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TERMO DE CONTRATO N.° 55/2019 (5126) 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 13/2019 – PROCESSO Nº 47/2019 

 

Contrato de Compras que entre si celebram o 
Município de União da Vitória e a empresa NP 
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
LTDA. 

 
O Município de União da Vitória, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sita à Rua Dr. Cruz Machado, 

205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n.º 75.967.760/0001-71, neste ato representado por seu Prefeito, HILTON SANTIN ROVEDA, 

portador da cédula de identidade n.º 7.210.917-1/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 030.419.409-30, a 

seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, localizada à Rua Dr. Brasilio Vicente de Castro, n.° 111, Sala 

1004, Campo Comprido, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.200-526, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 07.797.967/0001-95, neste ato representado pelo Sócio Administrador RUDIMAR BARBOSA 

DOS REIS, portador da cédula de identidade n.° 4.086.763-5 PR e inscrito no CPF n.° 574.460.249-68, a 

seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato nos termos da lei n.º 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições da Dispensa de 

Licitação n° 13/2019 – Processo nº 47/2019, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

      
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 - Fundamenta-se este contrato na Dispensa de Licitação n.
o
 13/2019 - PMUVA, na Lei Federal n.º 

8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, e na proposta de preços da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1 - Prestação de serviço de fornecimento de senha de acesso à ferramenta de pesquisa e comparação 

de preços praticados pela Administração Pública, denominada Banco de Preços, pelo período de 12 

(doze) meses. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Integra e completa o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Processo de Dispensa de 

Licitação n.º 13/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL 

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato o valor global 
de R$ 13.318,00 (Treze mil trezentos e dezoito reais), conforme detalhado abaixo: 

 

 
 

Parágrafo Único - No preço contratado estão incluídos todos os custos, despesas, impostos, encargos 
sociais, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto. 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. O pagamento será efetuado em parcela única, através do Setor Financeiro, em crédito em conta 
bancária indicada pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias após sua execução, mediante a apresentação 
notas fiscais/faturas. 
 
4.2. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, bem como o número do processo 
licitatório e o número do contrato que a originou. 
 
4.3. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com 
efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à percepção do valor faturado. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS 
5.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº. 
2.006.3390.39 - 1510 - 35/2019   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
6.1- O valor preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerá reajustes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIPLEMENTE 

CONTRATUAL 

8.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar a CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87, da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de 

multa, esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO 

9.1 - O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 
e seguintes da Lei n.º 8.666/93. 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa, prevista no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
10.1 - O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993 e suas posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe 
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
11.1 - A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, será feita 
através de Protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou 
cartas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
12.1 - A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, até perfazer o máximo estabelecido, conforme disposto no inciso IV do Artigo 57° da 
Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
13.1 – Os itens serão solicitados conforme a necessidade, nas quantidades correspondentes a cada 
autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, que serão emitidas pelo Departamento de Compras; 
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13.2 – Os itens deverão ser entregues no prazo imediato contado da emissão da ordem de fornecimento, 
entregues nas quantidades solicitadas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº. 8.666/93, e dos Princípios Gerais de 

Direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE 

15.1 - Uma vez firmado, o presente Contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do Município, 

pelo CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61°, parágrafo 1º da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente Contrato. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus 

sucessores, em duas vias iguais, e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas 

abaixo. 

 
União da Vitória – PR, 02 de abril de 2019. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 

CONTRATADA   CONTRATANTE 
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS LTDA  
CNPJ nº 07.797.967/0001-95 

Rudimar Barbosa dos Reis 

  HILTON SANTIN ROVEDA 
RG n.º 7.210.917-1/SSP-PR 

CPF n.º 030.419.409-30 

 
 
 

Testemunhas: 

   

 
 

   
 

1ª Assinatura    2ª Assinatura  


