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(criado pela Lei n° 241/2019)

CONTRATO ADMINISTRATIVO 2020SSPREV004

Termo    de    contrato    que    entre    si
celebram  o  lnstituto  Previdenciario
do Municipio de Sao Sebastiao e NP
Capacitacao            e            Solu96es
Tecnol6gicas             LTDA             para
fornecimento  de  senha  de  acesso  a
ferramenta        de         pesquisas         e
comparagao de pregos praticados pela
administragao  publica  para  o  lnstituto
Previdenciario   do   Municipio   de   Sao
Sebastiao.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestaeao de servigos que entre
si  fazem  o  lNSTITUTO  PREVIDENCIARlo  DO  MUNICIPIO  DE  SAO  SEBASTIAO,

pessoa juridica de direito pdblico,  inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ (MF) sob o n. a 15.372.714/0001 -06, com sede a Rua Sebastiao Silvestre Neves
n° 279, salas 27 e 28 Bairro Centro, cidade de Sao Sebastiao, Estado de Sao Paulo,
CEP  11.608-614,  doravante  denominado  CONTRATANTE,  neste  ato  representado

pelo  Presidente,  Sr.  Adilson  Ferreira  de  Moraes,  brasileiro,  casado,  portadora  do
Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Fisica  (CPF/MF)  sob  o  n.a  104.664.188-33  e  RG  N°
21.519.128-6   SSP-SP,   residente  e  domiciliado   nesta   cidade;   e  de  outro  lado  a
empresa  contratada  NP  CAPACITACAO  e  SOLUCOES  TECNOL6GICAS  LTDA,

pessoa juridica de direito privado, estabelecida a  Rua Dr.  Brasilio Vicente de Castro,
n°   111,10°  Andar,  Campo  Comprido,  Curitiba  -PR,  CEP  81.200-526,  inscrita  no
Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Juridica  -CNPJ  (MF)  sob  o  n.°  07.797.767/0001-95,
doravante denominado CONTRATADA, representada pelo Sr. Rudimar Barbosa dos
Reis,  brasileiro,  portador do Cadastro Nacional de Pessoa  Fisica (CPF/MF) sob o n°
574.460.249-68  e  RG  n°.  40.867.63-5,  residente  e  domiciliado  a  Rua  Dr.  Joaquim
lgnacio  Silveira  da  Motta,   n°  296,   Bairro  Guabirotuba,  Curitiba,  CEP  81.520-280,
firmam o presente instrumento, sendo inexigivel a licitagao, com fundamento no caput
do art. 25, da Lei n.a 8.666/93, conforme despacho exarado no processo administrativo
n.a 4107/2020, ficando as partes sujeitas as clausulas e condie6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO
1.1        Constitui    o    presente    a    contratacao    de    Empresa    especializada    para
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acesso a  pesquisas  e  comparaeao de  pregos  praticados  pela  administragao  pdblica
ao lnstituto Previdenciario do Municipio de Sao Sebastiao, que visa:
2.1.1.      Permitir a  realizaeao de consulta via  internet ao software "banco de pregos",
atrav6s de login e senha a serem disponibilizados pela Contratada;
2.1.2.      Permitir a  realizagao de  pesquisa  por palavra-chave,  bern como a  utiliza9ao
de  filtros  tais  como  c6digo  de  CATMAT/CATSER,   periodos,   regiao,   unidade   da
federa9ao, c6digo da UASG, quantidade de itens, SRP,  itens sustentaveis, materiais,
servicos participagao exclusiva de ME/EPP.
2.1.3.      Permitir  o  acesso,  atrav6s  de  link,  a  publicaeao  oficial  ou  ao  documento
original referente ao prego informado;
2.1,4.      Permitir a realizagao de pesquisa atraves do Mapa Estrategico de compras;
2.1.5.      Pesquisa sistemica -lN/05 Inc.I -Compras Governamentais,  Inc.11  -Sites de
Dominios Amplo, lnc.  Ill -Outros e lnc.  IV -Fornecedores;
2.1.6.      Relat6rio personalizado com a logo e informag6es do 6rgao pt]blico
2.1.7.     Ferramenta deve permitir acesso a informagao sobre data da homologagao e
adjudicacao do pregao,
2.1.8.     Ferramenta     deve     conter     a     emissao     de     relat6rios     completos     e
consolidados/extratos de preeos comparativos informando a origem de cada prego e
os valores maximos e minimos obtidos na pesquisa;
2,1,9.      Utilizar como fonte  de  pesquisa,  os  sl'tios  do  Comprasnet,  Banco  do  Brasil,
BEG SP, sites de dominios amplo, cotagao direta com fornecedor e tabela SINAPI;
2.1.10,    Declaracao de Competitividade da LC 123-ME/EPP;
2.1.11.   Possuir sistema de elaboraeao da especificagao do objeto;
2.1.12.   Sistema de Elaboragao do Termo de Referencia;
2.1.13.   Apresentar informae6es e preeos atualizados diariamente;
2.1.14.   Compatibilidade com o Sistema Operacional Windows;
2.1.15.   Funcionar nos  seguintes  Navegadores:  Internet  Explorer,  Google  Chrome  e
Mozilla  Fire fox.

CLAUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGACOES DAS PARTES
3.1. Compete a CONTRATANTE:
3.1.1.   Notificar,   formal   e   tempestivamente,   a   Contratada   sobre   irregularidades
observadas no cumprimento do Contrato;
3.1.2 0bservar as condi96es gerais especificadas na proposta da contratada;
3.1.3  Fiscalizar a  presta9ao  do  servigo,  podendo  sustar,  recursar,  mandar fazer ou
desfazer qualquer servigo, que nao esteja de acordo com as condie6es e exigencias
especificadas neste Contrato e no Termo de Referencia.
3.1.4 Efetuar o pagamento na forma e no prazo estipulado no Contrato e no Termo de
Referencia.
3.1.5 A Contratante nao podera transferir,  ceder, autorizar ou emprestar os produtos
adquiridos.
3.2. Compete a CONTRATADA,
3.2.1A  Contratada  6  responsavel  por todos  os  Onus  e  obrigac6es  concernentes  a
Legislagao Fiscal, Social, tributaria, trabalhista, bern como seguros, danos e prejuizoi

que, a qualquer titulo, causar a Contratante;
3.2.2Prestar   atendimento   tecnico   em   conformidade a   Proposta   Comer
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apresentada;
3.2.3Realizar  todos  os  servieos  relacionados  com  o  objeto  deste  instrumento,  de
acordo com as especificag6es estipuladas e negociadas com a Contratante;
3.2.4Propiciar a perfeita execueao do objeto ora contratado, responsabilizando-se por

quaisquer prejuizos que suas falhas ou imperfeig6es venham causar, de modo direto;
al6m  de,  realizar  novamente  o  servieo  incorreto,  se for o  caso,  sem  qualquer Onus

para a Contratante;
3.2.5   Dar   ciencia   a   Contratante,    imediatamente,    e   por   escrito,    de   qualquer
anormalidade que porventura venha a ser verificada no objeto ora contratado;
3.2.6   Prestar  os   esclarecimentos   que   forem   solicitados   pela   Contratante,   cujas
reclamag6es se obriga a atender prontamente;
3.2.7  Manter,  durante  o  periodo  de  vigencia,  todas  as  condig6es  que  ensejam  a
contrataeao particularmente no que tange a regularidade fiscal e capacidade t6cnico-
operativa;
3.2.8 Nao divulgar interna ou externamente,  nem fornecer dados e informag6es dos
servicos realizados constantes no objeto do Contrato;
3.2.9  Registrar  e  atender  todas  as  solicitag6es  feitas  pela  CONTRATANTE  para
acompanhamento e controle dos servigos na forma estabelecida neste instrumento;
3.2.10 Prestar suporte t6cnico ao usuario por e-mail ou telefone, no horario comercial
da empresa (segundas as quintas feiras das 8:30 as  17:30 H e as sextas ferias das
8:30 as 16:30 H) pelo peri'odo de validade da licenca, a contar da data do contrato.
3.2.11  A Contratada  prestafa  a  Contratante,  treinamento aos servidores designados

para operar o sistema, via videoconferencia, chat online ou telefone, visando o regular
funcionamento  do  "software"  com   a  obtengao  dos  resultados  para  os  quais  foi
desenvolvido,  bern  como  disponibilizar vers6es  e  realeses  atualizadas  do  software
durante o peri'odo da contratacao;
3.2.12 A Contratada devefa fornecer a Contratante acesso ao "software" atrav6s de
login e senha autenticada no site www.bancodeprecos.com.br;
3.2.13 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciarios
e comerciais desta contrataeao, consoante o disposto no art. 71  da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA -DOS PRECOS E CONDIC6ES DE PAGAMENTO
4.1.   Pela   execueao   dos   servicos   continuados   objeto   do   presente   contrato,   a
CONTRATANTE  pagara  a  CONTRATADA,  a  importancia  de  R$  8.975,00  (oito  mil
novecentos e setenta e cinco reais), em parcela dnica ate 30° (trig6simo) dia tltil, ap6s
a protocolizacao e aceitaeao pela Contratante da Nota Fiscal, devidamente atestada
pelo Gestor de Contrato. A Contratada devera entregar ao GESTOR DO CONTRATO,
servidor  do  lnstituto  Previdenciario  do  Municipio  de  Sao  Sebastiao,  os  seguintes
documentos:

I   -   Nota   Fiscal   e/ou    Fatura   relativa   ao   fornecimento   do   obj
devidamente atestada pelo setor competente da Defensoria Ptlblica;
11  -Certidao Negativa de Debitos Municipais;
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Ill  -Certidao  Negativa de  D6bitos inscritos em  Divida Ativa da  Fazenda
Ptlblica do Estado de Goias;
lv -Certidao  Negativa de  D6bitos  lnscrito em  Divida Ativa  Estadual do
domicilio ou sede da licitante;
V -Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos e a Divida
Ativa da Uniao;
Vl -Certificado de Regularidade do FGTS;
VII -Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT).

CLAUSULA QUINTA -DA FISCALIZACAO
5.1  A  fiscalizagao  da  execugao  dos  serviaps/assinatura  sera  feita  por  servidor  da
CONTRATANTE,  formalmente  designado,  a  quem  incumbira  a  pratica  de  todos  e

quaisquer atos pr6prios ao exercicio deste mister, nas especificag6es dos servieos a
serem exeoutados.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as decis6es, m6todos e processos de inspeeao, verificagao e controle adotados pela
CONTRATANTE,     obrigando-se     a     fomecer     explicac6es,     esclarecimentos     e
comunicae6es de que necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho
de suas atividades.
PARAGRAFO    SEGUNDO:    A    atuaeao    fiscalizadora    em     nada     restringe    a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que conceme aos
serviaps/assinatura contratados, a sua execugao e as consequencias e implicag6es,
pr6ximas  ou  remotas,  perante  a  CONTRATANTE,  ou  perante terceiros,  do  mesmo
modo    que    a    ocorrencia    de     eventuais     irregularidades     na     execugao     dos
serviaps/assinatura      contratados      nao      implica      em      corresponsabilidade      da
CONTRATANTE ou de seus prepostos.

CLAUSULA SEXTA I DO PRAZO DE DURACAO

6.1. 0 presente instrumento contratual entra em vigor na data de sua assinatura, com
vigencia  de  12  (doze)  meses,  devendo  estar disponivel  em  ate  03  (tres)  dias  uteis
ap6s a assinatura do Contrato.

CLAUSULA SETIMA -DA DOTACAO ORCAMENTARIA
7.1. As despesas decorrentes do objeto do presente contrato,  correrao por conta de
dota9ao   orgamentaria   conforme:   6rgao:   03,   unidade   orgamentaria   06,   unjdade
executora  n°  05,  funeao  /subfuncao:  09/122,  programa:  4008,  Proj./Ativ.  n°  2162,
classificaeao econ6mica n° 3.3.90.39.99, destinacao do recurso: 04.110.00.

CLAUSULA OITAVA: 0 nao oumprimento, por parte da CONTRATADA, acarretara a
aplicaeao das penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93, arts. 86 a 88.

PARAGRAFO  PRIMEIRO:  Sao  as  seguintes  sane6es  administrativas  que  pode
ser aplicadas a CONTRATADA:  1 ) Pelo descumprimento total ou parcial de qualq
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das obrigag6es expressas neste contrato, ficara a CONTRATADA sujeita as seguintes
penalidades, previstas no art. 87 e seguintes da Lei n° 8.666/93:
a) advertencia;
b)   multa   moratoria   de   10/o   (urn   por  cento)   ao   dia   t]til,   em   caso   de   atraso   na
entrega/disponibilizagao do objeto contratado,  elevando-se para 2% (dois por cento)
se o atraso for de 30 (trinta) dias, e para 4% (quatro) por cento se o atraso for ate 60
(sessenta) dias;
c)  Multa  de  ate  5°/o  (dez  por  cento)  sobre  o  valor do  contrato;  c.1)  pela  recusa  de
assina-lo;  c.2)  pela  nao  entrega/disponibilizagao  do  objeto  contratado  nos  prazos
fixados;
d)   suspensao   tempofaria   de   participagao   em   licitagao   e   em   contratar   com   a
Administragao CONTRATANTE, por prazo de 06 (seis meses);
e)   declaragao   de   inidoneidade   para   licitar   e   contratar   com   a   Administragao
CONTRATANTE,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  de  punicao,  na
forma do inciso IV do Art. 87 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO  SEGUNDO:  As  sanc6es  previstas  nos  itens  e  alineas  acima  serao
aplicadas individualmente,  podendo ser cumuladas com  a  pena de  multa,  cujo valor
devefa ser recolhido a favor da CONTRATANTE,  no prazo de  10 (dez) dias dteis, a
contar da notificagao escrita, podendo a CONTRATANTE desconta-los das faturas por
ocasiao  de  seu  pagamento,  se  assim  julgar  conveniente,  e  ate  mesmo  cobra-los
executivamente em juizo, caso nao obtenha exito na cobranga extrajudicial.

CLAUSULA NONA -DA RESCISAO
9.1.   Este   contrato   sera   automaticamente   rescindido   pelo   nao   cumprimento   de

qualquer  de  suas  clausulas,  obrigando-se  a  parte  infratora  ao  pagamento  de  uma
multa contratual, correspondente a 100/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

CLAUSULA DECIMA -DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
10.1.  A  Contratada  se  obriga  efetuar  pagamentos  de  todos  os  tributos,  quer  seja,
municipais,   estaduais   ou   federais,   que   incidam   ou   venham   a   incidir   sobre   a
contratagao ora realizada;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DOS REAJUSTES
11.1.  Havendo  prorrogagao,  o  prego  do  contrato  sera  reajustado  a  cada  12  (doze)
meses  com  base  na  variagao  positiva  do  lNPC  -  lndice  Nacional  de  Preeos  ao
Consumidor,  calculados  entre  a  data  de  assinatura  e  a  data  de  prorrogaeao,  nos
termos da Lei n° 8.666/93;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS DISPOSIC6ES GERAIS
12.1.  Aplica-se  a  este  contrato  as  normas  contidas  na   Lei   n°.   8.666/93  e  suas

posteriores alterag6es e aos casos omissos, aplicam-se as disposic6es do C6digo Civil
Brasileiro e no que couber, os principios do Djreito Administrativo.
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possam surgir quando da efetivagao deste presente contrato, com renuncia expressa
a qualquer outro,  por mais privilegiado que seja.
13.2  E  por estarem de acordo, justas e contratadas, firmam o presente  instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e urn s6 efeito, na presenga de 02 (duas) testemunhas.

Sao Sebastiao, de 13 de julho de 2020

I-z-
ADILSON FERREIRA DE MORAES

Contratante

RUDIMAR

BARBOSA DOS
REIS:57446024968

Assinado de forma digital

por RUDIMAR BARBOSA
DOS REIS:57446024968
Dados: 2020.07.16
14:11 :00 -03'00'

RUDIMAR BARB0SA DOS REIS
NP capacitag6es e Solug6es Tecnol6gicas LTDA

Contratada

Nome:
CPF: 2j7. ap4.I +g_Oc                                      CPF:


