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CONTRATO Nº 75/2022 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 14/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.727/2022 

 

Pelo presente instrumento de contrato que celebram de um lado o: 

MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA, inscrito no CNPJ sob nº 

01.640.339/0001-15, com sede na Avenida Central nº 89, Centro de Dom Pedro de 

Alcântara/RS, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Alexandre 

Model Evaldt, brasileiro, casado, prefeito municipal, portador do RG sob o n° 

5069543972-SSP/RS, inscrito no CPF sob o n° 883.906.670-53, residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE; 

E de outro lado, a empresa: 

NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 

07.797.967/0001-95, estabelecida na Rua lzabel a Redentora, 2356 - Edif, Loewen, 

Sala 117, Bairro Centro, CEP 83005-010, São José dos Pinhais/PR, doravante de 

denominada CONTRATADA, por seu representante, o Sr. RUDIMAR BARBOSA 

DOS REIS, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº  574.460.249-68, 

Identidade nº 4.086.763-5, ora denominado CONTRATADO, por este instrumento 

particular e na melhor forma de direito, tem justo e contratado mediante as seguintes 

cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 

1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema on line do 

“BANCO DE PREÇOS” com base nos preços praticados pela administração pública 

referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados. 

   

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO: 

2.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços descritos o valor 

de R$ 10.865,00 (dez mil oitocentos e sessenta e cinco reais) conforme proposta da 

CONTRATADA e será quitado em parcela única, inclusos todos os impostos, 

encargos, taxas, seguros e demais despesas necessárias à sua execução. 
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2.2. O pagamento será processado em até 30 dias após a apresentação da nota 

fiscal, devidamente atestada pelo CONTRATANTE, por meio de nota de empenho, 

mediante depósito no Banco do Brasil, ag. 1622-5, conta 464-2. 

2.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias da realização do pagamento acima 

fixado incidirá no bloqueio das senhas de acesso à ferramenta, acesso este que será 

liberado novamente após constatada a quitação do citado débito pela 

CONTRATANTE. 

2.4. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 

exclusivamente pela Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 

financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 

efetivo pagamento, sendo os juros de mora calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) 

ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:  

I = (TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

3.1. Os serviços que fazem parte do presente contrato serão recebidos 

provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da liberação do acesso 

ao sistema, acompanhado de Termo de Recebimento, que deverá ser conferido e 

assinado por representante da CONTRATANTE. 

3.2. Constatadas irregularidades na prestação dos serviços, a CONTRATANTE 

poderá:  

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-los no todo ou em parte, 

determinando sua readequação ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis.  

mailto:prefeito@dompedrodealcantara.rs.gov.br


Prefeitura Municipal 
Dom Pedro de Alcântara 
Rio Grande do Sul - Brasil 

__________________________________________________________________________________________ 
Av. Central, nº 89, Dom Pedro de Alcântara – RS. CEP: 95568-000 – Telefone: (51) 3664-0011                                   
E-mail: prefeito@dompedrodealcantara.rs.gov.br          Web Site: www.dompedrodealcantara.rs.gov.br 

b) Na hipótese de readequação, a CONTRATADA deverá fazê-lo em 

conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

3.3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral 

das especificações contratadas.  

3.4. Se o acesso à ferramenta Banco de Preços, a qualquer tempo, deixar de 

permanecer disponível por responsabilidade da CONTRATADA, ficará esta sujeita as 

penalidades previstas na cláusula décima e seguintes. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DO CONTRATO: 

4. O presente contrato terá vigência a partir do dia 15 de dezembro de 2022 até 

14 de dezembro de 2023.   

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

5. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária: Projeto: 2.301 - Elemento: 3.3.90.39 - Recurso: 001 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES: 

6. Se por culpa da CONTRATADA, houver atraso na execução do contrato, será 

cobrada multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, bem como se for apresentado 

serviço em desacordo com as especificações, ou de má qualidade, será cobrada multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FISCALIZADOR: 

7. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização do presente contrato por intermédio 

respectivamente Diego Webber Raupp, servidor municipal, designado como agente 

de contratações. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 

8.1. Da Contratante: 

8.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato; 

8.1.2. Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos 

dispostos neste instrumento; 
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8.1.3. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente 

solicitados pela CONTRATADA, pertinentes ao objeto do presente pacto. 

8.1.4. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 

constatada na execução do objeto, utilizando-se da forma escrita, para que esta possa 

tomar as medidas necessárias. 

8.1.5. Zelar pelo conteúdo dos produtos contratados, não transferindo acesso ou 

divulgando seu conteúdo a terceiros, sem prévia e expressa autorização da 

CONTRATADA. 

8.1.6. Notificar à CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre a 

intenção de aplicação de multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

responsabilidade. 

8.1.7. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas as obrigações contratuais. 

8.2. Da Contratada 

8.2.1. Executar de acordo com sua proposta, normas legais e cláusulas deste 

contrato, o objeto contratado, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel 

cumprimento de suas obrigações; 

8.2.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato; 

8.2.3. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

para a contratação. 

8.2.4. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, por quaisquer danos 

e ou prejuízos materiais ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos seus 

empregados ou preposto, ao CONTRATANTE ou a terceiros. 

8.2.5. Manter canal de atendimento para representá-la durante a execução do 

contrato e para intermediar as solicitações entre as partes, realizada sempre que 

possível mediante mensagens eletrônicas/e-mails, o qual deverá ser aceito pelo 

CONTRATANTE.  

8.2.6. Notificar à CONTRATANTE sobre a ocorrência de quaisquer 

irregularidades ou sobre a indisponibilidade da ferramenta, durante a execução e 

vigência do contrato. 
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CLAÚSULA NONA – FORMA DE UTILIZAÇÃO  
 

9.1 A funcionalidade da ferramenta, sua forma de utilização e prestação do 

serviço encontra-se descrita na Proposta Comercial da CONTRATADA, a qual é parte 

indissociável e integrante deste instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – BASE LEGAL 

10.1 A presente contratação encontra-se fundada no art. 25, inciso I, da Lei nº 

8.666/93, inexigibilidade de licitação n° 14 devidamente justificada no Processo 

Administrativo nº 1.727/2022. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO: 

11.1 Caso uma das partes resolva rescindir o presente contrato, é necessário 

um aviso por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

§1° O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito nas seguintes 

situações: 

a) Pelo descumprimento de cláusulas contratuais; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

c) O atraso injustificado no início da execução do contrato; 

d) A paralisação na execução do contrato, sem justa causa e prévia 

comunicação à CONTRATANTE; 

e) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como de seus superiores; 

f) O cometimento reiterado da falta na sua execução, anotadas na forma de 

§1º do ART. 67 da Lei nº 8.666/93; 

g) A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

h) A dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA; 

i) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

contratada, que prejudique a execução do contrato; 

j) Razão de interesses público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, ou seja, 

o Senhor Prefeito Municipal, exaradas no competente processo administrativo; 

k) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovado, 

impeditivos da execução do contrato. 
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§ 2º: Rescindindo o contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA, sofrerá esta, 

além das consequências previstas no mesmo, mais as previstas em Lei ou 

Regulamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Torres-RS, para dirimir quaisquer 

dúvidas emergentes do presente contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 

03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Dom Pedro de Alcântara/RS, 15 dezembro de 2022. 

 

 
 

Alexandre Model Evaldt  
Prefeito Municipal  

Representante do Contratante 
 
 
 

Rudimar Barbosa dos Reis  
Representante do Contratado 

 
 

 
Diego Webber Raupp 

Fiscal do Contrato 
 

Testemunhas: 

1 - ____________________________      2- _______________________________ 
 
CPF: __________________________      CPF: __________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
Dom Pedro de Alcântara, 15 de dezembro de 2022. 
 

 
 

GIOVANI PACHECO TRAJANO 
Assessor Jurídico – OAB/RS 44.575 
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