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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N° 30/2018 

AUTUAÇÃO 

Aos 05 de Julho de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Curso eSocial - RH.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO
1 Trata-se de solicitação de contratação de curso aberto para 2 (dois) servidores

da Câmara Municipal de Londrina, lotado no Departamento de Recursos
Humanos, para instrução sobre o novo sistema e-Social.

2 Indica-se, portanto, o curso denominado "Implantando o eSocial em broos
Públicos", proporcionado pela Grupo Eco Brazil, CNPJ n° 22.091.058/0001-20,
na cidade de Curitiba/PR, nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2018, conforme
justificativas apresentadas na sequência deste Termo de Referência-TR.

3 Mencionado curso objetiva entender a nova obrigação trabalhista,
previdenciária e fiscal, revisando e alinhando os processos com a legislação,
evitando divergências ou atrasos nas informações. 0 curso apresentará ainda
um modulo de prática sobre a preparação e o envio dos eventos do eSocial.
curso é destinado exclusivamente aos servidores de órgãos públicos.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
4 0 projeto e-Social é uma ação conjunta dos seguintes órgãos e entidades do

governo federal: Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS, Ministério do Trabalho e Emprego- MTE e pela Receita Federal do
Brasil- RFB.

5 0 eSocial será obrigatório para os órgãos da Administração direta da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, a partir de 01/01/2019.

6 0 e-Social deverá ser implantado na Câmara, com o desenvolvimento de
sistema de arquivos com as informações exigidas pelo e-Social.

7 Atualmente, o Departamento de Recursos Humanos já presta informações
obrigatórias para o Ministério do Trabalho e Emprego e para o INSS, que serão
unificados no eSocial, assim o servidor necessita de instrução para a
implantação, rnonitoramento e desenvolvimento dos trabalhos quanto a entrega
em novos formulários e declarações do novo sistema eSocial.

8 0 respectivo curso é de interesse da Câmara devido à necessidade de
implantação e de operacionalização do e-Social na Câmara, pois será a única
forma de envio de relatórios, informações, declarações e guias de recolhimento
do Governo Federal, Receita Federal e INSS.

DA SINGULARIDADE DO OBJETO E DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO
9 Sobre licitação dispensável, Celso Antônio Bandeira de Mello [6] afirma que o

art. 24 da referida lei arrola casos que se enquadram nesta modalidade,
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determinando em seu inciso ll que para outros serviços e compras de valor até
R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), a licitação é dispensável.

10 Ao analisar o procedimento de contratação de cursos para capacitação de
servidores públicos, o renomado doutrinador Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
ensina que "É também inexigível a licitação para a matricula de servidor em
curso de treinamento por instituição privada, porque esses eventos são
realizados em períodos determinados, mostrando-se inviável a competição."
(FERNANDES, Jacoby J. U., Contratação Direta Sem Licitação. Belo
Horizonte: Fórum, 2012, p. 552).

11 Mencionado autor continua explicando que a licitação, nesse contexto, é
exigível somente para a realização de seminários fechados, promovidos por
quaisquer instituições, pois, nesses casos, o interesse e a conveniência do
treinamento podem ser determinados pela Administração, ao contrario do caso
anterior, em que a oportunidade é ditada pelas instituições. (FERNANDES,
obra supra-citada).

12 Joel de Menezes Niebuhr, também de renome na area de licitações, afirma
que, para a contratação dos serviços descritos no artigo 13 da Lei n. 8.666/93
sem a respectiva licitação, é necessário demonstrar sua singularidade e a
notória especialização do profissional contratado (NIEBUHR, Joel de Menezes.
Licitação Pública e Contrato Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p.
148).

13 Sobre licitação dispensável, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que o art.
24 da referida lei arrola casos que se enquadram nesta modalidade,
determinando em seu inciso II que para outros serviços e compras de valor até
R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), a Licitação é dispensável.

14 No mesmo sentido, a Advocacia Geral da União, por meio de sua Orientação
Normativa n° 18, de 01° de abril de 2009, estabeleceu que a contratação de
conferencistas para ministrar cursos para treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal, bem como a inscrição em cursos abertos, ocorre mediante
inexigibilidade de licitação, desde que caracterizada a singularidade do objeto e
verificada a notoriedade do especialista, pontos demonstrados na sequência
(disponível em:
http://www.aqu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalh 
ado.aspx?idAto=189179).

15 Na contratação sob análise, a singularidade do objeto é perceptível de plano:
trata-se de um treinamento recentemente fornecido, haja vista que só foi
regulamentado com a Emenda Constitucional n° 72/2013 e publicado no Diário
Oficial da União o Ato Declaratório Executivo Sufis n° 5, de 17 de julho de
2013, aprovando e divulgando o leiaute do novo sistema.

16 0 curso conta com a presença do instrutor Alan William Fernandes, de notório
currículo, com larga experiência nos setores público e privado. Mestre em
Economia Industrial pela Universidade Carlos Ill de Madrid com
especializações em Economia dos Transportes e Economia do Setor Elétrico.
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Atuou como Assessor e consultor em Finanças, Tributação e Planejamento de
Secretarias de Fazenda e Planejamento do ES e MG. Consultor e instrutor da
SAT Consultoria Tributária, EBGT Empresa Brasileira de Gestão Tributária e
desde 2013 atua pela FINDES / IEL e desde 2012 pelo CRC/ES como
palestrante e consultor do eSocial e demais projetos do SPED..

17 Além disso. note-se que a Câmara Municipal de Londrina não possui uma
demanda que justifique a contratação desse treinamento por seminário
fechado, de acordo com as necessidades internas da instituição, razão pela
qual deve aderir aos cursos já dispostos no mercado, nas condições
previamente estabelecidas pelos realizadores.

DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
18 Em atendimento ao disposto no artigo 26. parágrafo único, da Lei n°

8.666/1993, resta demonstrar, ainda, a razão da escolha do fornecedor e a
justificativa do prego,

19 Além da singularidade do objeto, voltado para a área pública e da notória
especialização do instrutor do treinamento, o fato de o curso ser realizado em
Curitiba/PR é porque o mesmo não tem previsão para ser oferecido em
Londrina/PR, conforme o próprio site da empresa.

20 Quanto ao prego, nota-se o valor proposto pelo fornecedor à Câmara Municipal
de Londrina é o mesmo praticado perante os particulares, conforme divulgação
realizada no endereço eletrônico do Grupo Eco Brazil
(http://www.grupoecobrazil.com.br/produtos/cursos-presenciais/#toggle-id-2).

DO PREÇO E DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE 0 TREINAMENTO
21 0 treinamento tem o custo de R$ 3.760,00 (três mil setecentos e sessenta

reais) para ambos os participantes.
22 A inscrição será realizada via internet, após homologação do processo pela

presidência e emissão da Nota de Empenho.
23 0 curso será realizado na cidade de Curitiba/PR nos dias 17, 18 e 19 de julho

de 2018 e terá a carga horária total de 24 (vinte e quatro) horas, conforme
informações de horário e local do evento disponíveis no anexo ao presente
Termo de Referência.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
24 A CONTRATADA obriga-se a:

24.1
24.2

Abordar o conteúdo programático previsto para o curso;
Fornecer o treinamento mediante o instrutor preestabelecido;
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24.3 Respeitar as condições de horário e local, bem como comunicar os
participantes em caso de eventual mudança, devidamente justificada;

24.4 Emitir certificado de participação em nome dos inscritos;
24.5 Emitir nota fiscal e entregá-la à CONTRATANTE.

25 A CONTRATANTE obriga-se a:
25.1 Proceder o pagamento da importância do curso junto ao ato da

inscrição;
25.2 Dar o recebimento definitivo após o recebimento da nota fiscal e

regular cumprimento das obrigações assumidas.

DA FORMA DE RECEBIMENTO DO OBJETO
26 0 recebimento provisório dos serviços configurar-se-á com a participação dos

servidores no treinamento, mediante assinatura da lista de presença.
27 0 recebimento definitivo dos serviços será dado após o término do

treinamento, com a emissão e entrega da nota fiscal pelo fornecedor e o ateste
dos participantes do curso.

Município de Londrina, 2 de julho de 2018.

Mauri rigrlA ra
Departamento de R

Andrea Cri

Departamento de

L, er
De acorda
Mark Sndro Sorprezo de Almeida

Diretor Geral
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Requisição N°: 2616/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Serviços

Especificação: Treinamento do Recursos Humanos no Curso eSocial em órgãos públicos.

Justificativa: 0 eSocial deverá ser implantado na Câmara para envio de relatórios e informações.

Em: 05/07/2018

• Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3

Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00

Obs: 0 prego é R$ 3.760,00. Ao Departamento Financeiro para informar classificação da dotação orçamentária e existência
de saldo no orçamento de 2018.

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 383.378,58
_esp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 2.200,00
'Saldo Previsto na LDO? Sim I Qtde.: 0 I Valor: 10,00

Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001
Natureza da despesa: 3390.394800 - Serviço de seleção e treinamento.

Em: 05/07/2018

Despesa Autorizada: Aguardando

Obs:

Em: null OA/ zote
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02/07/2018 Webmail - Câmara Municipal de Londrina :: Fwd: FICHA DE INSCRIÇÃO

Fwd: FICHA DE INSCRIÇÃO
<comerciall@grupoecobrazil.com.br>
<mauricioaraujo@cml.pr.gov.br>
2018-06-29 19:48

Boa noite Mauricio,

lk'ebniaii - CML

0 GRUPO ECO BRAZIL agradece a Câmara Municipal de Londrina a opção por um de nossos cursos do eSocial e nesta data confirma
o recebimento da Ficha de Inscrição dos Servidores para o Curso Implantando o eSocial em órgãos Públicos, Módulos 1, 2 e 3
edição de Curitiba que será realizado no período de 17 a 19 de julho de 2018.

0 curso sera realizado no Hotel Centro Europeu, localizado a Praga General Osório, 61, Centro, Curitiba.

Telefone: (41) 3021-9900

Para reservas de hospedagem com valor diferenciado para o Curso, solicitamos que realize contato com o Wesley no setor de
eventos do hotel, informando que participará do Evento do Grupo Eco Brazil.

• Apartamento Superior Single: R$ 130,00 + 10% taxas
• Apartamento Superior Double: R$ 150,00 + 10% taxas

Conforme solicitado em seu e-mail, segue abaixo a Ficha de Inscrição da Câmara Municipal de Londrina com os valores acordados,
mantido o desconto promocional, permanecendo o valor de inscrição por servidor em R$1.880,00.

Estaremos encaminhando no dia 12/07 todas as orientações necessárias a participação dos servidores neste curso. Na oportunidade
nos colocamos a sua disposição para quaisquer outras informações ainda necessária a seu processo de inscrição

liptenciosamente.

Rogéria Machado

(27)3019-3481/3043-3481

  Mensagem original  

Assunto:FICHA DE INSCRIÇÃO
Data:2018-06-29 21:24

De:"mauricioaraujo@cml.pr.gov.br" <mauricioaraujo@cml.pr.gov.br>
Para:comerciall@grupoecobrazil.com.br

Curso: CURSO IMPLANTANDO 0 eSOCIAL EM ÓRGÃOS PÚBLICOS - CURITIBA-PR
Nome 1: Mauricio Rodrigues de Araujo
CPF: 05840572888
Departamento: RH Municipal
Celular com DDD: 43 999909790
E-mail: mauricioaraujo@cml.pr.gov.br
Nome 2: Andrea Cristina Cobbo
CPF : 99406870959

liepartamento: RH Municipal
Celular com DOD: 43 996378005
Email : andreacobbo@cml.pr.gov.br
CNPJ: 78316064000193
Razão Social: Câmara Municipal de Londrina
Logradouro: Rua Parigot de Souza
Número: 145
CEP: 86015-903
Bairro: id. Nova Londres
Cidade: Londrina
Estado: PR
Valor para pagamento:: R$ 3.760,00
Forma de pagamento : DEPÓSITO

https://webmail.cml.pr.gov.br:11443/mail/?_task=mail&_action=print&_uid=10480&_mbox=INBOX&_extwin=1 1/1
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MÓDULO 1

MÓDULO 2

(AVANÇADO COM REINE e DCTF WEB)

16 horas / aula

MÓDULO 3

ATIVIDADES PRATICAS EM SISTEMA E

AMBIENTE DE TESTES

8 horas / aula

CURITIBA — PR

17, 18, 19 DE JULHO DE 2018

4104 horas intensivas

Seu órgão está preparado para o eSocial?

Como as mudanças profundas e as produções cientificas para todos os empregadores, incluindo os órgãos públicos, suas
autarquias e fundações, exigem um período de adequações e preparo. Estudos apontam para alguns meses até 18 meses no
processo. Inicie hoje mesmo capacitando servidores I!

O eSocial para entes públicos

O eSocial também envolve os entes publicações cujo cronograma publicado, prevê para janeiro de 2018 uma entrada do primeiro
grupo de empregados na obrigatoriedade e julho de 2018 uma entrada de todos os demais empregadores. No entanto, não ha
setor público ou convívio entre Regime Próprio e Regime Geral de Previdência e entre trabalhadores vinculados ao Estatuto dos
Servidores e CL]', tornara uma adequação ao eSocial muito mais difícil e demorada. Não se trata apenas de substituir algumas
questões relacionadas, mas uma profunda mudança corn o uso de tecnologia, processos e rotinas e uma nova cultura de gestão.

Este curso trata o eSocial com toda a profundidade disponível tendo sido dividido em 3 módulos que somam 24 horas de
treinamento dentro do eSocial. Nos Modulo1 e 2 com duração de 16 horas de participantes foram conduzidos a urna imersão no
eSocial e debatendo efetivamente o tema de forma pratica e estudo de casos, incluindo urna analise pratica dos softwares de RH
e Folha e outras coisas desenvolvidas para eSocial. O Modulo 3 com 8 horas de duração envolverá além da legislação, uma
pratica em computador, alguns dos softwares de Folha e RH mais adotados por entes públicos da região corn uma geração e
envio dos arquivos digitais, use o ambiente de testes do eSocial para treinamento que não disponível a partir de 2017.

411016b lico Alvo

O eSocial envolverá profissionais das mais diversas areas da administração pública para a sua implantação e operação diária:
area jurídica ou procuradoria, administração, contabilidade, finanças, administração de TI, planejamento, fiscalidade e logos da
RH ou DP. Incluem-se todos os níveis hierárquicos: Assessores, Assistentes, Auxiliares, Chefes, Diretores, Contadores,

Controladores e Secretários

Diferenciais e Investimento

1. Programa elaborado com o conteúdo especifico para entes públicos e centrados exclusivamente não eSocial e em
conhecimento básicos relacionados ao tema

2. Instrutores com longa experiencia no setor público
3, Curso já realizado por servidores de mais de 330 municípios do sul e sudeste com superior superior a 96%.
4. Melhor custo beneficio e maior carga horário dentro do tema ( 24 HORAS de eSocial).

QUEM SOMOS

0 GRUPO ECO BRASIL é formado por um conjunto de empresas cujo principal objetivo é soluções para entes públicos e
privados nas areas, de economia, finanças, educação corporativa e tecnológica, com diagnósticos especiais sobre sociedade e
mercados e estudos socioeconômicos, jurídicos e tributários .O Grupo Eco Brasil possui Parcerias corn ASCIP, CISAB,
Federação das Indústrias do ES- Findes e SINDIFER ES e Agora oferece Mais de 50 Pós-Graduações EAD Como Polo
Sernipresencial do Maior Grupo Educacional de Santa Catarina, urna UNIASSELVI

Programa

http://www.grupoecobrazil.com.br/produtos/cursos-presenciais/#toggle-id-2 1/7
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08h3Omin 12h3Omin

MÓDULO

IMPLANTANDO 0 ESOCIAL EM ÓRGÃOS PÚBLICOS — PARTE 1 (Prof. Alan William)

O eSOCIAL SEGUNDO O MANUAL DE ORIENTAÇÃO — MOS 2.4

1. a) Introdução
2. b) Objetivos do Sistema e como regras gerais para sua implantação

c). Características técnicas do sistema

1. d) Obrigações acessórias que são substituidas e simplificadas (Registro de empregados; CAGED; RAIS: Folha de
Pagamentos; GFIP; DIRF; CAT e PPP).

Informações Especificas para os Órgãos Públicos.

1. a) Servidores públicos contribuintes obrigatórios ao RGPS
2. b) Servidores públicos contribuintes de RPPS
3. c) O CNIS para servidores do RPPS

Das Informações — Visão Geral do Sistema

1. a) Fluxo das informações — Considerações Gerais
2. b) Navegação polo eSocial: Proposta em teste no Projeto Piloto — Previsões de Telas para o e Social
3. c) Eventos Cadastrais

Cadastro do Contribuinte

Rubricas

— Carga

— Função

— Lotação

— Cadastramento inicial e Qualificação cadastral

1. d) Eventos Trabalhistas RET, Folhado Pagamento e Orientações. Rotinas gerais
2. e) Sistema Modelo de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento: Como ficara o sistema que voce usa não eSocial?

Apresentação pratica de sistemas do eSocial e do atual sistema do eSocial em funcionamento: Ambiente de teste ou pré-
produção x ambiente de produção

likARALELO ENTRE GFIP E MIGRAÇÃO PARA 0 E SOCIAL E DCTF- WEB

A QUALIFICAÇÃO CADASTRAL NA PRATICA

13h3Omin —17h3Omin

MÓDULO 2

IMPLANTANDO O ESOCIAL EM ÓRGÃOS PÚBLICOS — PARTE 4

1 — Considerações Gerais

Considerações especificas para entes públicos municipais,

2 — Impactos na Administração Pública Um novo Cenário

-- Fluxo documental, Sincronismo entre Departamentos e Processos Internos x Legislação

3 — Analise do layout do eSocial atual:

Eventos iniciados;

Eventos de tabelas

Eventos não periódicos;

Eventos periódicos

4 Eventos Iniciais e Tabelas:

http://www.grupoecobrazil.com.br/produtos/cursos-presenciais/#toggle-id-2 2/7



29/06/2018 Cursos Presenciais — Grupo Eco Brazil
.• 10

— Informações cadastrais, aliquotas, e outros dados necessários ao preenchimento e validade dos demais eventos, inclusive para
apuração das contribuições, suas instâncias e informações exclusivas;

Cadastramento Inicial do Vínculo informações cadastrais e contratuais;

— Tabela corn informações de FPAS7 Terceiros, CNAE Preponderante e aliquota RAT;

— Tabelas do Empregador, para validação de outros Eventos: Rubricas da Folha de Pagamento, Loções, Cargas, Funções,
Horários / Turnos de Trabalho, Processos Administrativos e Judiciais e Operadores Portuários.

5 — Folha de Pagamento — Outros Fatos Geradores — Retenções- O novo layout e como mudanças mais recentes; o que sai co
que entra nos eventos periódicos ea Nova EFD Financeira Fiscal

Abertura dos Eventos Periódicos, com informações de identificação, responsabilidade e apuração do RAT e FAP;

Remuneração do Trabalhador informações de todos os trabalhadores a serviço do empregador;

— Pagamentos Diversos, por beneficiários e código de rendimento;

- Produção Rural, através da Aquisição e Comercialização de Produtos Rurais;

— Bases de Cálculo, sobre uma remuneração dos trabalhadores, e totalização de Retenção, Deduções e Wes:

— Encerramento da transmissão de eventos periódicos, corn identificação do evento, empregador e fechamento.

IMPLANTANDO 0 ESOCIAL EM ÓRGÃOS PÚBLICOS — PARTE 5

6 — Eventos Trabalhistas — RET e Estatuto do Servidor

- Admissão, através de informações do trabalhador e seus dependentes, benefícios previdenciarios, local de trabalho eOtividades desempenhadas;

— Saúde Ocupacional, através de exames médicos e ASO;

— Afastamento do trabalhador e acontecimentos e prorrogações, incluindo o Acidente de Trabalho;

— Insalubridade e I ou Periculosidade, Fatores de Riscos e Medidas de Controle;

— Trabalhadores Sem Vinculo, inclusive os comissionados, agentes politicos e temporários Informações Cadastrais, Pessoais,
Contratuais, Remunerados, FGTS, inclusive o Servidor Público indicado para Conselho ou brgão Representativo;

Desligamento — Aviso Prévio, Verbas Rescisórias. Base de Cálculo Tributária e Trabalhista, Convocação de Previdenciárias e
Demais Informações;

— Reintegração, corn o restabelecimento do vinculo de trabalho.

7 — As informações que constam dos

arquivos do eSocial : Afastamento do trabalhador por motivo de ferias: Processos práticos do orgão x exigências do eSocial.
Ferias Fracionadas e antecipadas, qual o tratamento sem arquivo.

— Atividades efetivamente desempenhadas pelo trabalhador. Questões de equiparação salarial, acúmulo de função entre outras
que são informadas no eSocial

• Aviso Aviso: Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Serviço do trabalhador

- Estabilidades: Legais e convencionais como informar não eSocial

— Promoções e contratuais, quais como consequências de informações retroativas no eSocial

8 -- informações sobre Benefícios previdenciarios do RPPS no eSocial

Cadastro dos Beneficiários

- Cadastro dos Benefícios

9 -- A responsabilidade dos Institutos de Previdência dos Municípios não e Social

— O novo CMS dos servidores do RPPS

Quem informa o Benefícios pagos?

— Fiscalização eletrtinica dos RPPS no eSocial

10 -- Segurança e Medicina do Trabalho e Aplicabilidade não Setor Público

— Artigos diferenciados de trabalho: Insalubridade, periculosidade e atividade especial.

--- Entenda a relevância das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho e Social.

- Exame medicos ocupacionais, atenção especial ao prazo de exame medico adimissional.

Agentes de riscos, grande atenção para os agentes Ergonâmicos e Mecânicos.

http://www.grupoecobrazil.com.br/produtos/cursos-presenciais/#toggle-id-2 3/7
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—ÃteStado de saúde -ocupacional e informações de rnonitoramento biológico.

— Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP

11 — APRESENTAÇÃO DE SISTEMAS DE RH, FOLHA E SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO ADEQUADOS AO
eSOCIAL

2° DIA

08h3Omin - 12h0Omin

IMPLANTANDO 0 ESOCIAL EM ÓRGÃOS PÚBLICOS - MÓDULO 2- PARTE 3

11- Atestados de afastamento ao Trabalho:

— Afastamentos inferiores a 15 dias, qual o tratamento não e Social? Quem é responsável por essas informações.

— Código Internacional de Doenças (CID 10), Ele sera obrigatório no °Social?

12 — Folha de pagamento do servidor publico: Envio do arquivo e padronização de rubricas.

— classificação correta das rubricas da folha de pagamento com sua natureza jurídica e tributação correta.

— Prazo enviar os arquivos que compõe a folha de pagamento e vaga do regime de competência x caixa.

— Quais os impactos do fechamento da folha para as empresas que pagam os salários dentro do próprio mês,

13— Corno ficaram os recolhimentos das contribuições previdenciarias de servidores?

4i Guia da Previdência Social — GPS x DARE

— A GFIP SEFIP sera extinta? Qual o prazo previsto?

— DCTFWEB — Como será gerada essa informação.

DCTFWEB X REINF

eSocial x REINF

A ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD REINF- Instrução Normativa RFB n° 1.701, de 14/03/2017 e Manual de
Orientações eo Leiaute 1.1. publicado em 25/05/2017

1 — Origem da Escrituração REINF e eSocial.

— A REINF x informações da GFIP

3 — Quern está obrigado

4 — Natureza das informações da REINF,

5 — Leiaute da REINF e suas implicações para o Social, Finanças, RPPS, Licitações, Controle Interno

6 — REINF x DCTFWEB

DCTF WEB

'1 — Apresentação e premissas

2 — Funcionalidades

3 — Tipos de DCTFWEB

4 — Geração e Fluxo da DCTFWEB

5 — Acesso a DCTFWEB

6 — Navegar;ão (previsão de telas)

14 - Descrições Legais e Convencionais na folha de pagamento do eSocial: como informa? - Descontos legais e
descontos

— Jornada de trabalho, Controle de frequência e Limites de tolerância

— Horas Extras, Faltas, Atrasos e Saídas Antecipadas: Lançamento na folha e 'Regime de Competência"

— Como ficará o fechamento do ponto com uma vigência do e Social ?

— Ainda é permitido o fechamento de um mês para o outro? Qual é uma visão legal e quais são como orientações já
disponibilizadas pelo pessoal do projeto do eSocial,

15— Encargos previdenciários sobre uma folha de pagamento não e Social para Administração Pública.

— Aliquotas de contribuição Previdenc;iária Patronal
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29/06/2018 Cursos Presenciais — Grupo Eco Brazil
Aliquota 'dos Riscos Ambientais do Trabalho — RAT (antigo SAT) — verifique o correto enquadramento da empresa com base

nas novas regras trazidas pela Receita Federal do Brasil. O Decreto n. 6.042 I 2007, em seu Anexo V, STJ — AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1451021 PE 2014 / 0096973-6 (STJ)

Atividades Praticas — Iniciando uma Implantação do eSocial — Elaboração do Plano de Trabalho e de novos modelos de
processos

17h3Omin 13h0Omin-

IMPLANTANDO 0 ESOCIAL EM ÓRGÃOS PÚBLICOS — MÓDULO 2— PARTE 4

1 6 — Como informações que constam dos arquivos do eSocial, entre outras, corno segue: -- Afastamento do trabalhador por
motivo de ferias: Processos práticos da empresa x exigências do eSocial. Ferias Fracionadas e antecipadas, qual o tratamento
sem arquivo.

— Atividades efetivamente desempenhadas pelo trabalhador. Questões de equiparação salarial, acúmulo de função entre outras
que são informadas no eSocial

Aviso Aviso: Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Serviço do trabalhador

— Estabilidades: Legais e convencionais como informar não eSocial

Promoções e contratuais, quais como consequências de informações retroativas no eSocial

1 7 — Segurança e Medicina do Trabalho e Aplicação não Setor Público

— Artigos diferenciados de trabalho: Insalubridade, periculosidade e atividade especial.

Entenda a relevância das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho e Social.

II- Exame medicos ocupacionais, atenção especial ao prazo de exame medico admissional.

— Agentes de riscos: grande atenção para os agentes Ergonômicos e Mecânicos.

— Atestados de saúde ocupacional e informações de rnonitoramento biológico.

— Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP

1 8 — Como obter urna folha de pagamento com o social, ser centralizado ou continuará ser feito por estabelecimento, obra de
construção civil e par tomador se serviço?

— Como 6 uma lotação dos trabalhadores na folha de pagamento? Considerações sobre o arquivo S-1020 -- tabela de loções.

Tabelas do eSOCIAL — aplicadas aos eventos

1 9 — Exclusão

— Em relação a Evento indevido identificado, trabalhadores e folhas pertencentes ao evento excluído.

3° DIA

MÓDULO 3

Atividade prática em software da E&L e ambiente de testes do eSocial

08h3Omin — 17h3Omin

IMPLANTANDO 0 ESOCIAL EM ÓRGÃOS PÚBLICOS — MÓDULO 3— PARTE 3

Oportunidade para você que já iniciou a sua capacitaição, mais de pratica na prática corno sera a implantação do eSocial. tirando
dúvidas e atualizando-se com como mudanças nas últimas.

O curso tem como conteúdo básico

• Ações de Planejamento e auditoria para oSsocial: Como planejar uma implantação na prática e diagnosticar o realizar ações.
Que dados e informações necessitam ser revisados e reformulados? Quais os processos ideais de organização e geração de
dados. Exercícios de simulação de planejamento e ações.

• Atividades práticas em sistema: Nesta etapa você esta vivendo na pratica como diversas etapas de implantação do eSocial
corn simulações em urn sistema da entrada de dados, parametrizações exigidas para inicio da transmissão.

• Geração de dados e transmissão ao eSocial: você pode conhecer todo o processo de geração de dados e planejamento
necessário para a transmissão dentro dos diversos prazos. Como ações de governança digital e como boas praticas exigidas
na transmissão de arquivos. Como corrigir os erros do retorno de validações eo reenvio de dados. Uma guarda de dados do
eSocial e de Recibos de entrega. 0 uso de informações da DCTF-Web

12
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• 29/06/2018 Cursos Presenciais — Grupo Eco Brazil
ALAN WILLIAM FERNANDES

Economista ha 27 anos com larga experiência nos setores público e privado. Mestre em Economia Industrial pela Universidade
Carlos Ill de Madrid com especializações em Economia dos Transportes e Economia do Setor Elétrico, Atuou corno Assessor e
consultor em Finanças, Tributação e Planejamento de Secretarias de Fazenda e Planejamento do ES e MG. Consultor e instrutor
da SAT Consultoria Tributária, EBGT Empresa Brasileira de Gestão Tributária e desde 2013 atua pela FINDES / IEL e desde 2012
pelo CRC / ES como palestrante e consultor do eSocial e demais projetos do SPED.

Na CNI / IEL ê o responsável pela criação do Manual de Processos de Implantação do eSocial que é utilizado pelas
empresas de todo o pais através das 27 federações de industries / IEL. Também é um dos Autores da Cartilha do eSocial da CNI
/ SESI e IEL que é distribuído em todo pais.

Palestrante e instrutor para ()Social da ANEPREM Associação Nacional de Entidades de Previdência Municipal, ASCIP, CISAB
e diversas outras entidades de municípios e Consórcios Intermtmicipais e um dos 8 especialistas no pais em eSocial para entes
públicos.

Já realizou mais de 1500 horas em palestras e treinamentos não ES, PR, MG e SC, nos ternas Fiscal e Tributário do projeto
SPED, em e-SOCIAL, alem de cursos e avaliação em gestão e planejamento tributário, Incentivos Fiscais e Fontes de
Investimentos do capital, TI e Gestão Estratégica. Como docente na UNIPÚBLCA em Curitiba (PR) e do GRUPO ECO BRASIL
ministrou desde 2014 treinamentos sobre eSocial para órgãos públicos para mais de 330 entes públicos municipais, estaduais e
federais.

SITE DO EVENTO

www.grupoecobrazil.com.br

IDIVESTIMENTO

INVESTIMENTO

MÓDULO 1 + MÓDULO 2 (avançado com REINF / DCTFWEB) (16 horas / aula)
1 participante  R $ 1.190,00 — 2 almoços inclusos Valor promocional ate 29/06/2018: Após este dado: R $
1.490,00

MÓDULO 3 (Pratica em sistema em ambiente de testes) (08 horas / aula)
1 participante  R $ 990,00 — 1 almoço

incluso MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3
1 participante   R $ 1.880,00 — 3 almoços inclusos Valor promocional ate 29/06/2018: Após este dado: R $
2.030,00

Incluso 2 coffee breaks diários, material didático e de apoio em meio digital, certificado de conclusão, consultoria / tutoria por
telefone e online ern ambiente virtual através do exclusivo Portal do eSocial onde encontra webinarios, coletânea sobre
legislação, eBooks, Apresentações e palestras, Artigos e noticias, consultas e estudos, com acesso garantido por 60 dias sem
custo adicional.

* DESCONTOS PARA GRUPOS MEDIANTE CONSULTA

* DIÁRIAS DE HOTEL A PREÇOS PROIV1OCIONAIS PARA ESTE CURSO NO HOTEL DO EVENTO

*INSCRIÇÕES COM DIARIAS INCLUSAS MEDIANTE CONSULTA.

* DESCONTOS PARA GRUPOS MEDIANTE CONSULTA

DIÁRIAS DE HOTEL A PREÇOS PROMOCIONAIS PARA ESTE CURSO NO HOTEL DO EVENTO

INSCRIÇÕES COM DIÁRIAS INCLUSAS MEDIANTE CONSULTA. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

GRUPO ECO BRASIL — SETOR COMERCIAL VITÓRIA AV.. EMÍLIO ESTELITA LINS 270/101 —JARDIM CAMBURI
VITÓRIA — ES

comercial©grupoecobrazil.com.br

Fones: VITORIA — 27 3019-3481 i 3043-3481

Dados de empenho:

Razão Social: ECO TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA — ME

CNPJ: 22,091.058 /0001-20

Inscrição Municipal: 149.447 I 00-0

Endereço Rua Halfeld 763, sala 80, 5' andar — Centro

Município! Lit:: Juiz de Fora I MG. 36010-003

E-mail: comercial@grupoecobrazil.com.br

13
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29/06/2018 Cursos Presenciais — Grupo Eco Brazil
O 'envio dc3 empenho deve ser feito ate 06 dias úteis antes do curso, pelo e-mail acima. Caso tenha feito um impedimento, favor
entrar ern contato. 

Quanto Ao Pagamento

O Pagamento pode ser feito através de boleto, cheque nominal , TED OU DOC, Pelas agências credenciadas fazer
SANTANDER, a Agência 3901, Conta Corrente 13002898-8 — ECO Treinamentos E SERVIÇOS LTDA — ME, inscrita não CNPJ:
22.091058! 0001-20. Como certidões são disponibilizadas após o recebimento das inscrições por e-mail, o boleto sera emitido
junto com NESe e enviado para pagamento

Política de cancelamento de inscrições:

Inscrições somente poderão ser canceladas com antecedência de 7 (SETE) dias Citeis. Após esse prazo sera emitida a Nota
Fiscal e Boleto, o órgão deverá indicar outro aluno para substituição ou carta de crédito, para um próximo curso, no mesmo valor
da inscrição efetuada a ser utilizado no prazo de até 360 dias.

"Atenção: A realização deste curso esta condicionada ao fechamento da turma com o número mínimo de alunos. Assim,
advertimos a que, antes de adquirir passagens ou tomar providências para o deslocamento ate o local da realização, verifique se
o mesmo foi confirmado".

GRUPO ECO BRAZIL — 27 3019-3481,Augusto Emilio Estelita Lins, 270 — Sala 101, Jardim Camburi — Vitoria — ES
CEP: 29090-590

•

•
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1 - REQUERIMENTO
ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA if(cia Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio) 
CI Ale-requer a V.Se o deferimento do seguinte ato:

N° DE CÓDIGO CÓDIGO
VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO IDO ATO/EVENTO

1 11111111111

N°
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1111
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2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
•  E,CISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

No o(s) Empresarial(ais) Igual(als) ou semelhante(s):

O SIM SIM Processo em Ordem
A decisão

/ /
Data

NÃO _j_/__ fJ NÃO Responsável_j_/

Data Responsável Data Responsável
DECISÃO SINGULAR 2. Exigência 3° Exigência 4' Exigencia 5° ExigênciaProcesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. O
Processo indeferido_ Publique-se. 

In 1111

i 

VI.2 
01411L1" r st1\ al-E0
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Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
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1 I
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da Turma ,
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ri:,,, le wit

rel.'s ii,,, r ti-,! 7,,,.. ________. .....,......_
"•> Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

. Certifico registro sob o n° 31210359981 em 20/03/2015 da Empresa ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA, Nire 31210359981 e protocolo
152059245 - 20/03/2015. Autenticação: F3A88226450089C8612A97781C4E5888DF4BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para
validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/205.924-5 e o código de segurança 2d8d Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada ern 24/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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RECONHECIMENTO DE FIRMA, Reconheço porALAN WILLIAM FERNANDES DA SI
Vitoria-ES, 18 de marco de 2015.
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o n° 31210359981 em 20/03/2015 da Empresa ECO TREINAMENTOS E SER VICOS LTDA, Nire 31210359981 e protocolo
152059245- 20/03/2015. Autenticação: F3AB822645D089C8612A97781C4E5888DF4BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para
validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/205.924-5 e o código de segurança 2d8d Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral.
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ECO TREINAMENTOS E
SERVICOS LTDA

1. ALAN VV1LLIAM FERNANDES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, ECONOMISTA,
Separado Judicialmente, n° do CPF 656.715.036-04, documento de identidade 20082-4,
CORECON, RJ, com domicílio / residência a RUA MARILIA, número 783, bairro / distrito
BENFICA, município JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS, CEP 36.090-330 e

2. GENI FERNANDES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, APOSENTADA, Viuva, n° do CPF
026.061.036-45, documento de identidade MG-11.296.625, SSP, MG, com domicílio / residência a
RUA MARILIA, número 783, bairro / distrito BENFICA, município JUIZ DE FORA - MINAS
GERAIS, CEP 36.090-330.

Constituem uma sociedade empresaria limitada, mediante as seguintes cláusulas:

LCláusula Primeira - A sociedade adotara o nome empresarial de ECO TREINAMENTOS E
SERVICOS LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia GRUPO ECO BRAZIL.

III . - Cláusula Segunda - 0 objeto social será SERVICOS DE TREINAMENTO EM
N DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SETORES PUBLICO E PRIVADO,

ORGANIZACAO DE CURSOS DE EXTENSA0 E POS-GRADUACAO EM LATO SENSU.
SERVICOS DE EDICAO DE LIVROS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO
EM SERVICOS E NEGOC1OS NAO 1MOBILIARIOS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE
FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOS1COES E FESTAS, PESQUISAS DE MERCADO E DE
OPINIAO PUBLICA.

Clausula Terceira - A sede da sociedade 6 na RUA HALFELD, número 763, SALA: 80, bairro /
distrito CENTRO, município JUIZ DE FORA - MG, CEP 36.010-003.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 23/03/2015 e seu prazo de duração 6
indeterminado.

Cláusula Quinta - 0 capital social 6 R$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) dividido em 20.000 quotas no
valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pals, pelos
sócios:

NOME N° DE QUOTAS VALOR R$
ALAN WILLIAM FERNANDES DA SILVA 18.000 18.000,00
GENI FERNANDES DA SILVA 2.000 2.000,00
TOTAL 20.000 20,000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições
e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas 6 venda, formalizando, se realizada
a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio 6 restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizaçao do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio ALAN WILLIAM
FERNANDES DA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na
sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,

FM INTEGRA0OR: 15 J152538788312 111 111 111111 1111 1 1111 11111 11 11 11 111 M093849864
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ECO TREINAMENTOS E
SERVICOS LIDA

sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto,
fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,
sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Clausula Nona - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de
suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Clausula Decima - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio social, os s6cios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Clausula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Clausula Decima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a
titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula Decima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres sera
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.Paragrafo único - 0 mesmo procedimento sera
adotado em outros Casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Decima Quarta - 0(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não
esta(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou
a propriedade.

Clausula Decima Quinta - Fica eleito o foro de JUIZ DE FORA para o exercido e o cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios Alos e contratados, assinam o presente instrumento.

-l FOA-MG,dMççode 2015.
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k Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o n° 31210359981 em 20/03/2015 da Empresa ECO TREINAMENTOS E SER VICOS LTDA, Nire 31210359981 e protocolo
152059245 - 20/03/2015. Autenticação: F3AB822645D089C8612A97781C4E5888DF4BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para
validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/205.924-5 e o código de segurança 2d8d Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim — Secretaria-Geral.
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o n° 31210359981 em 20/03/2015 da Empresa ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA, Nire 31210359981 e protocolo
152059245 - 20/03/2015. Autenticação: F3AB822645D089C8612A97781C4E5888DF4BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para
validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n0 do protocolo 15/205.924-5 e o código de segurança 2d8d Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral.
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data de sua expedição.
Nome Empresarial:
Natureza Juridica:

ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato
Registro de Empresas - NIRE Constitutivo

3121035998-1 22.091.058/0001-20 20/03/2015 
Endereço Completo:
RUA HALFELD 763 SALA: 80; - BAIRRO CENTRO CEP 36010-003 - JUIZ DE FORA/MG

Data de Inicio de Atividade

23/03/2015

Objeto Social:
SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SETORES PUBLICO E PRIVADO,
ORGANIZACAO DE CURSOS DE EXTENSA0 E POS-GRADUACAO EM LATO SENSU. SERVICOS DE EDICAO DE LIVROS,
ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO EM SERVICOS E NEGOCIOS NAO IMOBILIARIOS, SERVICOS DE
ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA. 
Capital Social: R$ 20.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração
VINTE MIL REAIS Empresa de Pequeno

PorteCapital Integralizado: R$ 20.000,00 INDETERMINADO
VINTE MIL REAIS MICRO EMPRESA

(Lei Complementar
n°123/06)

Sócio(s)/Administrador(es)
CPF/NIRE Nome
656.715.036-04 ALAN WILLIAM FERNANDES DA SILVA
026.061.036-45 GENI FERNANDES DA SILVA

Term. Mandato Participação
XXXXXXX

XXXXXXX

R$ 18.000,00
R$ 2.000,00

Função
Sócio / Administrador
SOCIO

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 02/06/2015 Número: 5518928

Ato 904 - MEDIDA ADMINISTRATIVA

Evento(s) 1874 - ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO ENVIADA PELO TABELIONATO DE NOTAS (IN 28/DREI).
NADA MAIS#

Belo Horizonte, 22 de Janeiro de 2018 22:20

MARIN
SE

Y E PAULA
RETARIA GE

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar
confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e ague em validar certidão. A
certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o n° C180000171541 e visualize a certidão)

1111111111811/) 1,161.1!!1111 1111111 Página 1 de 1



05/07/2018 https //www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

VOL TAR

CAI A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22091058/0001-20
Razão Social: ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA ME
Nome Fantasia:GRuPo ECO BRAZIL
Endereço: R HALFELD 763 SALA 80 / CENTRO / JUIZ DE FORA / MG / 36010-003

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: 25/06/2018 a 24/07/2018

Certificação Número: 2018062508450787214080

Informação obtida em 05/07/2018, ás 14:13:49.

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://wwwsifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.091.058/0001-20/

Certidão n°: 149751552/2018
Expedição: 08/05/2018, ás 16:20:40
Validade: 0 3 /11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LT DA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

22.091.058/0001-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se d verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



08/05/2018 SEF/MG - SIARE

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
CERTIDÃO EMITIDA EM:

08/05/2018

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
06/08/2018

..-

NOME/NOME EMPRESARIAL: ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002528838.00-
40 CNPJ/CPF: 22.091.058/0001-20 SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA HALFELD NÚMERO: 763

COMPLEMENTO: SALA 80, BAIRRO: CENTRO CEP: 36010003

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação
de se_paragao judicial, divorcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doagao de bens imóveisL esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneragao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/ 2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários =>

certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2018000267290351

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrUSOL/CDT/DETALHE_746?ACAO=VISUALIZAR&numProtocolo=2018040255354&autenticacaoModel=r00ABXNyADxnb



18/01/2018

•

•

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ: 22.091.058/0001-20

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 à 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://rfb.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 11:14:42 do dia 18/01/2018 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 17/07/2018.
Código de controle da certidão: 5E29.14BD.17D5.AB2B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



PREFEITURA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLAJUIZ DE FORA ,
SF/Subsecretaria de Receita

'PROTOCOLO

03780 8 / 2 018

N° CERTIDÃO

001744/2018

VALIDADE

02/08/2018
NOME DO REQUERENTE

GENI FERNANDES DA SILVA

DAM - PREÇO PÚBLICO

4 3 / 7 85420-5

CPF DO REQUERENTE

026.061.036-45

CPF/CNPJ
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

22 .091.058/0001-20
NOME/RAZAO SOCIAL

IDENTIDADE

ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA

FINALIDADE

PARA FINS DE LICITACAO

I

OBSERVAÇÕES
* . * . *. * *. *. *. *. *. *. *. *• *. *. *• *. • * . * *. .* *. . * *. *. *. *. * . * *• *. *. .* *. *. . *. * *. .* . *

* *

. *

*

• *

*

*• *• *• *• *. *. *
• *. *. *. *. *. • *. * *. • * *. • * *. *. *. *. *. * *..

.*. * . * . * .* * *. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *.* * * * * * * *

* *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *• *• *. . *. * • *. *. *. * . * .*. * . * . * . * . * *. . * * * * * * *
* *. . * *. *• *• *. *. *• *• *• *• *• *. *. . * . * . *.*. *. * . *

.*. * . * . * . * • * *. . * . *. * * * * * *

r

CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário noMunicípio de Juiz de Fora, inexistem débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ docontribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta. Fica, porém,ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormenteapurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ouomissões nos dados fornecidos e referentes ao período compreendido nesta certidão.Em anexo, identificada, relação de inscrições abrangidas por esta certidão.

SER II RICAR 0 CO ES BERG
JUIZ DE FORA, 04 DE MAIO DE 2018.

Emitido por: sberg

Scanned by CamScanner
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ANEXO I

Da Instrução Normativa SRF n2 459, 18 de outubro de 2004

DECLARAÇÃO

Ilmo. Srs.

Eco Treinamentos e Serviços Ltda, com sede a Rua Halfeld 763, sala 80,
Juiz de Fora, MG, inscrita no CNPJ sob o n2 20.058.091/000120, DECLARA para fins de
não incidência na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o
PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei n2 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é
regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da

emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a
modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com
a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o
compromisso de informar A Secretaria da Receita Federal do Brasil e A pessoa jurídica
pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de
que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei
n2 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem,
As penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas A falsidade ideológica
(art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 12 da Lei n2 8.137, de
27 de dezembro de 1990).

Vitóri 05, junho de 2017

an illia Fernandes da Silva
Sócio Administrador

Eco Treinamentos e Serviços Ltda ME



Câmara Municipal de Mantenõ, olis
Estado do Espirito Santo

CNPJ: 36:3 51.3 85/0001-89

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de
desempenho e atestado de execução, que a empresa ECO TREINAMENTOS E
SERVIÇOS LTDA ME. inscrita no CNPJ sob o n°22 091.058/0001-20, estabelecida
na Rua Halfeld, n°. 763, sala 80. centro, na cidade de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais prestou serviços a Camara Municipal de Mantenopolis-ES. CNPJ n°
36 351385/0001-89, DE treinamento e capacitação de servidores no terna do
eSocial através do Curso Implantando o eSocial ern Orgaos Públicos Módulos 1+2
e Módulo 3 no periocio de 03 a 04 de julho de 2017, e posteriormente de 07 a 09
de novembro de 2017 conforme respectivamente as Notas Fiscais 2017/0023 e
2017/0084.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos
apresentaram excelente desempenho na capacitação de servidores, tendo a
empresa cumprido fielmente corn suas obrigações, nada constando que a
desabone técnica e comercialmente, ate a presente data.

Mantenopolis, em 17 de novembro de 2017

CARLOS DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF N° 031 668 677-83

Rua Prefeito Willian Ben1amirn, 232 •Cor,tro ntenópolis • ES • CEP .770400 Telefax: 1271 3758•1125 Email: cm,mantgmafl.corn



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal - Lei de criação n°67, de 29-07-1957

ATESTADO DE CAPADIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a ECO - TREINAMENTOS E SERVIÇOS
LTDA. CNPJ: 22.091.058/0001-20, com sede na Rua Eng. Luiz Carlos Pereira, 185 -
Jardim Camburi - Vitória-ES, prestou serviços de capacitação para o Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, ministrando o curso IMPLANTANDO O
e-SOCIAL EM tiRGAOS PÚBLICOS - MODULOS 1,2 E 3, sendo

6 a 7 de maio de 2015 - Módulos 1+2
10 a 13 de agosto de 2015 - Módulos 1+2
15a 17 de março de 2017 - Módulos 1+2
15 a 16 de agosto de 2017 - somente Modulo 3
07 a 08 de novembro de 2017 - Módulos 1+2 e Modulo 3

Atestamos, ainda, que todos os serviços executados pela ECO - TREINAMENTOS E
SERVIÇOS LTDA foram realizados de forma satisfatória, no existindo, em nossos
registros, ate a presente data, fatos que desabonem a conduta da referida Empresa, assim
como a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Linhares-ES, 20 de novembro de 2017.

CELSO MAR INS PEDRONI
Diretor Geral do SAAE

Matricula 877

Av. Barra de Sào Francisco, 1137 - Caixa Postal: I 10059 - Telefone: (27) 2103-1311 - Fax: (27) 2103-1313.
saaelinhares@saaelinhares.corn.br - CEP: 29900-250 - Linhares - ES



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO

AO INCISO XXXIII DO ART. 7.° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Empresa ECO TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 22.091.058/0001-20, com sede na Rua Halfeld 763, Sala
80, 5° andar, Centro Juiz de Fora, MG, tendo como seu representante legal Alan
William Fernandes da Silva, brasileiro, separado judicialmente, economista,
portador da C.I. n° 20.082-4 expedida pelo CORECON/RJ , e CPF n°
656.715.039-04, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do artigo 27 da
Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que não empregamos menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos
menores de 16 (dezesseis) anos. Declara ainda não empregar menores, a partir de
14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes

Por ser verdade, firmamos a presente declaração, ficando sob
nossa responsabilidade qualquer sanção imposta pela Auditoria Fiscal do INSS ou
Ministério do Trabalho decorrente de seus efeitos.
Por ser verdade, firmo a presente para os devidos fins de direito.

06 de ho de 2018

AI Fernandes da Silva

Sócio Administrador

Eco Treinamentos e Serviços Ltda ME

CNPJ: 22.091.058/0001-20
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Secretaria da Fazenda
Avenida Brasil, 2001, 3 andar Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora -

MG

Número da Nota
201800000000174

Código de Verificação
IQOH-NUCF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 05/06/2018 - 19:34 hs
Período de Tributação: 06/2018

Local de Tributação: No Município
Município de Prestação: VITÓRIA - ES
Natureza da Operação: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
Nome: GRUPO ECO BRAZIL
Declaração: Simples Nacional Telefone
Regime de Tributação: Auto-lançado
Endereço: RUA HALFELD, 763 SALA 80- CENTRO - CEP: 36010-003 -JUIZ DE FORA - MG
Imune/Isento: Não

Nome CAMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
Email: pamarafigo@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

C MC
Endereço: RUA FRANCISCO BUSATO, 8005 - CENTRO - CEP: 83414-290 - COLOMBO - PR

1=v 44%.• r -or
7a.IM

!:.7.04.7,,it.,y-y- •
Fd r

E

CPF/CNPJ: 22.091.058/0001-20
CMC: 149.447/00-0
Inscr. Estadual:

CPF/CNPJ: 79.093.241/0001-82
Inscr. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Código CAE: 080200100
Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial
Código do Serviço: 08.02
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação deconhecimentos de qualquer natureza

Inscrições no Curso Implantando o eSocial em Órgãos Públicos, Módulos 1 e 2 - Avançado com DCTFWEB e REINF e Modulo 3 - Pratica em Sistemas a ser realizado nos
dias11,12 e 13 de Junho 2018 em Vitoria - ES, com participação de 2 servidores. Valor inscrição por servidor R$1.800,00.

VALORES DA NOTA
Valor dos Serviços IRS)

3.600,00
Deduções (R$)

0,00
Acréscimos (R$)

0,00
Desc. Condicionado (R$)

0,00
Desc. Incondicionado (R$)

0,00
Crédito (R$)

0,00

PIS (R$)
0,00

COFINS (R$)
0,00

INSS (R$)
0,00

IR (R$)
0,00

CSLL (R$)
0,00

Outras Retenções (R$)
0,00

Base de Calculo IRS) Alíquota 1%1 155 (RS) ISS Retido (R$) Total das Retenções (R$) Valor Liquido (R$)
3.600,00 2,79 100,44 0,00 0,00 3.600,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R$ 582,84 (16,19%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei ng. 7 4 1 / 2 0 1 2 . Fonte: IBPT.
ta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei ng 10630 e no Decreto ng 12.931

0 recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Naciona/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 201800000000174 Código de Verificação:1Q0H-NUCF Emitida dia 05/06/2018 as 19:34 hs

Recebi da empresa ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site http://nfse.pjf.mg.gov.br ou por meio de aparelho com aplicativo paracódigo OR.



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Secretaria da Fazenda

Avenida Brasil, 2001, 3 andar Centro - CEP: 36060-010 -Juiz de Fora - código de Verificação
MG XAWY-DMCI

Número da Nota
201700000000119

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 08/12/2017 - 15:00 hs
Período de Tributação: 12/2017

Local de Tributação: No Município
Município de Prestação: CURITIBA - PR
Natureza da Operação: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
Nome: GRUPO ECO BRAZIL
Declaração: Simples Nacional Telefone:
Regime de Tributação: Auto-lançado
Endereço: RUA HALFELD, 763 SALA 80 - CENTRO - CEP: 36010-003 - JUIZ DE FORA - MG
Imune/Isento: Não

TOMADOR DE SERVIÇOS
;Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA
¡Email: marilyn.miranda@cmc.pr.gov.br CMC:
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 720 - CENTRO - CEP: 80010-180 - CURITIBA - PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Código CAE: 080200100
Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial
Código do Serviço: 08.02
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação deconhecimentos de qualquer natureza

Inscrição no Curso Implantando o eSOCIAL em Órgãos Públicos, Módulos 1 e 2 - Avançado com DCTFWEB e REINF, e Modulo 3 - Prática em sistemas, a ser realizado nos dias5, 6 e 7 de Dezembro de 2017 em Curitiba - PR, corn a participação de 2 servidores. Valor por servidor R$ 1.790,00.
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CPF/CNPJ: 22.091.058/0001-20
CMC: 149.447/00-0
Inscr. Estadual:

CPF/CNPJ: 77.636.520/0001-10
Inscr. Estadual:

Valor dos Serviços (RS) Deduções (RS)
3.580,00 0,00

PIS (RS)
0,00

COFINS (R$)
0,00

Base de Calculo (R$1 Aliquota (%)
3.580,00 2,79

VALORES DA NOTA

Acréscimos (R$) Desc. Condicionado (R$)
0,00 0,00

INSS (R$)
0,00

155 (R$)
99,88

IR (R$)
0,00

ISS Retido (R$)
0,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Desc. Incondicionado (R$)
0,00

Credito (R$)
0,00

CSLL (R$) Outras Retenções (R$)
0,00 0,00

Total das Retenções (R$)
0,00

Valor Liquido (R$)
3.580,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 579,60 (16,19%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei ngIt.741/2012. Fonte: IBPT.ta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n5 10630 e no Decreto n5 12.931
0 recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Naciona/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 201700000000119 Código de Verificação: XAWY-DMCI Emitida dia 08/12/2017 As 15:00 hs

Recebi da empresa ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site http://nfse.pjf.mg.gov.br ou por meio de aparelho com aplicativo paracódigo QR.



29/06/2018 Downloads — Grupo Eco Brazil

Telefone: (27) 3019-3481 1(27) 3043-3481

Downloads

1111111hkECO
BRAZILAIII

Certidões

Home Cursos Cursos Presenciais

CRF FGTS 

CND RFB PGFN VAL JULHO 2018 

CND SEFAZ MG VAL AGOSTO 2018 

CND TST VAL NOV 2018 

DECLARAÇÃO DO SIMPLES  geral

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CÂMARA DE MANTENOPOLIS 

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA SAAE LINHARES 

CND PREFEITURA JUIZ DE FORA VAL AGOSTO 2018 

CONTRATO ECO APROVADO JUCEMGCERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEMG

http://www.grupoecobrazil.com.br/produtos/cursos-presenciais/downloads/ 1/2



05/07/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
Fornecedor  

Tipo documento CNPJ

Nome 22091058000120

Número documento

Período publicação : de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimenta: de

.IHUM ITEM ENCONTRADO!

ate

até

ate

P,ksquitar

https://servicos.tce.pr.gov.britceprimunicipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx 1/1



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/07/2018 às 17:09) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n° 22.091.058/0001-20.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnjlus.br
através do número de controle: 5B3E.7AEB.7709.7355

Gerado em: 05/07/2018 as 17:09:15 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1



RES: DOCUMENTOS CURSO eSOCIAL 35
‘

Assunto: RES: DOCUMENTOS CURSO eSOCIAL
De: <comercial@grupoecobrazil.com.br>
Data: 06/07/2018 12:47
Para: 'Julia Saragoça Santos' <juliasantos@cml.prgov.br>

Boa tarde Julia,

Conforme acordado em contato telefônico na manhã de hoje, seguem algumas considerações
sobre suas solicitações. Informamos que o valor já negociado por esta empresa com o Mauricio
para inscrição no curso Implantando o eSocial em Órgãos Públicos, Módulos 1, 2 e 3, edição de
julho em Curitiba foi concedido desconto a Câmara Municipal de Londrina para participação de
2 servidores, sendo o valor com desconto de R$ 1.780,00 por servidor, totalizando R$ 3.560,00.
Na oportunidade informamos também que todos os documentos originais ou em copia
autenticada, requeridos em seu processo administrativo serão entregues pessoalmente aos
servidores inscritos, durante sua participação no curso, em virtude do prazo excessivamente curto
antes realização do curso para envio pelos correios que demandam em média de 7 a 10 dias para

• 
entrega. A fim de evitar o transtorno do não recebimento dos originais, dificultando a confirmação
de participação dos servidores, solicitamos a admissão temporária dos referidos documentos em
copia digital até a juntada dos originais, pratica admitida e perpetuada pelos tribunais da esfera
judicial também de controle de contas.
Para autenticação da CND Municipal é necessário um contato direto com a Prefeitura de Juiz de
Fora e neste caso com a Subsecretaria de Receita, pertencente a Secretaria da Fazenda conforme
dados abaixo, obtidos no site :

ENDEREÇO
Av. Brasil, 2001 / 32 andar - Centro
CEP: 36.060-010 - Juiz de Fora/MG
Telefones: (32) 3690-7561

Na oportunidade nos colocamos a sua inteira disposição para quaisquer duvidas ou questões ainda
necessárias.

Atenciosamente.

• Atenciosamente.
Alan William Fernandes
(27)3019-3481/3043-3481

ECO
BRAZIL/Ill

De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Enviada em: sexta-feira, 6 de julho de 2018 09:54
Para: comercial@grupoecobrazil.com.br
Assunto: Re: DOCUMENTOS CURSO eSOCIAL

Em 05/07/2018 14:53, comercial@grupoecobrazil.com.br escreveu:

1 de 3 06/07/2018 13:27



RES: DOCUMENTOS CURSO eSOCIAL

Boa tarde Julia,

Conforme acordado em nosso contato telefônico, seguem anexos os documentos
solicitados para complementação de seu processo administrativo de inscrição de
servidores no CURSO IMPLANTANDO O eSOCIAL EM ÓRGÃOS PÚBLICOS que será
realizado em Curitiba no período de 17 a 19 de Julho.
Na oportunidade nos colocamos a disposição para quaisquer outras informações
ainda necessárias.

Atenciosamente.

Atenciosamente.
Alan William Fernandes
(27)3019-3481/3043-3481

ECO
• BAZ1L

Bom dia, Alan.
Tudo bem?

Para dar andamento ao processo administrativo, sera necessário que nos envie a via original ou cópia 
autenticada em cartório da Declaração de que a empresa não emprega menores de idade e da Certidão
Negativa de Débitos Municipais.

Segue o endereço da Câmara Municipal de Londrina para o envio da documentação:

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A/C: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Rua Governador Parigot de Souza, 145
Bairro Caiçaras
Londrina/PR - CEP 86015-903

Salienta-se a necessidade do envio desses documentos o mais breve possível, já que o curso sobre o
e-Social ocorrerá neste mês de julho.

Ainda, ao analisar as Notas Fiscais enviadas referentes a serviços prestados para outros órgãos públicos,
verificou-se que os valores de ambas as notas foram menores que o valor cotado para a prestação de
serviços desta Câmara - que foi de R$ 3.760,00.
Por exemplo, o valor dos serviços da NF 201800000000174, datada de 05/06/2018, foi de R$ 3.600,00 e o
valor dos serviços da NF 201700000000119, datada de 08/12/2017, foi de R$ 3.580,00. Por essa razão,
solicitamos a redução do prego cotado, para fins de acompanhar os preços até então praticados por esta
empresa.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

JOlia Saragoça Santos

2 de 3 06/07/2018 13:27



RES: DOCUMENTOS CURSO eSOCIAL

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

•

3 de 3 06/07/2018 13:27



RES: DOCUMENTOS CURSO eSOCIAL

Assunto: RES: DOCUMENTOS CURSO eSOCIAL
De: <comercial@grupoecobrazil.com.br>
Data: 06/07/2018 13:47
Para: 'Julia Saragoça Santos' <juliasantos@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Julia,

Com objetivo de tentar atender sua demanda pelos documentos originais, iremos postar uma copia do
original da declaração na segunda feira dia 09 na expectativa que você ainda receba a tempo. Caso isto
não aconteça, teremos um copia do original em mãos durante o curso para entrega aos servidores.

Atenciosamente.

Atenciosamente.
Alan William Fernandes
(27)3019-3481/3043-3481

ECO
BRAZILAII

De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 6 de julho de 2018 09:54
Para: connercial@grupoecobrazil.com.br
Assunto: Re: DOCUMENTOS CURSO eSOCIAL

Em 05/07/2018 14:53, comercial@grupoecobrazil.com.br escreveu:

Boa tarde Julia,

Conforme acordado em nosso contato telefônico, seguem anexos os documentos
solicitados para complementação de seu processo administrativo de inscrição de
servidores no CURSO IMPLANTANDO O eSOCIAL EM ÓRGÃOS PÚBLICOS que será
realizado em Curitiba no período de 17 a 19 de Julho.
Na oportunidade nos colocamos a disposição para quaisquer outras informações
ainda necessárias.

Atenciosamente.

Atenciosamente.
Alan William Fernandes
(27)3019-3481/3043-3481

ECO
BRAZIL_I

Bom dia, Alan.

1 de 2 09/07/2018 13:17



RES: DOCUMENTOS CURSO eSOCIAL

Tudo bem?

Para dar andamento ao processo administrativo, será necessário que nos envie a via original ou cópia 
autenticada em cartório da Declaração de que a empresa não emprega menores de idade e da Certidão
Negativa de Débitos Municipais.

Segue o endereço da Câmara Municipal de Londrina para o envio da documentação:

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A/C: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Rua Governador Parigot de Souza, 145
Bairro Caiçaras
Londrina/PR - CEP 86015-903

Salienta-se a necessidade do envio desses documentos o mais breve possível, já que o curso sobre o
e-Social ocorrerá neste mês de julho.

Ainda, ao analisar as Notas Fiscais enviadas referentes a serviços prestados para outros órgãos públicos,
verificou-se que os valores de ambas as notas foram menores que o valor cotado para a prestação de• serviços desta Câmara - que foi de R$ 3.760,00.
Por exemplo, o valor dos serviços da NF 201800000000174, datada de 05/06/2018, foi de R$ 3.600,00 e o
valor dos serviços da NF 201700000000119, datada de 08/12/2017, foi de R$ 3.580,00. Por essa razão,
solicitamos a redução do prego cotado, para fins de acompanhar os preços até então praticados por esta
empresa.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

•

2 de 2 09/07/2018 13:17
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° /2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N° 30/2018

OBJETO: CURSO PARA SERVIDORES DO RH SOBRE 0 SISTEMA E-SOCIAL

Trata-se de solicitação de contratação de curso aberto para 2 (dois) servidores

da Câmara Municipal de Londrina, lotados no Departamento de Recursos Humanos, para

• 
instrução sobre o sistema e-Social.

A solicitação foi formalizada pelo Termo de Referência de fls. 02-05 dos autos

e autorizada pela Diretoria-geral desta Casa, diante do saldo orçamentário informado pelo

Departamento Financeiro (fl. 06).

Foram explicitados no referido Termo de Referência os motivos que

caracterizam a singularidade do objeto, a notória especialização do instrutor do treinamento e

a razão da escolha do fornecedor, a fim de demonstrar a possibilidade de contratação mediante

processo de inexigibilidade de licitação.

Ao processo administrativo foi anexada a seguinte documentação: a) Contrato

Social (fls. 17-19); b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

(fl. 20); c) Certidão de Regularidade do FGTS (fl. 21); d) Certidão Negativa de Débitos

• 
Trabalhistas (fl. 22); e) Certidão Negativa das Receitas Municipal, Estadual (fls. 23 e 25); f)

Certidão positiva com efeitos de negativa da Receita Federal (fl. 24); g) Declaração de

inscrição no Simples Nacional (fl. 26); h) Atestados de Capacidade Técnica acerca dos

serviços pretendidos (fl. 27-28); i) Declaração de que não emprega menor de idade, salvo nas

hipóteses legais (fl. 29); j) Consulta de que não lid impedimento de licitar - ICE/PR (fl. 33 e

h) Certidão negativa de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade - CNJ (fl. 34).

Posteriormente, foi verificada a autenticidade da documentação. Salienta-se,

apenas, que ao verificar a autenticidade do Contrato Social da empresa (fls. 17-19), apesar de

obter a validade desse documento junto ao site da Junta Comercial de Minas Gerais, constou

uma mensagem de que havia o registro de outro documento para a empresa em data posterior

ao documento analisado.



Em contato telefônico com o sócio-administrador da empresa, Sr. Alan Willian

F. da Silva, foi informado que esse outro documento seria a Certidão Simplificada anexada à
fl. 20 dos autos.

No que se refere à Declaração de que não emprega menor de idade (fl. 29),
bem como da Certidão Negativa de Débitos Municipais (fl. 25), solicitamos, por e-mail, que
tais documentos fossem enviados em via original, ou sua cópia autenticada em cartório (fl.
36). Em resposta de fl. 38, o Sr. Alan informou que enviaria essa documentação pelos
Correios no dia 09/07/2018, porém, em razão do prazo exíguo até a data do curso, a
documentação também ficará disponível pessoalmente aos servidores quando da realização do
curso.

No que se refere à compatibilidade mercadológica do prego proposto, a
empresa nos enviou 2 (duas) Notas Fiscais referentes a serviços prestados recentemente (fls.
30-31).

Considerando que os Notas Fiscais possuíam valor abaixo do valor cotado
inicialmente, este Departamento de Suprimentos e Patrimônio solicitou, por e-mail (fls. 36-
37), a redução do valor proposto para fins de acompanhar os preços até então praticados por
esta empresa.

Em resposta (fl. 35), a empresa informou que o valor negociado pelo curso
teria sido reduzido para R$ 1.780,00 (hum mil, setecentos e oitenta reais) por servidor,
totalizando R$ 3.560,00 (três mil, quinhentos e sessenta reais).

Isto posto, por entender que o presente processo administrativo reúne as
condições legais suficientes para ratificação, encaminha-se à Controladoria para controle
preventivo e A. Assessoria Jurídica para parecer. Após, à Presidência para Homologação.

Londrina 09 de Julho de 2018.

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

rkzw
os An z

Gerente do Depa amento de Suprimentos Patrimônio



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.° 082/2018

Data: lide julho de 2018.

De: Controladoria
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 30/2018 — Inexigibilidade de
Licitação — Curso para Servidor.

Prezado Gerente,

Conforme solicitado através do Relatório do Departamento de Suprimentos
e Patrimônio (fls. 40/41), efetuamos a análise do processo em epígrafe (fls. 01 a 41) e,
constatamos que a documentação juntada aos autos se encontra em ordem, sendo a de praxe
para a modalidade de contratação pretendida (Inexigibilidade), com exceção dos documentos
que passamos a comentar a seguir:

1) Declaração de que não emprega trabalho de menores:

A declaração da empresa de que não emprega menor de idade está anexada nos autos (fl.
29), ainda em cópia, necessitando que essa declaração deve ser entregue pela empresa (via
original ou autenticada) para anexação aos autos visando dar cumprimento ao que estabelece o
In. XXXIII, art. 7° da Constituição Federal e Inc. V, art. 27, da Lei 8.666/93;

2) Certidão Negativa de Débitos Municipais:

Essa certidão negativa municipal também se encontra anexada em cópia não autenticada à
fl. 25 dos autos, devendo também ser obtida da empresa, ou em original, ou autenticada por
cartório para ter validade.

Conforme esclarecido no Relatório do Departamento de Licitação e
Patrimônio — DSP, (fl. 41), esse departamento já solicitou em original ou, em cópia
autenticada por cartório esses dois documentos, sendo que, a empresa se comprometeu, em
resposta (fl. 38), a encaminhá-los pelos correios até 09/07/2018, informando ainda que, em
razão do prazo exíguo até a data do curso, a documentação original também ficará disponível
pessoalmente aos servidores quando da realização do curso.

Para todos os efeitos, esta Controladoria sempre recomendou que antes da
homologação da contratação pelo presidente da Casa, a documentação pertinente ao objeto
deverá estar válida, completa e, em ordem.



•

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

No entanto, dado as circunstâncias relatadas, principalmente quanto ao
prazo apertado para se receber via correios tal documentação, em caso de a administração da
Casa, optar em aceitar a proposta para obtenção posteriormente daquela documentação
faltante, deverá ter o cuidado de exigir e arrecadar os documentos em questão.

No mais, uma vez observadas as nossas recomendações, em principio, não
obstamos o prosseguimento do feito, devendo os autos desse processo ser encaminhado em
seguida para parecer da Assessoria Jurídica da Casa.

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

Atenciosamente,

De Acordo: 11/07/2018:

Silvio Pal Meira
Gerente ntroladoria

c'r -

Vas iler ffthçio
Con-tad-6r

Heleio dos a os
Controlador
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Re: Solicitação - Validação de Autenticidade de Certidão imap://192.168.1.2:143/fetch>UID>/INBOX>25?header=print

tti
Assunto: Re: Solicitação - Validação de Autenticidade de Certidão
De: Espaço Cidadão JF Centro <cidadao@pjf.mg.gov.br>
Data: 11/07/2018 15:49
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>

Boa tarde, Julia

Confirmamos para todos os fins de direito que a presente Certidão Negativa de Débito Ampla n°
001744/2018 é válida e autentica, sendo emitida por esta Prefeitura de Juiz de Fora e que o servidor
Sergio Berg está habilitado para emiti-la.

Atenciosamente,

Clovis de Souza
Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Atendimento Eletrônico
SCS/Departamento de Atenção ao Cidadão

• De: "Julia Saragoça Santos" <juliasantos@cml.prgov.br>
Para: cidadao©pjf.mg.gov.br
Enviadas: Quarta-feira, 11 de julho de 2018 15:15:16
Assunto: Solicitação - Validação de Autenticidade de Certidão

•

Boa tarde, Clovis.

Conforme contato telefônico, segue anexa a Certidão Negativa de Débito Ampla n°. 001744/2018,
com validade até 02/08/2018, em favor do Contribuinte Eco Treinamentos e Serviços Ltda - CNPJ
22.091.058/0001-20, para validação de sua autenticidade/verificação de que a mesma foi emitida
por esta Prefeitura de Juiz de Fora/MG.

Aguardo retorno.

Muito obrigada.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

1 de 1 11/07/2018 15:55
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA
SF/Subsecretaria de Receita

037808 / 2 018
NOME DO REQUERENTE

N° CERTIDÃO

00174 4 / 2 018

VALIDADE

02/08/2018

DAM - PREÇO PÚBLICO

4 3 / 785420-5

GENI FERNANDES DA SILVA

CPF/CNPJ

22. 0 91.058/0001-20
NOME/RAZÃO SOCIAL

CPF DO REQUERENTE

026.061.036-45

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
IDENTIDADE

ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA

FINALIDADE
PARA FINS DE LICITACAO

OBSERVAÇÕES
* 

• 
* •* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****

• • •• • •••••• •••••••••••••••••••• •••••
**************************************

• • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •* 
• 
* 

• 
* 

• 
* 

• 
* •* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

••••••••••••••••

**************************************

• • ••• •• 
•••••• 

•••••••••••••• • • • • • • • • • • •* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
• 
* 

• 
* 

• 
* 

• 
* 

• 
* 

• 
* 

s 
*

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•

CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário noMunicípio de Juiz de Fora, inexistem débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ docontribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta. Fica, porém,ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormenteapurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ouomissões nos dados fornecidos e referentes ao período compreendido nesta certidão.Em anexo, identificada, relação de inscrições abrangidas por esta certidão.

1 
SER Ii RICAR 0 CO ES BERG

JUIZ DE FORA, 04 DE MAIO DE 2018.
Emitido por: sberg
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CI n° 144/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer jurídico - Inexigibilidade de Licitação - Curso para Servidores do RH sobre
o Sistema E-Social.

Londrina, 11 de julho de 2018.

Prezados,

Considerando a análise prévia realizada pela Controladoria em fls. 42-43,
encaminhamos os autos do Processo Administrativo - DG n° 30/2018 para parecer jurídico.

Por oportuno, informamos que, nesse interim, enviamos e-mail para a
Prefeitura de Juiz de Fora/MG para verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débitos
Ampla n°. 001744/2018 e, conforme resposta de fl. 44 destes autos, o Servidor Clóvis de
Souza, da SCS Departamento de Atenção ao Cidadão, informou que a referida certidão é
válida e autêntica e foi emitida pela Prefeitura.

De acordo:

Ficamos A. disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça nntos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Luiz Fertit o Má e
Departament de Suprimentos e Pat mônio



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio encaminha-nos pedido

de parecer no presente processo administrativo em que pretende a contratação de curso
para treinamento do eSocial. De acordo com a documentação, trata-se de curso

destinado exclusivamente a servidores públicos a ser ministrado pelo Grupo Eco Brazil
nos dias 17 a 19/7/2018.

Segundo o Departamento pretende-se o encaminhamento de 2
servidores da CML para a realização desse curso, cuja contratação, nesse caso, deverá
ser por inexigibilidade.

Antes de ser encaminhado à Assessoria Jurídica, o processo foi
remetido à Controladoria de Casa, que efetuou os seguintes apontamentos:
a) necessidade de que seja entregue a original da declaração de que a empresa não
emprega menores;

b) necessidade de apresentação da original da certidão negativa de débitos municipais.

Em razão da proximidade da realização do curso, a Controladoria
orienta que seja aceita a proposta e depois se obtenha a documentação faltante, mesmo
porque a empresa se comprometeu a encaminhar em tempo as respectivas vias originais.

1. Este parecer limita-se à análise da regularidade do procedimento
sob a ótica jurídica, não se imiscuindo no juizo de conveniência e oportunidade da
contratação. Nesse sentido a lição doutrinária':

"0 exame a ser procedido pela assessoria deve ser jurídico stricto sensu. Não
adequado que o assessor jurídico, no manejo de sua competência técnica especifica,
pretenda aventurar-se em outras searas, expondo motivos pertinentes A expertise do
objeto da licitação ou quanto A conveniência e oportunidade dela, ou mesmo, quanto

MOREIRA, Egon Bockman. GUIMARÃES, Fernando Vernalha. 2a ed. A Lei Geral de Licitação — LGL
e o Regime Diferenciado de Contratação — RDC. São Paulo: Método, 2015. p. 262.



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

a critérios técnicos de composição dos custos e execução do contrato. 0 jurista só

pode analisar os aspectos jurídicos do instrumento convocatório."

2. Como regra, as aquisições feitas pelo Poder Público devem se
submeter ao devido processo licitatório, em atenção ao disposto na Constituição Federal

(art. 37, XXI) e na Lei 8.666/93, permitindo que os fornecedores interessados
concorram em igualdade de condições, visando realizar a contratação que seja mais
benéfica à Administração Pública.

No entanto, cursos abertos para treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal são considerados pelo artigo 13, inciso VI, da Lei n°8.666/93 (Lei de Licitações
e Contratos Administrativos), como serviços técnicos profissionais especializados, para
cuja contratação será inexigível a licitação, nos termos do artigo 25, inciso II, do mesmo
diploma legal:

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:

(• • .)
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;"

"Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais
especializados os trabalhos relativos a:

(• • .)
VI — treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;"

Essas condições legais para a contratação direta foram praticamente
reproduzidas pela Súmula n° 252 do Tribunal de Contas da Unido:

"A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude
o inciso 11 do art. 25 da Lei n° 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três
requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida
lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado."
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No caso, o termo de referência explicita que a Câmara Municipal de

Londrina não possui demanda que justifique a contratação desse treinamento por
seminário fechado, de acordo com as necessidades internas da instituição, razão pela
qual deve aderir aos cursos já dispostos no mercado, nas condições previamente
estabelecidas pelos realizadores. Assim, sendo o presente curso voltado para a área

pública e ministrado por instrutor de notória especialização, ele satisfaz as exigências da
Administração Pública.

Por sua vez, o instrutor que ministrará o curso preenche os atributos
de notória especialização, consoante suas qualificações constantes no termo de
referência.

Note-se que quando a administração pretende inscrever servidores em
cursos abertos, deve demonstrar que o tema,

palestrante são aqueles que melhor atendem

o conteúdo, o período, o local e o

o interesse público. Não se requer
necessariamente a presença de um único que possa atender a administração. 0 que se
pretende é a escolha do mais conveniente para atender seus interesses.

Com a demonstração dessa adequação As necessidades da
administração, a inviabilidade de competição estará efetivamente comprovada e a
singularidade do objeto explicitada.

3. Quanto A certidão negativa de débito anexada, o Departamento de
Suprimentos confirma a autenticidade de tal documento, de modo que deve se presumir
a veracidade de sua afirmação.

4. Portanto, analisada a documentação acostada, vemos que está em
conformidade com as exigências da Lei 8.666/93.

o parecer.
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

COMUNICAÇÃO INTERNA N°45/2018 — DRH

Londrina, 13 de julho de 2018.

Do: Departamento de Recursos Humanos
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Cancelamento de uma inscrição em curso Curitiba

Prezados:

Comunico o cancelamento de uma inscrição para o "Curso
Implantando o eSocial em Órgãos Públicos", realizado pela empresa Grupo Eco
Brazil nos dias 17, 18 e 19 em Curitiba-PR.

Fica assim somente uma inscrição para o referido curso.

Sendo o que temos para o momento,

Atenciosamente,

Andréa ristina Cobbo
Gerente do Departamento de Recursos Humanos
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Assunto: PROPOSTA DO CURSO eSOCIAL
De: <comercial@grupoecobrazil.com.br>
Data: 13/07/2018 16:44
Para: 'Julia Saragoça Santos' <juliasantos@cml.pr.gov.br>

Prezados Senhores,

0 GRUPO ECO BRAZIL agradece a Camara Municipal de Londrina a opção por um de nossos cursos do
eSocial e nesta data , conforme solicitado em contato telefônico, encaminhamos proposta para
participação de 1 servidor no Curso Implantando o eSocial em Órgãos Públicos, edição de Curitiba
de no período de 17 a 19 de Julho de 2018. Informamos que sera mantido o desconto
promocional, permanecendo o valor de inscrição por servidor em R$1.880,00. 
Certos de vossa compreensão e aceitação, antecipo meus agradecimentos.

Atenciosamente.

Alan William Fernandes
• (27)3019-3481/3043-3481/99728-7182

IllaikkECO

BRAZIL

De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Enviada em: sexta-feira, 13 de julho de 2018 16:10
Para: comercial@grupoecobrazil.com.br
Assunto: Re: DOCUMENTOS CURSO eSOCIAL

0 Boa tarde, Alan.

Conforme contato telefônico com o Servidor Anderson, solicitamos orçamento para 1 (um)
servidor para o curso "Implantando o eSocial em Órgãos Públicos", a ser realizado nos dias
17,18 e 19 em Curitiba/PR.

Atenciosamente,

JOlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

Em 09/07/2018 16:22, Julia Saragoça Santos escreveu:

Boa tarde, Alan.

1 de 4 13/07/2018 16:59
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Certo. Lembrando, apenas, que a cópia dos documentos solicitados devem ser
autenticadas em cartório.

Obrigada.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

Em 06/07/2018 13:47, comercial@grupoecobrazil.com.br escreveu:

Boa tarde Julia,

Com objetivo de tentar atender sua demanda pelos documentos originais,
iremos postar uma copia do original da declaração na segunda feira dia 09 na
expectativa que você ainda receba a tempo. Caso isto não aconteça, teremos
um copia do original em mãos durante o curso para entrega aos servidores.

Atenciosamente.

Atenciosa mente.
Alan William Fernandes
(27)3019-3481/3043-3481

ECO
BRAZIL

De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Enviada em: sexta-feira, 6 de julho de 2018 09:54
Para: comercial@grupoecobrazil.com.br
Assunto: Re: DOCUMENTOS CURSO eSOCIAL

Em 05/07/2018 14:53, comercia_k@grupoecobrazil.com.br escreveu:

Boa tarde Julia,

Conforme acordado em nosso contato telefônico, seguem
anexos os documentos solicitados para complementação de
seu processo administrativo de inscrição de servidores no
CURSO IMPLANTANDO 0 eSOCIAL EM ÓRGÃOS PÚBLICOS que
será realizado em Curitiba no período de 17 a 19 de Julho.
Na oportunidade nos colocamos a disposição para quaisquer
outras informações ainda necessárias.

Atenciosamente.

Atenciosamente.

2 de 4 13/07/2018 16:59
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Alan William Fernandes
(27)3019-3481/3043-3481

ECO
BRAZILAI

Bom dia, Alan.
Tudo bem?

Para dar andamento ao processo administrativo, sera necessário que nos envie
a via original ou copia autenticada em cartório da Declaração de que a empresa
não emprega menores de idade e da Certidão Negativa de Débitos Municipais.

Segue o endereço da Camara Municipal de Londrina para o envio da
documentação:

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A/C: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Rua Governador Parigot de Souza, 145
Bairro Caiçaras
Londrina/PR - CEP 86015-903

Salienta-se a necessidade do envio desses documentos o mais breve possível,
já que o curso sobre o e-Social ocorrerá neste mês de julho.

Ainda, ao analisar as Notas Fiscais enviadas referentes a serviços prestados
para outros órgãos públicos, verificou-se que os valores de ambas as notas
foram menores que o valor cotado para a prestação de serviços desta Camara -
que foi de R$ 3.760,00.
Por exemplo, o valor dos serviços da NF 201800000000174, datada de
05/06/2018, foi de R$ 3.600,00 e o valor dos serviços da NF 201700000000119,
datada de 08/12/2017, foi de R$ 3.580,00. Por essa razão, solicitamos a redução
do preço cotado, para fins de acompanhar os pregos até então praticados por
esta empresa.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

Atenciosamente,

JUlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

SL\

3 de 4 13/07/2018 16:59
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Atenciosamente,

Willa Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

•

•

4 de 4 13/07/2018 16:59
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RELATÓRIO COMPLEMENTAR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N° 30/2018

OBJETO: CURSO PARA SERVIDOR DO RH SOBRE 0 SISTEMA E-SOCIAL

Considerando a Comunicação Interna n° 45/2018 do Departamento de Recursos

Humanos (fl. 51) em que houve a informação do cancelamento de uma inscrição para o curso

"Implantando o eSocial em Órgãos Públicos", a ser realizado pelo Grupo Eco Brazil nos dias

17, 18 e 19 de Julho de 2018 em Curitiba/PR, este Departamento de Suprimentos e

Patrimônio enviou e-mail a esta empresa (fls. 52-55) solicitando novo orçamento para a

inscrição de apenas um servidor.

Em resposta (fls. 52-55), a empresa informou que o valor do curso, por

servidor, seria de R$ 1.880,00 (hum mil, oitocentos e oitenta reais).

Isto posto, por entender que o presente processo administrativo reúne as

condições legais suficientes para ratificação, encaminha-se à Presidência para Homologação.

Londrina, 13 de Julho de 2018.

ssç

lia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N° 30/2018.

OBJETO: CURSO PARA SERVIDORES DO RH SOBRE 0 SISTEMA E-SOCIAL.

Homologo o procedimento administrativo em epígrafe, de acordo com o
exposto no relatório (fls. 40-41), no controle interno prévio (fls. 42-43), parecer jurídico (fls.
47-50) e relatório complementar (fl. 56) para finalidade de contratar o Curso denominado
"Implantando o eSocial em Órgãos Públicos", a ser realizado pelo Grupo Eco Brazil (Eco
Treinamentos e Serviços Ltda.), CNPJ n°. 22.091.058/0001-20, pelo prego total de R$
1.880,00 (hum mil, oitocentos e oitenta reais).

Londrina, 13 de julho de 2018.

Ailton Nantes
Presidente








