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CONTRATO Nº 036/2020 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS 

LTDA. 

 

 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, ente da Administração 

Pública Indireta, com sede na Rua Doutor Colares - 750, CEP 84010-010, inscrito no 

CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato,  representada por seu Presidente, em 

pleno exercício de suas funções, Sr. ROBERTO PELLISSARI, brasileiro, casado, 

portador do CI/RG  nº 3.270.275-9 SSPPR e inscrito no CPF/MF sob Nº 601.880.149-

34, residente e domiciliado à Avenida Anita Garibaldi, 1771 CND Residencial dos 

Príncipes casa 02, CEP 84015-904, nesta cidade e Estado; e 

 

CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, estabelecida à Rua Doutor Brasílio Vicente de Castro, 111 sala  1004 10º 

andar – Campo Comprido - Curitiba - PR. – CEP 81.200-526, inscrita no CNPJ nº 

07.797.967/0001-95 e Inscrição estadual nº 90547068-01, representada pelo sócio Sr. 

RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, portador do CI/RG nº 4.086.763-5 e inscrito no 

CPF/MF nº 574.460.249-68, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 

acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de informação de preços de bens e 

produtos praticados no mercado - Banco de  Preços, pelo período de 12 (doze) meses  para a 

Autarquia Municipal de Transito e Transporte, realizado em estrita observância ao contido e 

especificado na documentação realizada sob a modalidade de Inexigibilidade de Licitação 

nº007/2020, oriundo do protocolado SEI nº 65553/2020, observando os termos da Lei Federal nº 
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8.666/93 e legislação correlata, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR  

2.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ 8.975,00 (oito mil novecentos e setenta e cinco 

reais), entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 

2.2. Da revisão de preço: durante a vigência do presente contrato, os preços ora pactuados não sofrerão 

nenhum tipo de reajuste financeiro. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1.  As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias: 

23.001.04.122.0010.2216 – Manutenção Atividades Departamento Administrativo da AMTT 

3.3.90.40.– Serv. Tecno. Info. Comum – Pessoa Jurídica 

Red: 15     Sub: 11 00   Fonte: 1001 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

4.1.  A CONTRATADA fornecerá senha para acesso as informações de pesquisa e comparação de 

preços praticados pela administração pública, sem custo adicional.  

4.2.  Treinamento ilimitado aos servidores designados para operar o sistema, visando regular utilização 

do “software” e todas as suas funcionalidades para melhor aproveitamento de seus resultados. 

4.3. Os treinamentos e suporte técnico poderão ser realizados através de vídeo conferência, Skype, e-

mail, chat online e telefone, nos horários das 09h00m às 18h00m de segunda a quinta feira e das 09h00m 

às 17h00m às sextas feiras, durante a vigência deste termo contratual. 

4.4.  A contratante acessará o sistema de Banco de Preços com acesso ilimitado para consultas dos preços 

de vários produtos com seus respectivos preços. 

4.5. O sistema dispõe de importantes informações relativas a Valores de |Referência, Atas de Registro de 

Preço, atualização permanente e diária. 

4.6. O acesso ao sistema é via internet no site: www.bancodepreços.com.br, com acesso somente 

autenticado login/senha. 

4.7. O login/senha de uso exclusivo da Autarquia Municipal de trânsito e Transporte, não podendo ser 

compartilhado com outras entidades, secretarias públicas/privadas ou diferentes IP’s. 

4.8. Não há a possibilidade de fazer login simultâneo. 

http://www.bancodepreços.com.br/
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4.9. Os preços são baseados em resultados de licitações do Comprasnet,  Banco do Brasil e outros de 

relevantes informações. 

4.10. Banco de dados com preços de produtos e serviços e de itens homologados e/ou adjudicados; 

4.11. Atualização diária do banco de dados; 

4.12. Pode ser acessado pelos navegadores: Internet Explorer, Google Chrome e Mozila Firefox; 

4.13. Compatibilidade com o sistema operacional Windows; 

4.14. Fontes de pesquisa diversificadas, tais como em: 

a)  preços de notas fiscais, preços de sites de domínio amplo com mais de 626 sites para consulta; 

b) preços da Tabela Sinapi – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da construção civil; 

c) preços Ceasa, Conab, Tabela CMED – Câmara de regulação de Mercado de medicamentos, preços BPS 

– banco de preços do ministério da saúde; 

4.15.  Para seleção de filtros: 

a) Filtro setorial, Catmat/Catser, cidade, região, estado, marca, nº de pregão, itens sustentáveis, atas de 

registro de preço, e outros; 

4.16.  Permitir realização de cotação diretamente com o fornecedor para obter dos preços de mercado; 

4.17. Disponibilizar todos os preços ofertados e aceitos nas licitações das fontes disponíveis no sistema; 

4.18. Possibilitar a emissão de relatórios, com uf de origem da pesquisa, personalizados, em PDF e EXCEL,  

com gráficos estatísticos, com Print Screen da ata da comprasnet, dados comerciais do fornecedor, preço 

máximo e mínimo; 

4.19. Informar a justificativa de qual método matemático  foi aplicado na pesquisa dos preços; 

4.20. Mapa estratégico de fornecedores com filtros regionais; 

4.21.  Declaração de competitividade da Lei complementar 123-ME-EPP;  

4.22. Composição de preços de serviços terceirizados; 

4.23. Consulta de atas de registro de  preços e intenções de registro de preços; 

4.24. Acesso  ao módulo painel de negociações, consulta de histórico de preços; 

4.25. Consulta de penalidades apenas com o CNPJ ou Razão Social do fornecedor; 

4.26. Com 27 formulas de cálculo; 

4.27. Cotação com vários itens – lote; 

4.28. Cálculo automático do valor unitário x quantidade; 

4.29. Detalhamento de propostas e lances do pregão; 

4.30. Seleção de preços manualmente; 

4.31. Histórico de vendas do fornecedor; 

4.31.  Sugestão de preços selecionados por outros usuários; 

4.32. Pesquisa inteligente; 

4.33.  Verificação automática de irregularidades dos preços selecionados; 
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4.34. Exportação de documento em planilha Excel; 

4.35. Seleção de preços comparativos; 

4.36. Sistema de elaboração da especificação do objeto – interativo; 

4.37. Sistema de elaboração do termo de referência – interativo (modelo AGU), múltiplos modelos 

totalmente editável); 

4.38. Acesso ilimitado de usuários ao módulo especificação do objeto e termo de referência; 

4.39.  Suporte técnico ao usuário por e-mail e telefone, entre  8h30 e 17h00 de segunda a quinta-feira, e 

sexta-feira das 8h30 às 16h30, pelo período de vigência do contrato e licença; 

4.40. Treinamento aos servidores designados para operar o sistema, visando o regular funcionamento do 

“software” com a obtenção dos resultados para os quais foi desenvolvido. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGENCIA 

5.1. A vigência do presente contrato será até 12 (doze) meses, a partir de 20 de novembro de 2020  à  

19 de novembro de 2021. 

 

CLAUSULA SEXTA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

6.1. A contratação do sistema de  Banco de Preços está legalmente fundamenta: 

I. Art. 25, inciso I da Lei federal 8.666/93 – Inexigibilidade de licitação, fundada nas especificações 

diferenciadas do objeto visado; 

 

II.  Instrução Normativa nº 73 de 05 de agosto de 2020, os preços constantes no Banco de Preços atendem  

a todos os incisos da referida IN – Instrução Normativa. 

 

III. Acordão 1445/15 – TCU/Plenário 

 

 

 CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado em uma única parcela, através de ordem bancária em conta corrente, no 

prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal. 

7.2. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação das negativas 

solicitadas, sem que isso gere direito de alteração nos preços ou compensação financeira. 

7.3. Os pagamentos ficam condicionados ao processamento regular das contas junto ao Município de Ponta 

Grossa. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1.  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com os serviços prestados. 

8.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja  reparado ou corrigido; 

8.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

8.4. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis  da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

alterações respectivas; 

8.5.  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

8.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Assumir a responsabilidade exclusiva de reembolsar aos cofres da CONTRATANTE qualquer prejuízo 

causado por seus funcionários durante a execução dos serviços, bem como o pagamento das multas 

previstas no Edital Licitatório, que porventura a CONTRATADA vier a incorrer. 

  9.2. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares da sua área de atuação específica; 

9.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.4. Apresentar durante a execução do contrato, sempre que for solicitado, documentos que comprovem 

estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como Certidões 

Negativas de Débito Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho - DRT; 

9.5. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 

contrato. 

 

 

                         CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO  

10.1. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos de acordo com as cláusulas contratuais. 
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CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

 a)  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 b)  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração;  

 c)  Judicialmente, nos termos da legislação. 

11.2. A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na 

forma que a mesma determinar. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade da servidora Josiane Farias portadora do 

RG n. 6.728.809-2 e inscrita no CPF sob  n. 031.687.939-81, residente nesta cidade e como suplente o 

servidor  Flavio Flores Gehrke portador do RG nº 10.284.300-2 e inscrito no CPF sob nº068.739.889-44, 

mat 2936, residente nesta cidade. 

 12.2. O fiscal de contrato deverá acompanhar a execução dos serviços deste instrumento, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando para a 

contratada as ocorrências de quaisquer fatos que a seu critério exijam medidas corretivas por parte desta. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

13.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades 

legalmente estabelecidas: 

13.2. De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei federal 8.666/93, a CONTRATADA: 

a) advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das clausulas contratuais, 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor atualizado do contrato, a critério da 

CONTRATANTE,  na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer obrigações, a partir do dia 

imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução, limitado a 30 (trinta) dias, a 

partir dos quais será considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou total da obrigação. 
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c) multa penal de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa 

à inexecução parcial da contratação. 

d) multa penal de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa 

à inexecução total da contratação. 

e) multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e indiretos, 

do prejuízo causado pela CONTRATADA à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

f) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a  CONTRATANTE fixar, 

obedecidos os limites previstos no artigo 87, inciso III, da Lei Federal 8.666/93, que será arbitrado de acordo 

com a natureza e a gravidade da falta,  quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 

habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, e demais cominações legais. 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

13.3. As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), na 

hipótese de reincidência da CONTRATADA. 

13.4. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, cujo 

comprovante deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas 

judicialmente. Sobre as multas incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de atraso 

no recolhimento. 

13.4.1. As multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusive com as 

demais penalidades acima enumeradas e aplicadas com base no valor atualizado do contrato. 

13.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação das penalidade de multa, como valor atualizado do contrato 

aquele total inicial atualizado pelo IGP-DI(FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a substituí-lo, no 

período compreendido entre o mês de apresentação da proposta até o mês anterior ao fato que ensejou a 

penalidade. 

13.5. As penalidades previstas  não serão relevadas, salvo, quando ficar comprovada a oco0rrência de 

situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

13.6. A contratada estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 21/06/93, 

seus parágrafos e incisos. 

13.7. A CONTRATADA será aplicada multa pela CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescisão e 

de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:  

a)  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e 

em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.   
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b)  Multa de 0,5% (cinco décimos) por cento, sobre o valor da proposta atualizada, por dia que exceder o 

prazo contratual para fornecimento do objeto. 

c)  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial 

ou qualquer outra irregularidade.  

13.8. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, 

previstas na Lei 8.666/93. 

13.9. Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente descontado do valor a ser 

pago à contratada ou mediante pagamento em moeda corrente ou, ainda, judicialmente quando for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EFICÁCIA 

14.1. O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial 

do Município. 

  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

15.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, 

desde que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

15.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente 

adquirido por meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% 

(vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos quantitativos correspondentes, nos termos do 

art. 65, § 1º, da Lei Federal 8.666/93. 

 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA –  DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a 

legislação cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação contra 

a lavagem de dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal nº 6.615/2013. 

 

 

 

CLAUSULA DECIMA SETIMA  - DO FORO 

17.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o foro 

da Comarca de Ponta Grossa. 
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17.2. Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

demais documentos vinculados ao presente. 

17.3. E, por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, juntamente com as testemunhas, para um só efeito legal. 

 

 

Ponta Grossa, 20 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES       

TECNOLOGICAS LTDA. 

 

 

 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz                                            Scheila Trierveiler 

CPF: 215.319.949-20                                                                        CPF: 004.176.509-57                                                          

 


