugenio Vo!tare!, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone Oxx (16) 3393-9600 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

Américo Brasiliense, 02 de maio de 2019. 

PROCESSO: 0043/2019 

DISPENSA: 0019/2019 

OBJETO: contratação de serviço especializado no projeto de aula de violão no período 

de 8 (oito) meses, 

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

acerca da possibilidade de contratação de serviço especializado no projeto de aula de 

violão no período de 8 (oito) meses, com fundamento no artigo 24, II da Lei 8.666/93. 

Conforme consta o processo teve inicio com a RCMS 1366 do Departamento 

Municipal de Cultura, sendo o valor da contratação de R$ 7.680,00 (sete mil seiscentos 

e oitenta). 

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, 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:  

Art.  24. É dispensável a licitação: 

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

//mite  previsto na affnea '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 

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

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$ 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); 

• - 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 preços - ate R$ 1.430,000,00 (um milhão, 

quatrocentos e trinta mil reais) 

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

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) 

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

Reais) 

Por outro lado, no que diz respeito 6 minuta da Minuta do Instrumento Contratual, 

dispiie o  art.  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; 

II- 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; 

IV - os prazos de inicio 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 dassifica0o 

funcional programática e da categoria econômica; 

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

exigidas; 

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

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 vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a 

inexigiu, ao convite e à 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 

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

da minuta contratual e pela legalidade da contratação. 

RAFAEL  EVAN 

PROC LJRADS MUNICIPAL 

OAS/SP 241.8 	tricula 3518  

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0019/2019 - PROCESSO N° 0043/2019 

INSTRUMENTO CONTRATUAL N%-./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  JOSE  AUGUSTO DE 
OLIVEIRA, estabelecida A. AVENIDA  ANTONIO  DE OLIVEIRA CARVALHO N° 144, 
JARDIM BELA VISTA — AMÉRICO BRASILIENSE inscrito no CPF sob N° 134.257.568-77, 
RG: 26.200.333-8, de ora em diante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente 
contrato, que  sera  regido pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, pelo Processo n° 
0043/2019 e pelas cláusulas e condições abaixo descritas. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO 
1.1. 0 objeto do presente instrumento é o SERVIÇO ESPECIALIZADO NO PROJETO DE 
AULA DE VIOLÃO NO PERIODO DE 8 MESES, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no projeto básico. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se à proposta, independentemente de transcrição. 

2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA 
2.1. 0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 08 (oito) meses. 

3. CLAUSULA TERCEIRA — PREÇO 
3.1. 	0 valor total da contratação é de R$ 7.680,00 (sete mil e seiscentos e oitenta reais) 

4. CLAUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
4.1. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do orçamento 
vigente, conforme classificação, Ficha: 547; Natureza: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Física, Unidade: 02.18.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E LAZER 
Funcional: DESENVOLVIMENTO DO LAZER 

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO 
5i1. 	0 pagamento  sera  efetuado pela Contratante no prazo de até 5(cinco) dias ateis, 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. 
5.3. 0 pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo Chefe de setor de 
la7er, Ricardo Jose Rufino, CPF: 070.933.78g-46 RG: 10.432_584, 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 
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 

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



Prefeitura do Município de Américo Brasiliense 

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 A 
inadimplência da contratada, bem como quanto A 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 A. 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 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 irreajustável. 
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 a partir da emissão/recebimento da ordem de 
serviço: 
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. 
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, As custas 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. 

Avenida Eugenio Voitare , 25 Americo Brasiiiense - SP -  Fone  Oxx (16) 3393-9600 



Prefeitura do Município de Américo Brasiliense 

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  co  
responsabilidade 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. CLAUSULA 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 A 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 sej a prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 
9.5. Pagar A 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. 

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 
incorreOes 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; 
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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 às 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 
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. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se A. 
CONTRATADA o direito A. prévia e ampla defesa. 
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no  art.  77 da Lei n° 8.666, de 1993. 
12.4. 0 termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.4.3_ Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — VEDAÇÕES 
13.1. É vedado d. 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. 
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13. CLÁUSULA 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 Diário Oficial do Município. 

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. CLAUSULA 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, 02-0 de ir"r\-6\-LV'  de 	2019. 

0 
JOSE AUG STO DE, LIVEIRA 

ONTRATANTE 
DIRCEU  BRAS  PANO 

Prefeito Municipal 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
CONTRATADO:  JOSE  AUGUSTO DE OLIVEIRA 
CONTRATO N°.: (0 2- 	A c) 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO PROJETO DE AULA DE 
VIOLÃO NO PERIODO DE 8 MESES 
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 ocorrera 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, aZ 0 	de -1-r--4k:'-" 	de 2019. 

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



Prefeitura do Município de Américo Brasiliense 

GESTOR DO ÓRGAO/ENTIDADE: 
Nome: Ana Lucia Periani 
Cargo: Diretor de Lazer e Cultura 
CPF: 157.795.548-03 / RG: 22318548 
Data de Nascimento: 30/01/1973 
Endereço residencial completo: Avenida José Zilioli — no 273 — Centro — Américo Brasiliense — SP 
—CEP: 14820-000.  
E-mail  institucional: cultura@americobrasiliense.sp.gov.br  
E-mail  pessoal: lazer@americ rasiliense.sp.gov.br  
Telefone(s): 16 99773-1114. 92- ,9'970 
Assinatura: 

Responsáveis quéasSínaram 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 psefeitura 	 
Assinatura: 

Pela CONTRATADA: 
Nome: José Augusto de Oliveira 
Cargo: Proprietário 
CPF: 134.257.568-77 / RG: 26.200.333-8 
Data de Nascimento: 17/10/1974 
Endereço residencial completo: Avenida Antonio de Oliveira Carvalho, 144 — Jardim Bela Vista— 
Américo Brasiliense, CEP: 14820-000  
E-mail  institucional: djoli144@gmail.com  
E-mail  pessoal: 
Telefone(s): 16-3392- O52 t9 6-1815 
Assinatura: 

Advogado: 
(*) Facultativo_ Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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AV.  EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE  SAO  PAULO CNPJ: 43976166000150 

..  

EMPENHO ORÇAMENTARIO  
2019 

Piii748  

- 

EMPENHO N° 	4135 
Ficha 

547 

Tipo 

GLOBAL 

Data 

20/05/2019 

Prazo Pagto Licitação 

00192019 

Processo 

0043/2019 

Modalidade Licitação 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

UNIDADE 	02.18.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E LAZER 

EXECUTORA 	02.18.02 LAZER 

NATUREZA 	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  

SUB-ELEMENTO 	3.3.90.36.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 

FUNCIONAL 	27813.0052 LAZER 

PROJ/ATIVID. 	2.042 DESENVOLVIMENTO DO LAZER 

RECURSO 	01.110.0000 GERAL 

DOTAÇÃO 	 25.000,00 

ANTERIOR 	 19.610,00 

EMPENHADA 	 7.680,00 

SALDO ATUAL 	 11.930,00 

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

Beneficiário  

JOSE  AUGUSTO DE OLIVEIRA 	 COD:  10580 

.PF/CNPJ: 	134.257.568-77 	 TIPO PESSOA: CPF - PESSOA FÍSICA 

ENDEREÇO: 	AVENIDA  ANTONIO  DE OLIVEIRA CARVALHO, 144 	 BAIRRO: JARDIM BELA VISTA 

CIDADE: 	AMERICO BRASILIENSE 	 TELEFONE: 33924405 

BANCO: 	001 	 AGÊNCIA: 4562-4 	 C/C 17403-3 	 IX! 

Histórico 

1,0000 SV PROJETO DE AULAS DE VIOLÃO PARA DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS NO 

PERIODO DE 8 MESES (MAIO A DEZEMBRO) — APRESENTAÇÃO EM DATAS FESTIVAS 

Observaçães 

RCMS: 1366  OF:  1832 	CONTRATO: 00622019 

Prazo: 

VALOR....R$ 	 7.680,00 

Fica empenhado a importância de: 
-SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS 

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 

DIRCEU  BRAS  PANO 

Prefeito Municipal 

DATA: 	/ 	/ 

CONTABILIZAÇÃO 

ElisAngela 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: 	/ 	/ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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OF  N° 	1832 
Ficha 

547 

Tipo 

GLOBAL 

Data 

20/05/2019 

Prazo de Entrega Processo 

0043/2019 

Contrato 

0062/2019 

PrevisAo de Pagamento Modalidade Licitação  
DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

Licitação 

0019/2019 

Unidade: 	02.18.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E LAZER 	 RCMS: 	1366 
Executora: 	02.18.02 LAZER 	 Destino: DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Despesa: 	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  

Sub-Elemento: 	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 	 Via n.°: 1 
Recurso: 	011100000 GERAL 	 N° Ata de Registro: 
Projeto: 	2.042 DESENVOLVIMENTO DO LAZER 

Fornecedor: 	JOSE  AUGUSTO DE OLIVEIRA 

CPF/CNPJ: 	13425756877 

Endereço: 	AVENIDA  ANTONIO  DE OLIVEIRA CARVALHO, 144 	 Tipo: 	CPF - PESSOA FÍSICA 

Bairro: 	JARDIM BELA VISTA 	 CEP: 14820-000 	Código: 	10580 	Fone: 	(16) 33924405 

Cidade: 	AMERICO BRASILIENSE 	 Estado: 	SP 	 Fax:  

E-mail: 	djoli144@gmail.com 	 Banco: 001 	 Agência: 4562-4 	C/C: 	17403-3 
--, 

QUANTIDADE CÓDIGO UND DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA VLUNITARIO VALOR 

1,00 SV PROJETO DE AULAS DE VIOLÃO PARA DIVERSAS 7.680,00 7.680,00 

FAIXAS ETÁRIAS NO PERIODO DE 8 MESES (MAIO A 

DEZEMBRO) - APRESENTAÇÃO EM DATAS FESTIVAS 

--. 

Obs.: AULAS DE INSTRUMENTOS NAS MODALIDADES VIOLA° E FLAUTA DOCE NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO -  SUB-TOTAL 	7.680,00 
* POSSUI UM ORÇAMENTO COMO PESSOA JURIDICA ANEXO 

DESCONTO 	 0,00 

IPI/ICMS 	 0,00 

TOTAL GERAL 	 TOTAL 	7.680,00 

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N" 51/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 0012/2019 - PROCESSO: 0028/2019. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
CONTRATADA: MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELL 
VALOR: R$ 16.936,92 (Dezesseis mil e novecentos e trinta e seis reais e noventa e dois 
centavos). 
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2019. 
VIGÊNCIA: 30 dias. 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE 
21 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME NBR-9050, CONSIDERANDO  
MAO  DE OBRA E MATERIAL. 

CONTRATO N' 61/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°0018/2019 - PROCESSO: 0041/2019. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
CONTRATADA:  ANTONIO  ANTUNES DA SILVA CONSTRUTORA EPP. 
VALOR: R$ 11.750,00 (Onze mil e setecentos e cinqüenta reais). 
DATA DE ASSINATURA: 20/05/2019. 
VIGÊNCIA: 90 dias. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
MANUTENÇÕES PREDIAIS NOS CER'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

CONTRATO N°62/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0019/2019 - PROCESSO: 0043/2019. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
CONTRATADA:  JOSE  AUGUSTO DE OLIVEIRA. 
VALOR: R$ 7.680,00 (sete mil e seiscentos e oitenta reais). 
DATA DE ASSINATURA: 20/05/2019. 
VIGÊNCIA: 08 meses. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO PROJETO DE 
AULA DE VIOLÃO NO  PERIOD()  DE 08 MESES. 
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