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CERTIFICAMOS que o presente processo foi submetido à apreciação da Diretoria Executiva 

do SEBRAE-SP que, em reunião nesta data, com base na documentação apresentada, 

resolveu, por unanimidade, autorizar a rescisão unilateral do Contrato de Prestação de 

Serviços (LICIT) 045/2020, celebrado com a empresa NCM Sistemas e Consultoria LTDA 

ME, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de 

consultoria e instrutoria para revisar, atualizar e adequar o conteúdo do curso Jovens 

Empreendedores Primeiros Passos – JEPP - Oficinas do 1º ao 5º ano e Oficinas do 6º ao 9º 

ano, bem como a aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com 

o Sistema SEBRAE, pelo prazo de 02 (dois) anos, e ratificar a aplicação da pena pecuniária 

de 20%, incidente sobre o valor total do contrato, por inexecução total do objeto contratual, 

conforme Parecer Jurídico nº 401/2020 encartado aos autos. 

 

São Paulo, 02 de dezembro de 2020. 

 
 

Silvia Aparecida Todesco Rafacho 
Unidade Jurídica e Secretaria Geral 

CÓDIGO: 23-25-25-FF-39-8C-8F-D5-90-BA-20-59-CA-C6-D5-00-15-53-20-B9
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Ofício SEBRAE-SP - u n° 02/2020

Processo Administrativo n° 1350/2019

Contrato n° 45/2020

Ref.: Notificação Extrajudicial de rescisão contratual e aplicação de

penalidades

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO

ESTADO DE SÃO PAULO - SEBRAE-SP, serviço social autônomo, CNPJ n°

43.728.245/0001-42, com sede na Rua Vergueiro, n° 1.117, Paraíso, São Paulo -

SP, Cep: 01 .504-001, representado pelos subscritores abaixo assinados, vem

IEsIlI1IIL11

a empresa NCM SISTEMAS E CONSULTORIA LIDA-ME, CNPJ n°

08.631.537/0001-61, com sede na Avenida Fagundes Filho, n°77, sala n°94, Vila

Monte Alegre, São Paulo-SP, Cep: 04.304-010, na pessoa do seu representante

legal, Sr. Nivaldo Costa Menezes, RG n° 32.058.962-6 SSP/SP e CPF n°

267.663.048-20, ou quem fizer as vezes, acerca da RESCISÃO UNILATERAL

DO CONTRATO N° 45/2020, a partir de 03/12/2020, bem como da aplicação

das penalidades de multa de 20% (R$ 16.400,00) sobre o valor do contrato

(R$ 82.000,00)1 e suspensão do direito de licitar e contratar com o sistema

SEBRAE, pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir de 03/12/2020.

1 MuIta R$ 82.000,00
*

0,20 R$ 16.400,00.
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Essa decisão foi tomada com base na Cláusula Sexta, itens 62.2,

6.2.3, 6.3.3 e 6.4, do contrato n° 45/2020, devido a inadimplência contratual da

NCM SISTEMAS E CONSULTORIA LIDA-ME.

Cláusula sexta - Das penalidades

6.2. As penalidades são as seguintes:

6.2.1. Advertência escrita.

6.2.2. Multa.

6.2.3. Suspensão do direito de licitar e/ou contratar com o Sistema

SEBRAE pelo prazo de até 02 (dois) anos.

6.3. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, o SEBRAE-SP

aplicará multas conforme a graduação estabelecida abaixo:

6.3.3. Pela inexecução total dos sei'viços contratados, multa

correspondente a 20% do valor total do contrato, podendo ainda ser

impedida de licitar e contratar com o Sistema Sebrae, pelo prazo de até

2 (dois) anos.

6.4. Superados os prazos de execução estabelecidos neste instrumento ou a

reincidência de quaisquer das ocorrências previstas no contrato, este poderá

ser rescindido unilateralmente pelo SEBRAE-SP, podendo ainda serem

aplicadas outras penalidades, incluindo a suspensão do direito de licitar

e/ou contratar com o Sistema SEBRAE pelo prazo de até 02 (dois) anos

e multa de até 20% sobre o valor do contrato.

6.11. As penalidades previstas neste contrato são independentes entre s

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de

outras medidas cabíveis, tais como a exigência de reparação dos danos

advindos das irregularidades ou inexecução contratual constatadas.

No caso da multa pecuniária, o valor de R$ 16.400,00, deverá ser pago

pela NCM SISTEMAS E CONSULTORIA LIDA-ME ao SEBRAE-SP, com crédito

no Banco do Brasil, agência 3344-8, conta corrente n° 1.459-1, no prazo de 15

(quinze) dias, a partir de 03/12/2020, nos termos da Cláusula Sexta, item 6.8, do

contrato n° 45/2020.
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Cláusula sexta - Das penalidades

6.8. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15

(quinze) dias, contados da comunicação oficial.

Essa decisão foi autorizada pela Diretoria Executiva do SEBRAE-SP,

em reunião executiva n° 42/2020, realizada no dia 02/12/2020 (Certidão da

Secretaria Geral n° 336/2020), em razão de inadimplemento contratual da

notificada, conforme evidências nos autos do processo administrativo n°

1350/2019, amparada pela fundamentação exarada no parecer jurídico n°

401/2020.

O SEBRAE-SP ainda notifica a NCM SISTEMAS E CONSULTORIA

LTDA-ME para que cancele a Nota Fiscal n° 6, devido ao serviço nela

especificado não ter sido aprovado/validado pelo SEBRAE-SP.

Sem mais, subscrevemo-nos.

São Paulo, 02 de deze

6MaíiõilZanao

te da Unidade Cultura Endedra

Gerente d Unidade Ju ídica

OAB/SP n°421.123
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