
Prefeitura Municipal de Ecoporanga
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Departamento de Licitação e Contratos

PUBECADQ Eª
Dm. ? '

CONTRATO Nº 050/2019 WMMM—í

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM o
MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES E A
EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÓES
TECNOLÓGICAS LTDA.

 

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.167.311/0001 — 04, situada a Rua Suelon Dias
Mendonça, nº. 20, Centro, Ecoporanga-ES, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr.
ELIAS DAL COL, brasileiro, separadojudicialmente, portador do CPF sob o nº. 478.812,75?-
15 e Cédula de identidade sob o nº. 189.546-SSP-ES, residente nes_ta cidade, doravªnte
denominago CONTRATANTE e a empresa NP CAPACITAÇAO E SOLUÇOES
TECNOLÓGICAS LTDA, sediada na Rua Doutor Brasilio Vicente de Castro, 111, salas 1001,
1002, 1003 e 1004, Edifício Eurobusiness, Bairro Campo Comprido, Curitiba, Estado do
Paraná-PR, CEP: 81.200—526, inscrita no CNPJ sob o nº 07.797.967/0001-95, telefone (41)
3778—1830, representada neste ato pelo Sr. RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, brasileiro,
empresário, portador do CPF sob o nº 574.460249—68, Cédula de Identidade nº 4.086.763-
5/PR, residente e domiciliado na Rua Joaquim Silveira da Motta, nº 296, bairro Guabirotuba,
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81.520—280, doravante denominada
CONTRATADA, na forma abaixo:

Aos 08 (oito) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezenove (2019), O MUNICÍPIO
DE ECOPORANGA—ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a CONTRATADA, ambos anteriormente
qualificados, e com base na Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93, alterada pela Lei 8.883/94, de acordo com o
processo protocolado em 22/01/2019, sob o nº. 727/2019, resolvem firmar CONTRATO, observadas
para tanto, as cláusulas e condições seguintes: .

1-CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente contrato tem como objeto a “prestação de serviços de disponibilização de
ferramenta de pesquisa online e comparação de preços, denominado BANCO DE PREÇOS".

2- CLÁUSULA SEGUNDA — REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - Os serviços serão executados sob a forma de empreitada por preço global.

3- CLÁUSULA TERCEIRA» DOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor global do presente contrato é de R$ 7.990,00 (sete mil e novecentos e noventa
reais) a ser pago em parcela única.

3.2 — O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, em conta corrente da empresa
contratada, após a confecção da nota de liquidação pela Secretaria Municipal de Finanças,
devendo previamente ser atestada pelo órgão requerente.
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3.3 — No ato do pagamento do valor, a Contratada entregará Certidões Negativas, ou Positivas
com Efeitos Negativas, tais como: Municipal, Estadual, Certidão Conjunta de Tributos
Federais da União, INSS, FGTS e de Débitos Trabalhistas, sendo essa juntada de obrigação
do órgão requerente.

 

3.4 — A Nota Fiscal deverá discriminar os serviços executados.

3.5 —A CONTRATANTE poderá deduzir ou suspender valor a ser pago ou enquanto pendente
a liquidação de qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, se ocorrer incidência de

multa ou indenização prevista neste contrato, sem gerar direito algum a CONTRATADA a título
de reajustamento de preços ou correção monetária, além de ficar suspenso o pagamento
durante o recesso parlamentar, quando ficará interrompida a prestação contratual por parte
da CONTRATADA.

4- CLÁUSULA QUARTA — DOS PRAZOS

4.1 — O presente contrato terá início em seis (06) de junho (06) de dois mil e dezenove
(2019) e término em cinco (05) de junho (06) de dois mil e vinte (2020), totalizando um
período de 12 (doze) meses.

5- CLÁUSULAQUINTA -— DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

5.1 — Os recursos para atender as despesas oriundas do presente contrato advirão da dotação

orçamentaria:

070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 —ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.018 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ficha - 112

6- CLÁUSULA SEXTA — AMPARO (LEGAL

6.1 —A lavratura do presente contrato decorre da realização do Processo nº 727/2019 através
de licitação — inexigibilidade — amparada pelo Art. 25, incisos I e II, e art. 24, inciso II, da Lei
8.666/93, hipótese de licitação dispensável com base no valor inferior a 10% dos limites
manifestos na alínea “a”, do Inciso II, do Art. 23 da Lei de licitações.

7- CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO Do CONTRATO
7.1 - A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando—se lhes, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as Disposições de direito privado, nas formas
do artigo 54, da Lei 8.666/93, combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma
legal.

8- CLÁUSULA OITAVA 4- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

8.1 — A CONTRATADA terá o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da assinatura
deste, para disponibilizar o acesso ao site www.bancodegrecos.com.br com login e senha
exclusivo a funcionários do Departamento de Compras do Município de Ecoporanga/ES.

8.2 — Os serviços, objeto deste contrato serão assim distribuídos:

8.2.1 — DO ACESSO:

&) Via Internet no www.bancodegreco.com.br;

b) Acesso somente autenticado login e senha;
 

Rua Suelon Dias Mendonça nº 20 — Centro — Ecoporanga — ES Tel: (027) 3755—2905. CEP: 29850—000
2



Prefeitura Municipal de Ecoporanga
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Departamento de Licitação e Contratos
c) Login e Senha de uso exclusivo para funcionários do Departamento de Compras;

 

d) Não é possível fazer login simultâneo.

8.2.2 — PESQUISA

3) Realizada por palavra-chave ora publicada na descrição do objeto/Iicitação;

b) Período, UF, Região, Órgão Público e palavras-chave para refinamento de pesquisa;

0) Cada preço tem sua referência original com link para redirecionamento para
publicação oficial ou cópia da publicação em PDF;

d) Seleção de preço para comparativo.

8.2.3 - RELATÓRIOS

a) A partir da seleção de preço na tela de pesquisa é emitido um extrato de preços
comparativos, com dados de origem de cada preço, fórmula utilizada, bem como
detalhamento dos preços com gráficos.

8.2.4 — PRODUTO

a) Baseado em resultado de licitações do Compras Net, Banco do Brasil e outros;

b) Informações e preços atualizados de forma permanente e diária.

9- CLÁUSULA NONA — OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA: *

9.1 - Prestar os serviços objeto do Termo de Referência, responsabilizando—se integralmente
pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou municipal;

9.2 - Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porven-
tura venham a ocorrer, serem sanadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

9.3- 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 caso fortuito ou força maior,
devidamente justificados;

9.4- Fornecer número telefônico para contato, registro de ocorrências sobre o funcionamento
do serviço contratado e, com funcionamento, de segunda à quinta-feira no horário de 08:30
hs às 17:30 hs, e na sexta-feira, no horário de 08:30 hs às 16:30 hs;

9.5- Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam
ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados;

9.6- Manter durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

9.7- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com expressa
autorização da Contratante;

9.8- Relatar à Fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada quanto à
execução dos serviços objeto da contratação;

9.9- Responder administrativa, civil e penalmente pór 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;

9.10- Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;

9.11- A Contratada não divulgará nem fornecerá dados ou informações obtidos em razão
deste contrato, e não utilizará o nome da Prefeitura Municipal de Ecoporanga para fins co-
merciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorização prévia, emitida
oficialmente pela Contratante;
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9.12- A presença da Fiscalização da Contratante durante a execução dos serviços, quaisquer

que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidarie-
dade ou co-responsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela
execução dos serviços;

10- CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

10.1-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, diretamente ou por prepostos designados;

10.2- Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente à execução do
Contrato;

10.3- Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da(s) respectiva(s) fatura(s),
após comprovação da regularidade fiscal e da atestação pela Secretaria de Finanças da
Contratante, através de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual;

10.4- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada;

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

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO ou RESCISÃO DO
CONTRATO

11.1 — O contrato regular-se-á no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão
pelas disposições da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, pelas disposições deste
contrato e pelos preceitos de Direito Público.

11.2 — O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, deste
que haja interesse da Contratante, com a apresentação da justificativa devida.

11.3 — O contrato poderá, com base dos preceitos de Direito Público, ser rescindido pela
CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, mediante simples aviso, não cabendo a CONTRATADA direito a qualquer
reclamação ou indenização.

11.4 — O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas pelo art. 78 da Lei 8.666/93.

 

11.5 — Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, art. 79 da Lei 8.666/93, o
Município de Ecoporanga—ES adotará as medidas ordenadas pelo an. 80 do mesmo diploma
legal.

12- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1 - Havendo descumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento, a contratada fica
sujeita às penalidades previstas nos arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.

13— CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — RESCISÃO

13.1 - O presente contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou com fundamento
no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo segundo: A Contratada reconhece os direitos da administração nos casos de rescisão
previsto no art. 78 ele arts. 79 e 80 da Lei nº Federal n? 8.666/93.

14- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ PUBLICAÇÃO *

14.1 - O Contratante providenciará a publicação deste instrumento contratual no Diário Oficial do
Estado do Espirito Santo na forma de extrato, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº
8666/93.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DESIGNAÇÃO Do FISCAL Do CONTRATO
15.1 - Fica designada a servidora Fernanda da Silva Lima, matrícula nº 405099, supervisora de
divisão de compras, como flscal de execução deste instrumento contratual, a qual deve dar efetivo
cumprimento à fiscalização exigida pelo art. 67 da Lei nº 8.666/93.

1'ª'—X'C'-Vªu.>º>Ulf4ADÉGtMA SEXTA -,-' FORO : « -
16.1 - De acordo com o & 2º do art. 55, da Lei 8.666/93 de 21/06/1993, fica o foro da Comarca
de Ecoporanga-ES, competente para dirimir quaisquer dúvidas da contratação avençada.

 

E, por estarem justos e avençados, firmam o presente instrumento, redigido em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para um só, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas.

    NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÓES ' OLÓ  € ICAS LTDA
RUDIMAR BARBOSA DOS REIS

CONTRATADA

 

TESTEMUNHAS:

«48661000 C,. 040111 & CPF: ªrab .335 -àªrª>)—53

rºlªva cá W . CPF:077€277 97070020 /
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