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CONTRATO Nº 021/2019-I-SEMADS-PMM. 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

MARITUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL 

E A EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

LTDA. 

 

 O MUNICÍPIO DE MARITUBA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL, CNPJ 08.532.310/0001-69, sediada na Rua Antônio 

Bezerra Falcão, 518 - Bairro Centro – Marituba, Estado do Pará, CEP 67.200-000, denominado 

CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 

Sra. EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO, RG nº 3498984- PC/PA e CPF nº 730.906.112-87, domiciliada  e 

residente à rua décima nona (LT. Parque das Palmeiras,10 QD 20), conjunto Parque das Palmeiras, CEP: 

67.200-000, Marituba/PA, e do outro lado, a empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

LTDA, CNPJ: 07.797.967/0001-95, IE 9054706801, instalada na Rua Doutor Brasilio Vicente de Castro, nº 111, 

salas, Salas 1001, 1002, 1003 e 1004, Edifício Eurobusiness, Bairro Campo Comprido, CEP.: 81.200-256, 

Curitiba-PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Presidente Sr. RUDIMAR 

BARBOSA DOS REIS, inscrito no CPF nº 574.460.249-68, RG nº 4.086.763-5, tendo em vista o que consta no 

Processo Administrativo nº 04112019-01-SEMADS-PMM, firmam o presente contrato, com respaldo e de acordo 

com a inexigibilidade nº 001/2019-INEX-SEMADS-PMM, efetivada com fulcro no art. 25 da Lei nº 8.078/90 ( 

Código do Consumidor), mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 

1. Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica para a disponibilização de um banco de 

dados com acesso aos preços praticados no mercado atualizados, valores de referência e Atas de Registro de 

Preços para servir de subsídio às contratações e aquisições a serem realizadas pela Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social. A contratada declara ser conhecedora da disponibilidade dos serviços, as 

condições e demais fatores necessários para execução deste contrato.  

1.2. A execução do objeto contratado se fará de acordo com as disposições da proposta da Contratada, a qual 

integra o presente contrato para todos os fins. 

1.3. Este Contrato vincula-se ao termo de inexigibilidade de licitação identificado no preâmbulo e a proposta da 

Contratada, independentemente de transcrição. 

1.4. Para os efeitos deste contrato, considera-se Branco de Preços a ferramenta de pesquisas e comparação de 

preços praticados pela Administração Pública, sistema inteligente de pesquisas baseado em resultados de 

licitações adjudicadas e homologadas.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, isto é, de 02 de dezembro 

de 2019 à 02 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado por mútuo interesse das partes, por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite de duração de 60 (sessenta) meses, através de Termo Aditivo.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR  

O valor global deste contrato é de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), conforme proposta de preço anexa 

ao Processo Administrativo nº 04112019-01-SEMADS-PMM. 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO  

4.1. O pagamento será feito em uma única parcela no prazo de 30 dias, após o recebimento da Nota 

Fiscal/Fatura, emitida em moeda corrente, atestada pelo setor competente, mediante crédito em conta bancária 

da CONTRATADA, através do Banco do Brasil, Agência 1622-5, Conta Corrente 464-2 e após o atesto feito pelo 

setor competente.  

4.2. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo 

especificadas, sem que isto gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: 

4.2.1. Conferência e aprovação da Nota Fiscal/Fatura e atestação de conformidade do 

fornecimento; 

4.2.2. Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e União ( certidão de tributos federais 

e dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais administrados 

pela RFB E PGFN;  

4.2.3. Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT); 

4.2.4. Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF; 

4.2.5. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

4.2.6 Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual.  

4.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente, até que a CONTRATADA proveniente as medidas saneadoras: 

4.3.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contando da reapresentação e protocolização 

junto a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do documento fiscal com as devidas 

correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer }ônus adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver 

prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA; 

4.4. A empresa licitante deve ter conta bancária corrente junto a qualquer instituição de crédito dentro do país. 

Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as 

normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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5.1. As despesas com o fornecimento dos serviços de que trata o objeto deste contrato, correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária:   

 

Exercício 2019  
Ficha: 1006 
Fonte do Recurso: 01 19 – Part. Rec. DA União (FPM, ITR, ICMS desn) 
Unidade: 020505 – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 
Funcional Programática: 08.224.0003.2110.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência 
Social 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
Valor da Reserva: 8.700,00 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

6.1. Realizar os serviços objeto deste Termo de Referência, responsabilizando-se integralmente pelo 

cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou municipal; 

6.2. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratos, devendo as falhas, que porventura venham a ocorrer, 

serem sanadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 

6.3. Prestar os serviços 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, durante todo o período de 

vigência do contrato, ressalvados os casos de fortuito ou força maior, devidamente justificados;  

6.4. Fornecer número telefônico para contato, registro de ocorrências sobre o funcionamento do serviço 

contratado e com funcionamento de segunda a quinta-feira, no horário das 09:00 às 18:00 horas e sexta-feira 

das 09:00 as 17:00 horas; 

6.5. Responsabilizare-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 

incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados; 

6.6. Manter durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 

6.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com expressa autorização da 

contratante; 

6.8. Relatar à Fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada quanto à execução dos serviços 

objeto da contratação; 

6.9. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, quanto à prestação dos serviços 

objeto desta contratação;  

6.10. Comunicar a contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os esclarecimentos 

julgados necessários.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a prestação dos serviços objeto desta contratação, não obstante a 

Contratada seja a única e exclusiva responsável pela sua execução, reservando-se o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 
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7.2. Comunicar à Contratada toda e qualquer  irregularidade referente à execução do Contrato; 

7.3.  Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da(s) respectiva(s) futura(s), após comprovação 

da regularidade fiscal e da atestação pelo Fiscal do Contrato, através de crédito em conta bancária observando-

se a legislação atual; 

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;  

7.5. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave. 

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

8.1. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto deste contrato cabe ao responsável por sua 

fiscalização, o Sr. LUIZ EDUARDO GOMES PORTUGAL, RG nº 6299242 PC/PA 2º VIA, CPF/MF nº 

011.052.712-77 servidor designado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

8.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração da 

CONTRATANTE, para representa-la sempre que for necessário; 

8.3. A representante da CONTRATANTE anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, determinado o que for 

necessário à regularização das faltas ou ocorrência observadas; 

8.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser encaminhadas 

aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes e necessárias.  

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Licitante às seguintes sanções, 

quando for o caso: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município de 

Marituba/PA por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos de 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração por prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

9.2. Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 

05(cinco) dias úteis, contados da intimação do ato;  

9.3. As sanções poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da 

Licitante, devidamente comprovadas perante a Administração Municipal de Marituba/PA.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

a ser aplicada pela autoridade competente da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 

conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos 

ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais; 
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10.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à 

ONTRATADA, mediante publicação na imprensa, as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em 

processo administrativo:  

10.2.1. Advertência, por escrito; 

10.2.2. Multa de meio por cento sobre o valor total do contrato, por cada dia de atraso injustificado no 

cumprimento dos prazos para a entrega do material previsto. 

10.2.3. Multa de vinte por cento sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento total ou 

parcial das obrigações contidas neste Termo de Referência. 

10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 

Administração por prazo não superior a dois anos.   

10.3. Será considerado como descumprimento totalmente o contrato quando, injustificadamente, o atraso para a 

entrega dos itens for superior a trinta dias corridos, ensejando a aplicação de penalidade do item 10.2.3, bem 

como a rescisão contratual; 

10.4. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela Administração da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a CONTRATADA 

ficará isenta das penalidades mencionadas; 

 10.5. As sanções estabelecidas nos itens 10.2.1 e 10.2.4, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 

com aquelas previstas nos itens 10.2.2 e 10.2.3, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

10.6. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicados 

resumidamente na imprensa; 

10.7. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a contar da data do 

recebimento da intimação; 

10.8. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada até a data do 

vencimento, esse valor será descontado da nota fiscal que vier a fazer jus;  

10.9. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido ou a diferença ainda 

não paga será objeto de inscrição na Dívida Ativa, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços do Mercado – IGPM, ou outro índice que porventura venha substituí-lo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos: 

a) Unilateralmente, pela Contratante, nos casos enumerados no inciso I do art. 79, da Lei nº 8.66/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração: 

c) Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO DOS CONTRATOS 

12.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 

devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei nº 

8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado; 
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12.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei nº 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro processo 

licitatório; 

12.3. O pedido que vise á manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no âmbito da 

Secretaria Contratante, será apurado em processo apartado, devendo ser observado o que determina a alínea 

“d” do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  

13.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato Administrativo, fica 

eleito, pelos Contratantes, o foro da Comarca do Município de Marituba/PA, com a renúncia de qualquer outro, 

especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REGISTRO E PUBLICAÇÃO  

14.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social, na Imprensa Oficial e Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município. 

14.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente 

Contrato em três vias de igual teor na presença de duas testemunhas, para que produza os necessários efeitos 

jurídicos legais, para a publicação no prazo legal como condição de eficácia.  

 

 

Marituba/PA, 02 de dezembro de 2019. 

 

 
 

EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

CONTRATANTE  
 

 
 
 

RUDIMAR BARBOSA DOS REIS 
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 

CNPJ: : 07.797.967/0001-95 
CONTRATADA 

  

 

 

Testemunhas:  

 
 
1_________________________________________________                                                                    2________________________________________________________ 

NOME:                                                                                               NOME:  

CPF:                                                                                                  CPF:  
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