DESPACHO ADMINISTRATIVO
TERMO DE REFERÊNCIA
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SOLICITANTE: GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DESTINATÁRIO: MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
1. DA MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA
1.1. Diversos são as investigações de processos licitatório com sobre preço,
causando diversos danos materiais ao erário. Evidentemente, esses sobre
preços validam o superfaturamento, e certamente já nasce na cotação.
Todavia, muitas vezes as equipes de compras pública nada tem com
essas ações, pois as empresas já indicam preços acima do mercado – quer
seja por intenção de superfaturamento, quer seja por conhecimento de
pagamento tardio pelos administrativos.
1.2. Entretanto, não é justo em qualquer que seja o motivo, a administração
pública ser penalizada, sendo primordial, fazer cotações com referência
nacional, regional, abrangendo o maior número possível de preços, e
balizando o preço justo de mercado. Ora, esse trabalho só é possível com
o auxílio de computação, base de dados e inteligência artificial, fato que
justificamos a locação do presente software.
1.3. Acerca da efetiva exigência, o “BANCO DE PREÇOS” possui atestado de
exclusividade fornecido pela ASSEPRO / NACIONAL. Referido atestado
foi fornecido uma vez que a ferramenta “Banco de Preços” possui as
seguintes características que o torna exclusivo:
1.4. Pesquisa de preços nos principais portais de compras eletrônicas, quais
sejam, Compras Governamentais, Licitações-e e Bolsa Eletrônica de
Compras – BEC/SP, Compras Minas Gerais, Compras Distrito Federal,
Compras Espirito Santo, Compras Goiás, Compras Rio Grande do Sul,
Compras Rio de Janeiro, Compras Paraíba, Compras Mato Grosso,
Compras Ceará, Banrisul, Caixa Econômica Federal, Nota Paraná, Portal
BBMNET, Portal LicitaNET, Banpará, Bolsa Brasileira de Mercadorias,
Centro de Tecnologia da Industria Química e Têxtil, Compras São
Bernardo do Campo, Compras São Paulo, Federação das Indústrias de
Santa Catarina< Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, Itaipú
Binacional, PE Integrado, Piracicaba, Portal de compras e-lic SC, Portal
Diadema, Rede Empresas, SESC RS, SEST SENAT, Tabela Sinapi, Preços
Ceasa, Conab, Tabela Cmed e BPS entre diversos outros. A partir das
especificações e quantidades parametrizadas, a pesquisa mostra todos os
preços ofertados e aceitos nos pregões eletrônicos realizados pela
Administração Pública federal, estadual e municipal, incluindo os preços
vencedores, possibilitando a formação da cesta de preços com base em
preços efetivamente praticados, calculando, na sequência, o valor orçado,
a partir do critério escolhido pela Administração (menor preço, preço do
fornecedor vencedor, mediana de propostas e média de propostas).
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1.5.

Atualização diária em relação às fontes pesquisadas: busca
absolutamente fiel às fontes pesquisadas, correspondendo a 100% dos
preços dela constantes, sem defasagem de dados e perda de informações
relevantes para o resultado da pesquisa.
1.6. Pesquisa em mais de 626 sites especializados e de domínio amplo: busca
dos preços de produtos em sites especializados em vendas por segmentos
e sites de domínio amplo, com a possibilidade de impressão da tela para
anexação ao processo, viabilizando uma pesquisa completa abrangendo
preços públicos e de mercado.
1.7. Relatório consolidado: o resultado das pesquisas vem especificado em um
único relatório que consolida todas as fontes e itens pesquisados tanto
em formato PDF e Excel, sendo o mesmo personalizado com a logotipo,
nome da Instituição, dados do responsável pela pesquisa, bem como a
data, horário e IP da máquina de acesso.
1.8. BP Fase Interna: a composição das especificações do objeto da futura
licitação poderá ser realizada com base em características de produtos e
serviços já licitados e constantes do Banco de Preços, facilitando o
trabalho do setor competente e reduzindo a margem de erros em relação
a características exclusivas, que possam gerar direcionamento da
licitação, ou a características desnecessárias, que venham a restringir
indevidamente a competição.
1.9. Registro de Preços: exclusiva ferramenta que possibilita a pesquisa de
Atas de Registros de Preços-ARP para adesões, bem como acesso as
Intenções de Registro de Preços - IRP. A base de dados contém 19.127
ARP Vigentes e 1.342 IRP Vigentes detalhada da seguinte forma:
Quantidade Homologada; Data da Assinatura da Ata; Vigência da Ata;
Resumo das quantidades da Gerenciadora mais participantes e; um
Resumo das quantidades das Caronas.
1.10. Painel de negociações, por meio do CNPJ do fornecedor e a descrição do
objeto que está sendo licitado é possível consultar os preços praticados
pelo fornecedor, bem como as margens média de desconto que ele tem
apresentado em outros certames licitatórios, possibilitando aos
pregoeiros dados relevantes para negociação de preços, conseguindo
redução de preços e maior economia para a Instituição.
1.11. Ademais, além do baixo custo para a Administração, advindo então a
vantajosidade, verifica-se que a ferramenta “BANCO DE PREÇOS”,
desenvolvida pelo Grupo Negócios Pública, foi idealizada com base na
grande dificuldade de se elaborar os conceitos de precificação dos
produtos utilizados pela Administração Pública, principalmente na
“pesquisa de preços”, motivo pelo o qual o desenvolvimento desta
ferramenta, norteou-se para a instrução dos processos de contratação da
Administração Pública.
1.12. Considerando a necessidade em ter agilidade na busca de preços, e com
o objetivo de trazer maior eficiência e economicidade aos certames
licitatórios, o “BANCO DE PREÇOS” é uma ferramenta de pesquisa de
preços visando o estabelecimento do valor estimado ou máximo da
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contratação, ou seja, um banco de dados diariamente atualizado,
sistematizado por regiões, Estados e Municípios, sendo alimentado com
preços obtidos em licitações efetivamente contratadas pelo Poder Público
de todo o Brasil.
1.13. O “BANCO DE PREÇOS” é utilizado por mais de 6.000 (seis mil) gestores
públicos, onde se destacam alguns usuários como o Tribunal de Contas
da União, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União,
Institutos Federais, Universidades, Ministérios, Infraero, Funasa, Incra,
Prefeituras entre outros.
1.14. Por todo o exposto a contratação da solução desenvolvida pela empresa
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA., com CNPJ 07.797.967/000195, pela sua exclusividade, se enquadra na contratação direta por
inexigibilidade de licitação, prevista no inc. I do art. 25, da Lei 8.666/93.
2. DO OBJETO
2.1. O objeto Sucinto nos termos nos termos do art. 40, I da Lei Federal
nº 8.666/1993 é a Contratação de pessoa jurídica para locação de
software on-line de cotação de preços em bases de dados do governo
federal, estadual, bases oficiais de órgão de controle como SINAPI, CMED,
licitacoes-e, comprasnet, BPS, Conab, secretarias de fazenda e sites
especializados de vendas, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Trindade/PE.
3. DA PREFERÊNCIA DE ME E EPP
3.1. Esta licitação é exclusiva para Microempreendedor Individual – MEI,
Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do art.
48, inciso I, da Lei Federal Complementar nº. 123/2006, pela
impossibilidade de divisão do objeto.
4. DO PREÇO ESTIMADO
4.1. O preço referencial para o presente certame é o preço praticado pela
empresa em todos os municípios que eles locam o software, inexistindo
sobre preço e sim uma padronização de mercado, de R$ 9.875,00 (nove
mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município, previsto no instrumento contratual ou
instrumento hábil que deverá obedecer a rubrica estabelecida.
6. DOS ANEXOS
I.
Minuta do Contrato;
II.
Documentos de Qualificação Técnica;
III.
Atestado de Exclusividade;
IV.
Designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
7. DA AUTORIZAÇÃO
7.1. Autorizo a Comissão de Licitação por meio da Presidente da Comissão
a processar Inexigibilidade de Licitação, devendo após conclusão da
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adjudicação ser devolvido para ratificação nos termos da Lei Federal
nº 8.666/1993.
8. DO FORO
8.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o Tribunal
de Justiça do Estado da Pernambuco, Comarca de Trindade, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Trindade/PE, 27 de janeiro de 2021
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Conforme combinado, segue proposta personalizada referente à contratação do Banco de Preços, para sua apreciação.
Para acessar as certidões atualizadas e outros documentos relacionados a contratação, clique aqui.
Att,

ROBERTA FABIANE DOS SANTOS
Consultor Comercial
(41) 3778-1832 | www.negociospublicos.com.br | roberta.santos@negociospublicos.com.br
R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 – 10º andar | Curitiba-PR – CEP 81200-526
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Curitiba, 25 de Janeiro de 2021
Proposta nº 3.671/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
A/C: HELBE NASCIMENTO

Apresentamos proposta do Banco de Preços versão Plus.
Nossa missão é transformar dias em minutos, por meio do Banco de Preços que auxilia na fase interna dos processos
licitatórios, gerando mais eficiência, agilidade, economia, segurança e transparência aos tramites processuais. Atuamos há
10 anos no mercado atendendo mais de 6.000 usuários em todo Brasil.
1.

CONHEÇA ALGUMAS DAS VANTAGENS EM ESCOLHER O BANCO DE PREÇOS:

Única ferramenta que atende a todas as orientações IN 73/2020, Lei 8.666/93 art.15 Inciso V, Acordão
1445/15-TCU/Plenário entre outros;

•

Acesso a MAIOR base de preços públicos do Brasil com abrangência federal, estadual e municipal com atualização
diária, sendo mais de 108 milhões de preços atualizamos, sendo 101 portais de outros entes públicos, mais de 586
sites de domínio amplo e cotação direta com fornecedor de forma automática;

•

Ferramenta exclusiva com funções que ajudam a especificar objetos, elaborar termo de referência e planilhas de
custos para serviços de terceirização;

•

Exclusiva função para consulta de Atas e Intenções de Registro de Preços vigentes ;

•

Único no Brasil que possibilita ao pregoeiro a negociação de preços com fornecedores através do módulo PAINEL DE
NEGOCIAÇÕES;

•

Utilizado, reconhecido e recomendado por órgãos fiscalizadores em todo o Brasil.
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•

2.

INVESTIMENTO:

Produto

Banco de Preços

3.

•

Cotações

ilimitado

Licenças

Usuários

1 Licença(s)

1

Vlr. Unitário

Vlr. Investimento

9.875,00

9.875,00

VIGÊNCIA DO CONTRATO:

12 meses a partir da liberação da senha

4. FUNDAMENTO LEGAL PARA CONTRATAÇÃO:
•

Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 - hipótese de licitação dispensável com base no valor inferior a 10% dos limites
manifestos na alínea “a”, do inc. II, do art. 23 da Lei de Licitações.

•

Art. 25, inc. I da Lei 8.666/93 - inexigibilidade de licita ção genérica, fundada nas especificações diferenciadas do
objeto visado.

•

Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes no Banco de Preços atendem a todos os
Inc.da referida IN.

•

Acordão 1445/15- TCU/Plenário.

•

Art. 30, inc. I da Lei 13.303/2019 (Lei das Estatais) - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam

Um produto:
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ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusive.
5.

FUNCIONALIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA:

• Acesso via Internet no site www.bancodeprecos.com.br;
•

Acesso somente autenticado login/senha;

•

Não é possível fazer login simultâneo;

•

Login/senha de uso exclusivo não podendo ser compartilhado com outras entidades;
públicas/privadas ou diferentes IP;

6.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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•

•

7.

EFETIVAÇÃO DA COMPRA E INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO:

Para efetivar a contratação, é necessário o órgão emitir nota de empenho a favor da NP Capacitação e Soluções
Tecnológicas LTDA, inscrita no CNPJ nº.07.797.967/0001 95, IE 90547068 01, estabelecida à Rua Dr. Brasílio Vicente
de Castro, 111.Centro, cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

As condições apresentadas nesta proposta são válidas para pagamento em parcela única até 30 dias após a emissão
da nota fiscal, devendo o respectivo pagamento ser efetuado na seguinte conta:

Agência: 1622-5
Conta: 464-2

VALIDADE DA PROPOSTA:

Atenciosamente,
ROBERTA FABIANE DOS SANTOS
Consultor Comercial

25/02/2021
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FUNCIONALIDADES BANCO DE PREÇOS VERSÃO PLUS
•
Banco de dados com mais de 108 milhões de preços de produtos e serviços e 35,5 milhões de itens (homologados
e/ou adjudicadas);
•
Atualização diária do banco de dados;
•
Atende 100% a Instrução normativa 73/2020;
•
Navegadores: Internet Explorer, Google Chrome e Mozila Firefox;
•
Compatibilidade com o sistema operacional Windows;

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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FONTES:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Preços do portal Compras Governamentais
Licitações-e
BEC - Bolsa Eletrônica de Compras de SP
Compras Minas Gerais
Compras Distrito Federal
Compras Espírito Santo
Compras Goiás
Compras Rio Grande do Sul
Compras Rio de Janeiro
Compras Par aíba
Compras Ma to Grosso
Compras Ce ará
Portal Banri sul
Caixa Econ ômica Federal
Portal Com pras Públicas
Portal BB MNET
Portal Lic itaNET
Banpará
Bolsa B rasileira de Mercadorias
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil
Compras São Bernardo do Campo
Compras São Paulo
Federação das Indústrias de Santa Catarina
Federação das Indústrias do Estado da Bahia
Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul
Itaipú Binacional
PE Integrado
Piracicaba
Portal de Compras e-lic SC
Portal Diadema
Rede Empresas
SESC RS
SEST SENAT
Prefeitura Municipal de Ijuí/RS
Prefeitura Municipal de Ajuricaba/RS
Prefeitura Municipal de Camaquã/RS
Prefeitura Municipal de Rolândia/PR
Prefeitura Municipal de Jaguarão/RS
Prefeitura Municipal de Clevelândia/PR
Prefeitura Municipal de Paulínia/SP
Prefeitura Municipal de Uruguaiana
Prefeitura Municipal de Guarapuava
Prefeitura Municipal de Vitória das Missões/RS
Prefeitura Municipal de Pato Bragado/PR

Um produto:
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46. Prefeitura Municipal de Pejuçara/RS
47. Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro/RS
48. Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos/RS
49. Prefeitura Municipal de Nova Roma do Sul/RS
50. Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR
51. Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos/RS
52. Prefeitura Municipal de Nova Ramada/RS
53. Prefeitura Municipal de Catanduva/SP
54. Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul/RS
55. Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro/RS - Transparência
56. Prefeitura Municipal de Estrela do Norte/ SP - Transparência
57. Câmara Municipal Cunha Porã/SC - Transparência
58. Prefeitura Municipal de Severiano de Almeida/ RS - Transparência
59. Prefeitura Municipal de Arcos/MG - Transparência
60. Prefeitura Municipal de Cunha Porã/SC - Transparência
61. Prefeitura Municipal de Saudades/SC - Transparência
62. Prefeitura Municipal de Miracema/RJ - Transparência
63. Prefeitura Municipal de Campina das Missões/RS - Transparência
64. Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas/RS - Transparência
65. Prefeitura Municipal de Salto do Lontra/PR - Transparência
66. Prefeitura de Formosa do Oeste/PR
67. Prefeitura Municipal de Pato Branco/PR - Transparência
68. Prefeitura Municipal de Estiva Gerbil/SP - Transparência
69. Prefeitura Municipal de Modelo/SC - Transparência
70. Prefeitura Municipal de Cosmópolis/SP - Transparência
71. Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ - Transparência
72. Prefeitura Municipal de Guaraniacu/PR
73. Prefeitura Municipal de Rosana/SP - Transparência
74. Prefeitura Municipal de Rio Negro/PR - Transparência
75. Prefeitura Municipal de Caibi/SC - Transparência
76. Prefeitura Municipal de São José/SC - Transparência
77. Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul/PR - Transparência
78. Prefeitura Municipal de Palmares do Sul/RS - Transparência
79. Prefeitura Municipal de Itabira/MG - Transparência
80. Prefeitura Municipal de Nhandeara/SP - Transparência
81. Prefeitura Municipal de Mostardas/RS - Transparência
82. Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis/RS - Transparência
83. Prefeitura Municipal de Cristal/RS - Transparência
84. Prefeitura Municipal de Alto Feliz/RS - Transparência
85. Prefeitura Municipal de Costa Rica/MS - Transparência
86. Prefeitura Municipal de Campo Erê/SC - Transparência
87. Prefeitura Municipal de Arroio Grande/RS - Transparência
88. Prefeitura Municipal de Canguçu/RS - Transparência
89. Prefeitura Municipal de Sulina/PR - Transparência
90. Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul/RS - Transparência
91. Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis/RS - Transparência
92. Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador/RS - Transparência
93. Prefeitura Municipal de Céu Azul/PR - Transparência
94. Prefeitura Municipal de Glorinha/RS - Transparência
95. Prefeitura Municipal de Cruzália/SP - Transparência
96. Estância Turística de Presidente Epitácio/SP - Transparência
97. Câmara Municipal de Mangueirinha/PR - Transparência
98. Prefeitura Municipal de Xambrê/PR - Transparência
99. CIOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista - Transparência
100. Prefeitura Municipal de Guaporé/RS - Transparência
101. Prefeitura Municipal de Mirassol/SP - Transparência
102. Prefeitura Municipal de Ronda Alta/RS - Transparência
103. Prefeitura Municipal de Pedras Altas/RS - Transparência
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104. Prefeitura Municipal de Caeté/MG - Transparência
105. Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG - Transparência
106. Prefeitura Municipal de Capela de Santana/RS - Transparência
107. Prefeitura Municipal de Platina/SP - Transparência
108. Prefeitura Municipal de Pedra Bela/SP - Transparência
109. Prefeitura Municipal de Triunfo/RS - Transparência
110. Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Oeste/PR - Transparência
111. Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte /PR - Transparência
Preços de notas fiscais

1. Nota Paraná
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Fontes complementares

1.
2.
3.
4.
5.

Preços da Tabela Sinapi - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
Preços CEASA
Preços CONAB
Tabela CMED - Câmara de regulação de Mercado de Medicamentos
Preços BPS - Banco de Preços Ministério da Saúde

Sites de Domínio amplo

3.

4.

1. Preços de sites de domínio amplo com mais de 586 sites para consulta.
SELEÇÃO/FILTROS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtro setorial
Filtro CATMAT/CATSER
Filtro por cidade
Filtro por região
Filtro por estado
Filtro por marca
Filtro nº pregão
Filtro itens sustentáveis
Filtro de Atas de Registro de Preços
Filtros empresas ME/EPP
Filtro avançado por palavra chave e preço
Filtros por unidades de fornecimento
Pesquisa por UASG/órgão
Filtro por modalidade
Filtro pesquisa histórica (resultados com até 5 anos)
Importação de planilhas para busca de preços
Permite realizar cotação diretamente com fornecedores para obtenção dos preços de mercado
Disponibiliza todos os preços ofertados e aceitos nas licitações das fontes disponíveis no sistema

RELATÓRIOS
•
Relatórios com uf de origem da pesquisa
•
Relatórios personalizados
•
Relatórios em pdf e Excel
•
Relatórios com gráficos estatísticos
•
Relatórios com print screen da Ata do ComprasNet
•
Relatórios com dados comerciais do fornecedor
•
Relatórios com preço máximo e preço mínimo

Um produto:
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5.

RECURSOS/ADICIONAIS
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•
27 fórmulas de cálculo
•
Cotação com vários itens - lote
•
Cálculo automático do Valor Unitário x Quantidade
•
Detalhamento de propostas e lances do pregão
•
Seleção de preços manualmente
•
Histórico de vendas do fornecedor
•
Sugestão de preços
•
Pesquisa inteligente
•
Verificação automática de irregularidades dos preços selecionados
•
Exportação de documentos em planilha Excel
•
Mapa estratégico de fornecedores com filtros regionais
•
Declaração de competitividade da LC 123-ME/EPP
•
Composição de preços de serviços terceirizados
•
Consultas de Atas de Registro de Preços e Intenções de Registro de Preços
•
Acesso ao módulo Painel de Negociações, consulta de histórico de preços por CNPJ bem como penalidades
•
Seleção de preços comparativos
•
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 validade da licença
•
Treinamento aos servidores designados para operar o sistema , visando o regular funcionamento do software com a
obtenção dos resultados para quais foi desenvolvido
6.

FASE INTERNA - FERRAMENTAS AUXILIARES

•
•
•

Sistema de elaboração da Especificação do Objeto - Interativo - Acesso ilimitado
Sistema de elaboração do Termo de Referência - Interativo (modelo AGU) - Múltiplos modelos
Totalmente editável

Um produto:
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Método de Trabalho

A utilização do serviço é exclusiva e restrita ao número de inscrição - CNPJ do cliente, sendo proibida a divulgação das
senhas de acesso a outros Órgãos/Entidades/Instituições e usuários não cadastrados.
Administrador das senhas de acesso:

O responsável pela assinatura/contrato será cadastrado como Supervisor e terá a prerrogativa e a responsabilidade do
cadastramento/alteração dos outros usuários cadastrados. O usuário Supervisor só poderá ser alterado pela Negócios
Públicos, após solicitação formal do cliente assinante (por seu gestor responsável). Cada um dos usuários e o Supervisor
utilizarão login de acesso e senha distintos.
O cadastro do Supervisor será realizado pela Negócios Públicos mediante informação /indicação
autoridade responsável). Esta notificação poderá ser realizada por meio eletrônico (e-mail).

do

cliente

(por

sua

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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O Supervisor cadastrará cada um dos usuários, respeitando a quantidade máxima de usuários contratados e habilitará a
utilização de cada um no módulo de “gestão do contrato”. A gestão do cadastramento dos usuários, senhas e ocasionais
alterações será atribuição do Supervisor e acompanhada pela Contratada.
Quantidade de usuários por assinatura:

A quantidade de usuários será definida de acordo com a Proposta Comercial. O acesso não será simultâneo aos usuários
cadastrados conforme o formato/plano contratado.
Requisito mínimo para acesso:

O Banco de Preços tem disponibilidade de acesso utilizando os navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox,
Safari, Edge e Internet Explorer. O Internet Explorer deverá ter versão mínima IE 9 (nove) ou superior.

Ópera,

O acesso está disponível nas plataformas: Windows, Mac, Linux, IOS e Android. Podendo ser acessado por meio de
computador, tablet e Smartphone.
Configuração de Servidor Proxy (Proxy Server):

De acordo com a infraestrutura técnica de cada cliente, informações adicionais de configuração de proxy e cookies podem
ser solicitadas a Negócios Públicos.
É de responsabilidade do cliente a liberação/desbloqueio de eventuais restrições de acesso ao Banco de Preços junto aos
responsáveis técnicos de TI/Informática do cliente.

Um produto:
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ANEXO I
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MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°____ /_______
EMENTA: Contrato que celebra o
município de Trindade e a empresa
______________.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico o presente certame nos termos
que se segue:
CONTRATADA: empresa _______, pessoa jurídica de direito privado, com sede
na _______________ n.º __, _____, na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º ________________, neste ato representado por ___, inscrito no CPF/MF sob
o n.º ________________, residente e domiciliado na cidade de _________, de ora
em diante CONTRATADA, resolvem firmar instrumento contratual mediante as
seguintes cláusulas.
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente
contrato, instruído no Processo Administrativo nº ___/2021, Pregão eletrônico
nº ___/2021, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, nos termos do caput do art. 54 da Lei
Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
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2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto nos termos do inciso I do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993, do presente instrumento a: ________________________.
3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com
a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.
4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser prestado os serviços por meio da
internet 24 horas por dia, 07 dias por semana;

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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4.2. As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por
meio do e-mail _______ para o e-mail _____.
4.2.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas
tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua
caixa entrada;
4.2.2. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar
imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
4.3.

O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;

5. DO PREÇO
5.1. O valor global para a prestação do objeto deste contrato é de
R$___________ (__________), paga em uma única parcela, em até 30 dias
após a liberação da senha de acesso.
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade de ____ (_____) meses, finalizando em ____ de
______ de _____ contados da data da confecção deste instrumento grafado
na última página, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos
termos do art. 57, caput e inciso I, da Lei 8.666/93, salvo os casos
previamente estabelecidos em lei, especialmente os ditames do art. 57,
incisos I, II, IV e V da Lei nº. 8.666/93.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública, e deverá especificar o valor do crédito
por empenho e o valor da taxa de administração.
7.2. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica,
Fiscal e Técnica descrita no edital de licitação da qual decorre este
instrumento contratual.
7.3. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando
houver.
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7.4. Todos os pagamentos serão realizados na C/C ________, OP ___, AG_____
- Banco ______.
7.5. O pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias corridos, nos termos do art.
40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva
liquidação da despesa, nos termos do caput do art. 62 e art. 63 da Lei nº.
4.320/64.
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7.6. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.
7.7. Na hipótese de existir mão de obra direta ou terceirizada na execução do
contrato, a contratada deverá apresentar junto com cada fatura cópia da
GFIP, relação de trabalhadores e comprovante de transmissão,
comprovando o devido recolhimento do FGTS e da Previdência Social do
mês anterior ao faturamento independente da apresentação das
Certidões Negativas de Débitos emitidas na internet.
8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.
8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto
abrangidos, considerando-se:
8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos
preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento
dos comprovantes de variação dos custos.
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8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

9. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO
9.1.

O reajuste corresponderá ao percentual de desconto entre o preço
estimado no edital e o preço ofertado, aplicado sobre o valor médio da
época do reajuste;

9.2.

O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa
da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o
reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;

9.3.

O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a
administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado
memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho
Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em
Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal
do Brasil para tais fins de cálculo;

10. DO APOSTILAMENTO
10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal
do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo,
devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e
assinatura do autor;
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município: 00.00.339035.00.
11.2. Nota de Empenho1 nº _______________________________.
11.3. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1.

1

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por

Conforme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4.320/1964.
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improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos
serviços em conformidade com o objeto.
12.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

12.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE.

12.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

12.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-lhe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a CONTRATANTE, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao Fiscal do Contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA.

12.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.

12.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será entregue o objeto.

12.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo às
normas disciplinares do Controle Interno deste Município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.

12.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a
prestação do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
12.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
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execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os
empregados nesse sentido.
12.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela CONTRATANTE.
12.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
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12.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
12.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE.
12.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;
12.18. É vedada à veiculação de publicidade acerca deste contrato, assim como
a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que
os profissionais alocados tenham tomado ciência em razão da execução
dos serviços prestados, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do
Contrato e/ou da CONTRATANTE;
12.19. Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo
estabelecido neste instrumento.
12.20. Acompanhar o controle dos contratos, se responsabilizando pelas
entregas em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual sem a devida formulação legal, fora do
estabelecido no contrato etc., em todos os casos, a prestação em excesso
não cria ônus para a administração, não cabendo a CONTRATADA
realizar qualquer cobrança.
12.21. Refazer os serviços com em desconformidade no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas a contar da notificação, quando identificado pela
CONTRATANTE nos primeiros 90 (noventa) dias de uso conforme art. 18
e 26 do Código de Defesa do Consumidor;
12.22. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento do objeto.
12.23. Comprovar a regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia
Regional do Trabalho, por meio da apresentação dos recibos do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, relativo mês da
prestação do serviço constante da fatura (Lei nº 4.923/65);
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12.24. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;
12.25. A contratada tem a obrigação do contratado de 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, nos termos do inciso XIII, art. 55 da Lei Federal nº
8.666/1993, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar
a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
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12.26. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
12.27. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
12.28. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
12.29. Manter Banco de dados com mais de 110 milhões de preços de produtos
e serviços e 35,5 milhões de itens (homologados e/ou adjudicadas);
12.30. Fazer atualização diária do banco de dados;
12.31. Atende 100% a Instrução normativa 73/2020, e outras que venha a ser
expedidas pela União, Estados ou Municípios;
12.32. Software deverá manter-se compatível como os navegadores: Internet
Explorer, Google Chrome e Mozila Firefox;
12.33. Compatibilidade com o sistema operacional Windows, IOS e Linux;
12.34. Gerar relatório contendo gráfico e todas as informações do processo, e
conter o link para obter peças complementares;
12.35. Fornecer preços da seguintes bases:
12.35.1.

Compras Governamentais;

12.35.2.

Licitações-e;

12.35.3.

BEC – Bolsa Eletrônica de Compras de SP;

12.35.4.

Compras Minas Gerais;

12.35.5.

Compras Distrito Federal;

12.35.6.

Compras Espírito Santo;

12.35.7.

Compras Goiás;

12.35.8.

Compras Rio Grande do Sul

12.35.9.

Compras Rio de Janeiro

12.35.10.

Compras Paraíba

12.35.11.

Compras Mato Grosso
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12.35.12.

Compras Ceará

12.35.13.

Compras Barueri

12.35.14.

Portal Banrisul

12.35.15.

Caixa Econômica Federal

12.35.16.

Portal Compras Públicas

12.35.17.

Portal LicitaNET

12.35.18.

Banpará

12.35.19.

Bolsa Brasileira de Mercadorias

12.35.20.

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil

12.35.21.

Compras São Bernardo do Campo

12.35.22.

Compras São Paulo

12.35.23.

Federação das Indústrias de Santa Catarina

12.35.24.

Federação das Indústrias do Estado da Bahia

12.35.25.

Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul

12.35.26.

Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul

12.35.27.

Itaipú Binacional

12.35.28.

PE Integrado

12.35.29.

Piracicaba

12.35.30.

Portal de Compras e-lic SC

12.35.31.

Portal Diadema

12.35.32.

Rede Empresas

12.35.33.

SESC RS

12.35.34.

SEST SENAT

12.35.35.

Prefeitura Municipal de Ijuí/RS

12.35.36.

Prefeitura Municipal de Ajuricaba/RS

12.35.37.

Prefeitura Municipal de Camaquã/RS

12.35.38.

Prefeitura Municipal de Rolândia/RS

12.35.39.

Prefeitura Municipal de Jaguarão/RS

12.35.40.

Prefeitura Municipal de Clevelândia/PR

12.35.41.

Prefeitura Municipal de Paulínia/SP

12.35.42.

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

12.35.43.

Prefeitura Municipal de Guarapuava

12.35.44.

Prefeitura Municipal de Vitória das Missões/RS

12.35.45.

Prefeitura Municipal de Pato Bragado/PR

12.35.46.

Prefeitura Municipal de Pejuçara/RS

12.35.47.

Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro/RS

12.35.48.

Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos/RS
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12.35.49.

Prefeitura Municipal de Nova Roma do Sul/RS

12.35.50.

Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

12.35.51.

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos/RS

12.35.52.

Prefeitura Municipal de Nova Ramada/RS

12.35.53.

Prefeitura Municipal de Catanduva/SP

12.35.54.

Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul/RS

12.35.55.

Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro/RS – Transparência

12.35.56.

Prefeitura Municipal de Estrela do Norte/ SP – Transparência

12.35.57.

Câmara Municipal de Cunha Porã/SC

12.35.58.

Prefeitura Municipal
Transparência

12.35.59.

Prefeitura Municipal de Cunha Porã/SC – Transparência

12.35.60.

Prefeitura Municipal de Saudades/SC – Transparência

12.35.61.

Prefeitura Municipal
Transparência

12.35.62.

Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas/RS – Transparência

12.35.63.

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra/PR – Transparência

12.35.64.

Prefeitura de Formosa do Oeste/PR

12.35.65.

Prefeitura Municipal de Pato Branco/PR – Transparência

12.35.66.

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbil/SP – Transparência

12.35.67.

Prefeitura Municipal de Cosmópolis/SP – Transparência

12.35.68.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ – Transparência

12.35.69.

Prefeitura Municipal de Guaraniacu/PR

12.35.70.

Prefeitura Municipal de Rosana/SP – Transparência

12.35.71.

Prefeitura Municipal de Rio Negro/PR – Transparência

12.35.72.

Prefeitura Municipal de Caibi/SC – Transparência

12.35.73.

Prefeitura Municipal de São José/SC – Transparência

12.35.74.

Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul/PR – Transparência

12.35.75.

Prefeitura Municipal de Palmares do Sul/RS – Transparência

12.35.76.

Prefeitura Municipal de Nhandeara/SP – Transparência

12.35.77.

Prefeitura Municipal de Mostardas/RS – Transparência

12.35.78.

Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis/RS – Transparência

12.35.79.

Prefeitura Municipal de Cristal/RS – Transparência

12.35.80.

Prefeitura Municipal de Alto Feliz/RS – Transparência

12.35.81.

Prefeitura Municipal de Costa Rica/MS – Transparência

12.35.82.

Prefeitura Municipal de Campo Erê/SC – Transparência

12.35.83.

Prefeitura Municipal de Arroio Grande/RS – Transparência

12.35.84.

Prefeitura Municipal de Canguçu/RS – Transparência
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12.35.85.

Prefeitura Municipal de Sulina/PR – Transparência

12.35.86.

Prefeitura Municipal
Transparência

12.35.87.

Prefeitura Municipal de Céu Azul/PR – Transparência

12.35.88.

Prefeitura Municipal de Cruzália/SP – Transparência

12.35.89.

Estância Turística de Presidente Epitácio/SP – Transparência

12.35.90.

Câmara Municipal de Mangueirinha/PR – Transparência

12.35.91.

Prefeitura Municipal de Xambrê/PR – Transparência

12.35.92.

CIOP – Consórcio
Transparência
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12.35.93.

de

São

Francisco

Intermunicipal

do

de

Assis/RS

Oeste

Paulista

–

–

Prefeitura Municipal de Mirassol/SP – Transparência

12.35.94.

Prefeitura Municipal de Ronda Alta/RS – Transparência

12.35.95.

Prefeitura Municipal de Pedras Altas/RS – Transparência

12.35.96.

Prefeitura Municipal de Caeté/MG – Transparência

12.35.97.

Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG

12.35.98.

Prefeitura Municipal de Capela de Santana/RS – Transparência

12.35.99.

Prefeitura Municipal de Platina/SP – Transparência

12.35.100. Prefeitura Municipal de Pedra Bela/SP – Transparência
12.35.101. Prefeitura Municipal de Triunfo/RS – Transparência
12.35.102. Capseci – Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Servidores
Públicos Municipais de Cianorte/PR – Transparência
12.35.103. Prefeitura Municipal de Agudo/RS
12.35.104. Prefeitura Municipal de Anhembi/SP
12.35.105. Prefeitura Municipal de Anhumas/SP
12.35.106. Prefeitura Municipal de Arambaré/RS
12.35.107. Prefeitura Municipal de Barros Cassal/RS
12.35.108. Prefeitura Municipal de Dom Pedrito/RS
12.35.109. Prefeitura Municipal de Feliz/RS
12.35.110. Prefeitura Municipal de Flor do Sertão/SC
12.35.111. Prefeitura Municipal de Herval/RS
12.35.112. Prefeitura Municipal de Itaperuna/RJ
12.35.113. Prefeitura Municipal de Leme/SP
12.35.114. Prefeitura Municipal de Mariana Pimetel/RS
12.35.115. Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz/SP
12.35.116. Prefeitura Municipal de Regente Feijó/SP
12.35.117. Prefeitura Municipal de Santa Ernestina/SP
12.35.118. Prefeitura Municipal de São Gabriel/RS
12.35.119. Prefeitura Municipal de Tapera/RS

Página 23 de 122

Página 10 de 20

12.35.120. Prefeitura Municipal de Varre-Sai/RJ
12.35.121. Prefeitura Municipal de Victor Graeff/RS
12.35.122. Prefeitura Municipal de Vacaria/RS
12.35.123. Prefeitura Municipal de Viamão/RS
12.35.124. Prefeitura Municipal Santa Terezinha de Itaipu/PR
12.35.125. SAAE – Pedreira/SP
12.35.126. Prefeitura Municipal de Conchal/ SP – Transparência
12.35.127. Preços de notas fiscais das SEFAZ de todos os Estados;
12.35.128. Preços de sites de domínio amplo com mais de 626 sites para
consulta.
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12.35.129. Preços da Tabela Sinapi – Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil
12.35.130. Preços Ceasa
12.35.131. Preços Conab
12.35.132. Tabela CMED – Câmara de regulação de Mercado de
Medicamentos
12.35.133. Preços BPS – Banco de Preços Ministério da Saúde
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1.

Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o
acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

13.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência
de eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo
para a sua correção.

13.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

13.4.

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;

13.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com
as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

13.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;

13.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.

13.8.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a
serem prestados.

13.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.

13.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria dos serviços
prestados, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição,
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com a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com
a proposta e o Presente instrumento Contratual.
13.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos realizados pela CONTRATADA, sempre que entender
necessário;
13.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
que deverá ser fornecida de imediato com carência máxima de 24 (vinte
e quatro) horas;
13.13. Atestar a prestação dos serviços, quando apresentadas na forma
estabelecida neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle
Interno.
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13.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
13.15. Efetuar o pagamento mensal devido pela perfeita prestação dos serviços,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
13.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
13.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades
previstas neste instrumento;
13.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
13.19. Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento;
13.20. Rescindir o presente instrumento “unilateralmente” ou “bilateralmente”
por conveniência e oportunidade nos termos da legislação vigente;
13.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
13.22. Suspender, sem danos para a administração, a execução do contrato se
a CONTRATADA se envolver em escândalos que mancham a sua
reputação ética e moral, até conclusão de processo administrativo que
deverá iniciar de ofício sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;
13.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas de o gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco, em decorrências de erros, imperícias e demais vícios
que decorra de mau assessoramento, execução, inexecução, inércia,
prevaricação por parte da CONTRATADA, desde que devidamente
comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo administrativo,
sendo assegurado a contraditória e ampla defesa.
13.24. Abrir processo administrativo sempre que entender necessário para
apuração de fatos que possam acarretar prejuízos para a administração,
e constatado o dano ou a mera expectativa de dano, rescindir
unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurado o
pagamento do serviço prestado, nos termos da legislação em vigor.

Página 25 de 122

Página 12 de 20

13.25. A Administração Pública não responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
13.26. Realizar o pagamento antecipado para fins de crédito;
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14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1.

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº
8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores
especificamente designados, por Portaria, como Representantes da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

14.2.

O Fiscal deste contrato será o Sr. ________________________ em exercício
no ato da entrega do objeto, assumindo total responsabilidade pela
execução do presente instrumento, ou profissional designado por meio
de portaria ou decreto especifica que deverá ser juntada posteriormente
a este instrumento.

14.3.

Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do
presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do
contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade
competente ou preposto qualificado como representante da contratante
os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente
pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente
instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por
amostragem.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais,
a CONTRATADA que:
15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6. Fizer declaração falsa;
15.1.7. Cometer fraude fiscal;
15.1.8. Descumprimento das demais cláusulas;
15.1.9. Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
15.1.10. Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder
legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;
15.1.11. Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305,
397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro
de 1940.
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15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado
no prazo de 03 dias.
15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes aplicações:
15.3.1.

Advertência:
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15.3.1.1. São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e
colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como
uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários
públicos ao ridículo e desonra.
15.3.2.

Multa de:

15.3.2.1. 1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos
até o limite de cinco dias corridos;
15.3.2.2. 3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o
décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite
de cinco dias;
15.3.2.3. 5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos
superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;
15.3.2.4. 10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para
empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por
orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de
discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos
contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao
nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.
15.3.3.

Suspensão:

15.3.3.1. a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação
15.3.3.2. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
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do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; e
15.3.3.3. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.
15.3.4.

Rescisão contratual:

15.3.4.1.

Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art.
77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. não houver cumprimento de
especificações, projetos ou prazos;

cláusulas

contratuais,
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15.3.4.1.2. houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
15.3.4.1.3. houver lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
15.3.4.1.4. houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
15.3.4.1.5. houver a paralisação d o serviço ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração
15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos
quando houver deferimento do pedido pelo gestor do
contrato;
15.3.4.1.6.

houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

15.3.4.1.7.

houver o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores

15.3.4.1.8.

houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9.

houver a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;

15.3.4.1.10. houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
15.3.4.1.11. houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
15.3.4.1.12. houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
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15.3.4.1.13. houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
15.3.4.1.14. houver processamento de nova licitação com as mesmas
condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste
instrumento, mesmo estando o presente em vigência;
15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no
prazo previsto;
15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador
responsável ou preposto, além das penalidades previstas no
art. 342 do Código Penal Brasileiro.
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15.3.4.1.17. Se for constatado por meio de auditoria ou pelo sistema de
Controle interno o pagamento de combustíveis ou gás GLP
com preço superior ao praticado pra os demais clientes;
15.4.

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no
pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00%
(um por cento) ao mês.

15.5.

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será
liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

15.6.

após o regular processo administrativo, será: descontado de
pagamentos
eventualmente
devidos
pelo
CONTRATANTE
à
CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.

15.7.

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas
cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de
advertência.

15.8.

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção
do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor
da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
decisão final da defesa apresentada.

15.9.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo
contratante.
15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer
de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a
88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes
crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no
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Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os
crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a
ordem pública;
15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência
mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art.
599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I ‘e’ e ‘f’ da Lei Federal
8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em
manifesta observância ao poder de império da administração pública.
16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
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16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.
16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no
art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade
da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração
Pública.
16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da
apólice ou caução;
16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo
artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.2. Indenizações e multas;
16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.
17. NORMAS ANTICORRUPÇÃO
17.1.

A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções
aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos
contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção
da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto
Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013,
doravante
denominadas,
em
conjunto,
“Leis
Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução
do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros,
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

17.2.

A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas
com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e comprometese a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a
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denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que
venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal
8.429/1993;
17.3.

Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer,
oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou
indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou
qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de
Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º,
inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas
respectivas modificações e regulamentações.

17.4.

A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus
fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e
execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do
combate à corrupção.

17.5.

A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto
de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou
judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de
lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com
estas leis.

17.6.

A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou
pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente,
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

17.7.

Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste
Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada,
contendo discriminação dos serviços prestados, conforme o caso. A
CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas
fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem.
Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA
concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou
de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou
por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa
inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os
documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução
do objeto deste CONTRATO.

17.8.

Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção
ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma
infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua
rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
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penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos
a que der causa, nos termos da lei aplicável.
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17.9.

O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela
CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento
comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou
obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme
Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em
quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja
com entes públicos ou privados.

17.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE
a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis
Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção –
ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou
corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração
prevista na Lei Federal 8.429/1993.
18. DAS VEDAÇÕES
18.1. É vedado à CONTRATADA:
18.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
18.1.2. Interromper a prestação dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
18.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal –
administrativamente ou via judicial;
18.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de
expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do
magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos
acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos
a contar da conclusão do processo.
19. DOS CASOS OMISSOS
19.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à
espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União sobre a temática ou a Jurisprudência do Prof. Marçal Justen
Filho, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

20. DA PUBLICIDADE
20.1.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos
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termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.
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21. DA ASSINATURA
21.1.

O prazo de convocação não poderá ser prorrogado, mesmo quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso, nos termos do § 1º do
art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 visto tratar-se de assinatura digital
nos termos da Medida Provisória 2.200-1.

21.2.

O Presente instrumento deverá ser assinado exclusivamente por meio
digital, com certificado homologado ICP-Brasil, através do sítio:
www.portaldeassinaturas.com.br.

21.3.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993.

21.4.

A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas
cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se
configure.

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1.

As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do
art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução
do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do caput do
art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.

23. DO FORO
23.1.

Fica este instrumento vinculado ao edital de licitação e à proposta final
acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da
Lei Federal nº 8.666/1993;

23.2.

Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado
o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Trindade/PE, ____ de _______ de 2021.
[assinado digitalmente]
NOME DO ORDENADOR DE DESPESA
Cargo, emprego ou função

[assinado digitalmente]
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
ALVARÁ Nº 1.421.185
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização,
conforme processo Nº 20-166023/2018, a:
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
R. DOUTOR BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO - Nº:000111 SL 1004 ANDAR Nº:10

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

IND. FISCAL: 29.070.112.048-1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 17 01 516.150-5

CNPJ: 07.797.967/0001-95

Taxação: COM IND SERV
Forma de Atuação: CORREIO, ESTABELECIMENTO FIXO, INTERNET, TELEVENDAS
As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada
à M.70.2.0-4/00-00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
à J.62.0.4-0/00-00 Consultoria em tecnologia da informação
à J.62.0.1-5/01-00 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
à J.58.1.1-5/00-00 Edição de livros
à J.58.1.3-1/00-00 Edição de revistas
à P.85.9.9-6/99-00 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local
à J.58.2.9-8/00-00 Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
à J.58.2.1-2/00-00 Edição integrada à impressão de livros
à J.58.2.3-9/00-00 Edição integrada à impressão de revistas
à N.82.3.0-0/01-00 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE
CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI
MUNICIPAL Nº 11095/2004.
PARA FUNCIONAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA O ESTABELECIMENTO DEVERÁ TAMBÉM POSSUIR O
LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO/CERTIFICADO VIGENTE EXPEDIDO/EXIGIDO PELO(S) ORGÃO(S) ABAIXO
RELACIONADO(S) AO(S) QUAL(IS) COMPETE A FISCALIZAÇÃO:
» CB.

VÁLIDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
CURITIBA, 19 DE MARÇO DE 2019.

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS
IMPORTANTE :
• A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico
fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A
verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no
endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviço para Empresa, Alvara
Comercial - Dados.
• É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento,
paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra
alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.
• A partir de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de
atuação e código CNAE.
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CERTIDÃO
ATE 4235/20
A

ASSESPRO

–

ASSOCIAÇÃO

DAS

EMPRESAS

DE

TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO, REGIONAL PARANÁ, associação civil de direito privado, sem fins
lucrativos, que congrega e representa as empresas nacionais fornecedoras de
software e prestadoras de serviços de informática, atendendo a solicitação de

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

sua empresa associada, e com fundamento nos documentos regularmente
registrados em nossos arquivos, vem certificar, em atendimento ao que reza o
art. 25, nº I da Lei 8666 de 21.06.93, que segundo estas informações, a NP
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, com sede à Rua Dr.
Brasílio Vicente de Castro, 111 – Campo Comprido na cidade de Curitiba, no
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 07.797.967/0001-95, é autora e
única fornecedora no Brasil, do produto BANCO DE PREÇOS
Nome do produto – BANCO DE PREÇOS
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Linguagem: C# Asp.Net
Banco de Dados: Sql Server
Funcionalidades:
•

Cotação

possibilitando:

de

Preços,

Criação,

Funcionalidade

Edição,

Exclusão,

para

gestão

Restauração,

de

cotações,
Duplicação,

Compartilhamento, Análise Automatizada, Geração de Relatório, Importação de
Itens, Inclusão de Itens, Edição de Itens, Exclusão de Itens, Inclusão de Preços
em Itens, Remoção de Preços em Itens, Envio de Convite a Fornecedores.
•

Pesquisa de Preços de Produtos e Serviços baseado nos filtros: Objeto,

Catmat/Catser, Data, Região, Estado, Cidade, Marca, CNPJ do Fornecedor,
Pregão, Órgão, Modalidade, Quantidade, Materiais ou Serviços, Participação
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Exclusiva, Itens Sustentáveis, SRP; Efetuando busca nas fontes de pesquisa:
Portal ComprasNet, BEC/SP, Licitações-E, ComprasMG, ComprasES, ComprasDF,
BPS, Tabela CMED, Tabela Sina pi, Tabela CEASA, Tabela CONAB, Site
Americanas, Site Submarino, Site Jocar Auto Peças, Possibilitando a visualização
dos detalhes dos preços e a inclusão destes em cotações.
•

Mapa de Fornecedores, Relatório demonstrando os fornecedores de

determinado produto, possibilitando a criação informando catmat e região
desejada, Impressão de relatório e Exclusão de Mapa.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

•

Decreto de Competitividade, Relatório demonstrando a existência ou não

de competitividade para determinado produto, baseado nos registros de
licitações do sistema, possibilitando a criação informando catmat, região, marca,
período e quantidades desejadas.
•

Terceirização, Funcionalidade que possibilita a busca de serviços de

terceirização baseado no tipo de serviço, Estado, Período e especificação
adicional, possibilitando a criação e exclusão de cotação e a geração de relatório.
•

Termo de Referência, Funcionalidade que possibilita a criação, edição e

exclusão de termos de Referência, permitindo também a inclusão, importação,
edição e exclusão de especificações técnicas além da edição e geração do
modelo do documento.
•

Especificação Técnica, Funcionalidade que permite a inclusão, exclusão,

envio e geração de relatórios de especificação técnica para compras de
produtos/serviços, para inclusão sistema disponibiliza assistente com intuito de
guiar a criação de especificação de acordo com os itens já existentes no banco
de dados do sistema.
Curitiba, 09 de Dezembro de 2020

ADRIANO
AUGUSTO
KRZYUY:0178845
9903

Assinado de forma

Assinado de forma digital
por ADRIANO AUGUSTO
KRZYUY:01788459903
Dados: 2020.12.09
21:50:52 -03'00'

RODRIGO CURI digital por RODRIGO
GALLEGO:006 CURI
GALLEGO:00692224955
Dados: 2020.12.09
92224955
16:40:48 -03'00'

A presente certidão é válida por 90 (noventa) dias em todo o território nacional.
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO ESPECÍFICA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: PRC2004766577

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

NIRE 41205623178

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

CNPJ 07.797.967/0001-95

Endereço Completo DOUTOR BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO, Nº 111, SALA 1004;ANDAR 10;COND EUROBUSINESS CD CMRL, CAMPO COMPRIDO Curitiba/PR - CEP 81200-526
Arquivamentos Posteriores
Ato

Número

Data

Descrição

213
213
213
213
213
213
213
213
002
002

20205391761
20203369319
20201233568
20197492711
20196116023
20194094707
20192696238
20190811366
20187470618
20187470618

17/09/2020
15/07/2020
06/03/2020
16/12/2019
11/10/2019
05/07/2019
26/04/2019
19/02/2019
15/01/2019
15/01/2019

213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
002
002

20185871534
20183396740
20181355388
20175798850
20175750114
20174482698
20172983371
20171076354
20171076362
20161928382
20156779072
20153268654
20153268654

23/10/2018
30/07/2018
20/02/2018
20/11/2017
05/09/2017
24/07/2017
05/05/2017
06/03/2017
06/03/2017
09/05/2016
21/12/2015
23/06/2015
23/06/2015

002
002
310

20135520703
20135520703
20113853734

02/10/2013
02/10/2013
18/10/2011

002

20084807881

30/10/2008

317
002
002

20074977350
20074635646
20074635646

19/11/2007
19/11/2007
19/11/2007

302

20054571235

04/01/2006

090

41205623178

04/01/2006

CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CARTA DE EXCLUSIVIDADE
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /
EMPRESARIO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM
CONSTITUICAO
CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/11/2020, às 11:12:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código OPR1OPEU.

PRC2004766577
SEBASTIAO MOTA
Secretário(a) Geral

1 de 1
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DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO

A Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

Informação – Assespro Nacional, associação civil de direito privado, sem fins
lucrativos, que congrega e representam as empresas fornecedoras de tecnologia da
informação, desenvolvedora de software e prestadora de serviços de informática, em
âmbito nacional, inscrita do CNPJ sob n° 42.581.264/0001-26 com sede SRTVS Qd.
701 Bl. A Sls. 829/831 – Ed. Centro Empresarial Brasília, Cep. 70.340-907, Asa Sul,
Brasília – DF, declara para os devidos fins que a certidão de exclusividade ATE
4235/20 fornecido pela regional ASSESPRO PARANÁ, em 09 de dezembro de 2020,
para a empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ
07.797967/0001-95, referente ao produto Sistema Banco de Preços, tem validade
em todo o território Nacional por 90 (noventa) dias da sua data de emissão.

Brasília, 11 de dezembro de 2020.

Mariana Andrade
Assespro Nacional

contato@assespro.org.br

55 (61) 3201-0932

SRTVS Quadra 701, Bloco A, Salas 829-831,
Ed. Centro Empresarial, Asa Sul
Cep: 70340-907 – Brasília/DF

ASSESPRO.ORG.BR
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022905406-95

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.797.967/0001-95
Nome: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/03/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA
ESTADO DO
1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

EMPREGADOS JURAMENTADOS

AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL

*

PARANÁ

TITULAR
FALÊNCIA

*

CONCORDATA

*

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BAVARO ALVES
FERNANDA GALLASSINI
VANESSA MANENTE

CRIME

*

CIVEL

VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os
livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS,
CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta
serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 15/01/2021 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 15/01/2021
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 15/01/2021 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 15/01/2021
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 15/01/2021 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 15/01/2021
CNPJ.07.797.967/0001-95
Certidão Negativa 1o. Distribuidor 15/01/2021 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 15/01/2021
Certidão
Negativa
1o.março
Distribuidor
15/01/2021
Certidão Negativa
1o. Distribuidor
15/01/2021
no
período
de 18 de
de 1963
(data da instalação
deste cartório
- Lei No.4.677,
de

# NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA #
29/12/62) a 13/01/2021 .
O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Curitiba, 15 de janeiro de 2021 .

CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
Escrevente Juramentada

Digitally signed
by 1 OFICIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
Emitida por: CHRIS
2021.01.15
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
11:16:34 GMTTabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 33.66)
03:00
*** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo D574811E ***
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DECLARAÇÃO

A empresa N.P Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, inscrito no CNPJ nº
07.797.967/0001-95 com Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111, 10º andar, Campo
Comprido – Curitiba/PR, CEP: 81200-526, por intermédio de seu representante legal o Sr.
Rudimar Barbosa dos Reis, portador da Carteira de Identidade n.º 4.086.763-5, SSP-PR, e
do CPF n.º 574.460.249-68, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data
Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo de contratação, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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Curitiba, 07 de janeiro de 2021.

Assinado de forma digital por
RUDIMAR
RUDIMAR BARBOSA DOS
REIS:57446024968
BARBOSA DOS
Dados: 2021.01.07 16:49:12
REIS:57446024968 -03'00'
_______________________

.

Rudimar Barbosa dos Reis
Presidente do Grupo
Negócios Públicos

Tel.: 41 3778.1700
Fax: 41 3778.1767

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111
Campo Comprido, Curitiba – PR

falecom@negociospublicos.com.br

negociospublicos.com.br

20/01/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 07.797.967/0001-95
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:17:32 do dia 20/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2021.
Código de controle da certidão: D89C.B5D5.8B75.FD1D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

07.797.967/0001-95
Inscrição:
Razão Social:NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
R DOUTOR BRASILIO VICENTE DE CASTRO 111 SL 1004 / CAMPO
Endereço:

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

COMPRIDO / CURITIBA / PR / 81200-526

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:08/01/2021 a 06/02/2021
Certificação Número: 2021010802013244681417
Informação obtida em 08/01/2021 09:04:00
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Página
55 de 122
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1/1

DECLARAÇÃO

A empresa N.P Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, inscrito no CNPJ nº
07.797.967/0001-95 com Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111, 10º andar, Campo

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

Comprido – Curitiba/PR, CEP: 81200-526, por intermédio de seu representante legal o Sr.
Rudimar Barbosa dos Reis, portador da Carteira de Identidade n.º 4.086.763-5, SSP-PR, e
do CPF n.º 574.460.249-68, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação solicitados.
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Curitiba, 07 de janeiro de 2021.

RUDIMAR BARBOSA Assinado de forma digital por
RUDIMAR BARBOSA DOS
DOS
REIS:57446024968
REIS:57446024968 Dados: 2021.01.07 16:49:38 -03'00'
_______________________

.

Rudimar Barbosa dos Reis
Presidente do Grupo
Negócios Públicos

Tel.: 41 3778.1700
Fax: 41 3778.1767

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111
Campo Comprido, Curitiba – PR

falecom@negociospublicos.com.br

negociospublicos.com.br

DECLARAÇÃO

A empresa N.P Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, inscrito no CNPJ nº
07.797.967/0001-95 com Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111, 10º andar, Campo

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

Comprido – Curitiba/PR, CEP: 81200-526, por intermédio de seu representante legal o Sr.
Rudimar Barbosa dos Reis, portador da Carteira de Identidade n.º 4.086.763-5, SSP-PR, e
do CPF n.º 574.460.249-68, DECLARA, sob as penas da Lei, que não foi declarada
INIDÔNEA para licitar ou contratar com, a Administração Pública, nos termos do inciso IV
do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento
superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação
quanto a capacidade jurídica e técnica de regularidade fiscal e idoneidade econômicofinanceira
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RUDIMAR
BARBOSA DOS
REIS:57446024968

Assinado de forma digital por
RUDIMAR BARBOSA DOS
REIS:57446024968
Dados: 2021.01.07 17:05:22
-03'00'

.

_______________________
Rudimar Barbosa dos Reis
Presidente do Grupo
Negócios Públicos

Tel.: 41 3778.1700
Fax: 41 3778.1767

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111
Campo Comprido, Curitiba – PR

falecom@negociospublicos.com.br

negociospublicos.com.br

DECLARAÇÃO DA EMPRESA PARTICIPANTE DE QUE CUMPRE O DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa N.P Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, inscrito no CNPJ nº
07.797.967/0001-95 com Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111, 10º andar, Campo
Comprido – Curitiba/PR, CEP: 81200-526, por intermédio de seu representante legal o Sr.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

Rudimar Barbosa dos Reis, portador da Carteira de Identidade n.º 4.086.763-5, SSP-PR, e
do CPF n.º 574.460.249-68, DECLARA, sob as penas da Lei, que não existe, no quadro de
funcionários da empresa, menores de 18 anos em atividades insalubres, perigosas e
desenvolvidas em horários noturnos, assim como menores de 16 anos, (salvo na condição
de aprendizes, se maiores de 14 anos), estando de acordo com a Lei 9.854, de 27/10/99, e
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
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Assinado de forma digital por
RUDIMAR
RUDIMAR BARBOSA DOS
REIS:57446024968
BARBOSA DOS
Dados: 2021.01.07 16:48:46
REIS:57446024968 -03'00'

_______________________
Rudimar Barbosa dos Reis
Presidente do Grupo
Negócios Públicos

Tel.: 41 3778.1700
Fax: 41 3778.1767

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111
Campo Comprido, Curitiba – PR

falecom@negociospublicos.com.br

negociospublicos.com.br

13/01/2021

www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS
CONTRIBUINTE: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 07.797.967/0001-95

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 516150-5
ENDEREÇO: R. DOUTOR BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO, 111 SL 1004 10 ANDAR - CAMPO
COMPRIDO, CURITIBA, PR
FINALIDADE: VERIFICAÇÃO
É expedida esta CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA referente a Tributos e outros
débitos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, nos termos do artigo 151 da Lei
nº 5.172/1966 (CTN) e Lei Complementar nº 104/2001 e demais legislações aplicáveis à espécie. Constam
em nome do sujeito passivo os débitos abaixo relacionados com sua exigibilidade suspensa.
Tributos

Exercício(s)

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - AUTO (DÉBITO
2020
DECLARADO)
IMPOSTO
SOBRE
(DIFERENÇA)

SERVIÇOS

-

AUTO

2015 e 2016

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no
Município de Curitiba.
Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.
Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto
Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e
Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº:

12258/2021

EMITIDA EM:

13/01/2021

VÁLIDA ATÉ:

11/02/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 033A.F2B0.025C.4112-1.A978.4A19.2FF9.F67F-6
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço
http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.
Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a
períodos compreendidos nesta.
Certidão expedida pela internet gratuitamente.
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO

A empresa N.P Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, inscrito no CNPJ nº
07.797.967/0001-95 com Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111, 10º andar, Campo
Comprido – Curitiba/PR, CEP: 81200-526, por intermédio de seu representante legal o Sr.
Rudimar Barbosa dos Reis, portador da Carteira de Identidade n.º 4.086.763-5, SSP-PR, e

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

do CPF n.º 574.460.249-68, DECLARA, que não há parentesco com agente ou servidor
público que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da
administração pública contratante, bem como seus respectivos conjugues, companheiros ou
parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.
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RUDIMAR BARBOSA Assinado de forma digital por
RUDIMAR BARBOSA DOS
DOS
REIS:57446024968
Dados: 2021.01.07 16:48:18 -03'00'
REIS:57446024968
_______________________

.

Rudimar Barbosa dos Reis
Presidente do Grupo
Negócios Públicos

Tel.: 41 3778.1700
Fax: 41 3778.1767

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111
Campo Comprido, Curitiba – PR

falecom@negociospublicos.com.br

negociospublicos.com.br
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Cidadão,
Con ra os dados de Identi cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

07.797.967/0001-95
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

04/01/2006

NOME EMPRESARIAL

NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

N P EVENTOS E SERVICOS

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
58.22-1-00 - Edição integrada à impressão de jornais
58.13-1-00 - Edição de revistas
58.12-3-00 - Edição de jornais
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
58.11-5-00 - Edição de livros
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R DOUTOR BRASILIO VICENTE DE CASTRO

111

SALA 1004 ANDAR 10 COND
EUROBUSINESS CD CMRL

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

81.200-526

CAMPO COMPRIDO

CURITIBA

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

LUCAS@HRIBEIROCONSULTORES.COM.BR

(41) 3778-1700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

04/01/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 05/01/2021 às 08:14:57 (data e hora de Brasília).

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

Página: 1/1

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Serviços CNPJ

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

Passo a passo para o CNPJ
Consultas CNPJ
Estatísticas
Parceiros
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.
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24/11/2020

SEI/SEARH - 7516608 - Empenho

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

EMPENHO

Documento assinado eletronicamente por VALDEREZ GAMA DE CARVALHO, Chefe da Unidade
Instrumental de Finanças, em 17/11/2020, às 13:41, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.
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24/11/2020

SEI/SEARH - 7516608 - Empenho

Documento assinado eletronicamente por ANGELA MARIA DE ARAUJO, Chefe de Gabinete, em
18/11/2020, às 09:57, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 7516608 e o
código CRC B4012C1D.

SEI nº 7516608

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

Referência: Processo nº 08510005.001933/2020-04
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:
Natureza Jurídica:
MEI:
Porte da Empresa:

07.797.967/0001-95
DUNS®: 914618868
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
N P EVENTOS E SERVICOS
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 18/03/2021
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Não
Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:

Consta
Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

19/07/2021
06/02/2021
18/07/2021
05/03/2021
11/02/2021
31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/01/2021 14:23
CPF: 574.460.249-68
Nome: RUDIMAR BARBOSA DOS REIS

1 de

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
Nome Empresarial: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

Protocolo: PRC2105215240

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)
41205623178

CNPJ
07.797.967/0001-95

Data de Ato Constitutivo
04/01/2006

Início de Atividade
02/01/2006

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

Endereço Completo
Rua DOUTOR BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO, Nº 111, SALA 1004;ANDAR 10;COND EUROBUSINESS CD CMRL, CAMPO COMPRIDO Curitiba/PR - CEP 81200-526
Objeto Social
EDIÇÃO, PUBLICAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E BOLETINS, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOIS,
ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR SOB ENCOMENDA E ASSESSORIA EM SOFTWARE, PROGRAMAS DE INFORMÁTICA.
Capital Social
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Capital Integralizado
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Dados do Sócio
Nome
RUDIMAR BARBOSA DOS
REIS
Nome
RUIMAR BARBOZA DOS
REIS
Nome
RODRIGO GERMANO DOS
SANTOS STREITHORST

Porte
Demais

Prazo de Duração
Indeterminado

CPF/CNPJ
574.460.249-68

Participação no capital
R$ 3.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

CPF/CNPJ
815.706.009-53

Participação no capital
R$ 1.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
N

Término do mandato

CPF/CNPJ
993.487.210-20

Participação no capital
R$ 1.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
N

Término do mandato

Dados do Administrador
Nome
RUDIMAR BARBOSA DOS REIS
Último Arquivamento
Data
16/12/2020

CPF
574.460.249-68

Número
20207767319

Término do mandato

Ato/eventos
213 / 213 - CARTA DE EXCLUSIVIDADE

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/01/2021, às 16:21:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código GJEDGAUR.

PRC2105215240
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

1 de 1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.797.967/0001-95

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:44:18 do dia 13/01/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5
Código de controle da certidão: 33UF130121084418
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

Nome: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 07.797.967/0001-95
Certidão nº: 28445888/2020
Expedição: 03/11/2020, às 15:28:51
Validade: 01/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.797.967/0001-95, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CERTIDÃO
ATE 4235/20
A

ASSESPRO

–

ASSOCIAÇÃO

DAS

EMPRESAS

DE

TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO, REGIONAL PARANÁ, associação civil de direito privado, sem fins
lucrativos, que congrega e representa as empresas nacionais fornecedoras de
software e prestadoras de serviços de informática, atendendo a solicitação de

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

sua empresa associada, e com fundamento nos documentos regularmente
registrados em nossos arquivos, vem certificar, em atendimento ao que reza o
art. 25, nº I da Lei 8666 de 21.06.93, que segundo estas informações, a NP
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, com sede à Rua Dr.
Brasílio Vicente de Castro, 111 – Campo Comprido na cidade de Curitiba, no
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 07.797.967/0001-95, é autora e
única fornecedora no Brasil, do produto BANCO DE PREÇOS
Nome do produto – BANCO DE PREÇOS
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Linguagem: C# Asp.Net
Banco de Dados: Sql Server
Funcionalidades:
•

Cotação

possibilitando:

de

Preços,

Criação,

Funcionalidade

Edição,

Exclusão,

para

gestão

Restauração,

de

cotações,
Duplicação,

Compartilhamento, Análise Automatizada, Geração de Relatório, Importação de
Itens, Inclusão de Itens, Edição de Itens, Exclusão de Itens, Inclusão de Preços
em Itens, Remoção de Preços em Itens, Envio de Convite a Fornecedores.
•

Pesquisa de Preços de Produtos e Serviços baseado nos filtros: Objeto,

Catmat/Catser, Data, Região, Estado, Cidade, Marca, CNPJ do Fornecedor,
Pregão, Órgão, Modalidade, Quantidade, Materiais ou Serviços, Participação
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Exclusiva, Itens Sustentáveis, SRP; Efetuando busca nas fontes de pesquisa:
Portal ComprasNet, BEC/SP, Licitações-E, ComprasMG, ComprasES, ComprasDF,
BPS, Tabela CMED, Tabela Sina pi, Tabela CEASA, Tabela CONAB, Site
Americanas, Site Submarino, Site Jocar Auto Peças, Possibilitando a visualização
dos detalhes dos preços e a inclusão destes em cotações.
•

Mapa de Fornecedores, Relatório demonstrando os fornecedores de

determinado produto, possibilitando a criação informando catmat e região
desejada, Impressão de relatório e Exclusão de Mapa.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

•

Decreto de Competitividade, Relatório demonstrando a existência ou não

de competitividade para determinado produto, baseado nos registros de
licitações do sistema, possibilitando a criação informando catmat, região, marca,
período e quantidades desejadas.
•

Terceirização, Funcionalidade que possibilita a busca de serviços de

terceirização baseado no tipo de serviço, Estado, Período e especificação
adicional, possibilitando a criação e exclusão de cotação e a geração de relatório.
•

Termo de Referência, Funcionalidade que possibilita a criação, edição e

exclusão de termos de Referência, permitindo também a inclusão, importação,
edição e exclusão de especificações técnicas além da edição e geração do
modelo do documento.
•

Especificação Técnica, Funcionalidade que permite a inclusão, exclusão,

envio e geração de relatórios de especificação técnica para compras de
produtos/serviços, para inclusão sistema disponibiliza assistente com intuito de
guiar a criação de especificação de acordo com os itens já existentes no banco
de dados do sistema.
Curitiba, 09 de Dezembro de 2020

ADRIANO
AUGUSTO
KRZYUY:0178845
9903

Assinado de forma

Assinado de forma digital
por ADRIANO AUGUSTO
KRZYUY:01788459903
Dados: 2020.12.09
21:50:52 -03'00'

RODRIGO CURI digital por RODRIGO
GALLEGO:006 CURI
GALLEGO:00692224955
Dados: 2020.12.09
92224955
16:40:48 -03'00'

A presente certidão é válida por 90 (noventa) dias em todo o território nacional.
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III – Certificado de Quitação Eleitoral ou comprovante das eleições
2020;
IVI – Certificado de Escolaridade;
V – Certificado ou Carteira de Reservista ou dispensa de
incorporação, quando do sexo masculino;
VI – Comprovante de residência atualizado;
VII – Certidão de nascimento ou de casamento, quando for o caso;
VIII – Certidão de nascimento dos filhos, menores de 18 anos ou
inválidos de qualquer idade, quando houver; e
IX – PIS/PASEP
Art.7º. O servidor público municipal que, sem justificativa plausível
deixar de se recadastrar no prazo estabelecido no presente Decreto,
terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
Parágrafo único – O pagamento a que se refere o caput deste artigo
será restabelecido quando da regularização do recadastramento pelo
servidor.
Art.8º. O servidor público municipal responderá civil, penal e
administrativamente por eventuais informações falsas ou incorretas
que prestar no ato do recadastramento.
Art.9º. A Secretaria Municipal de Administração convocará os
servidores públicos municipais para participarem do processo de
recadastramento no período estabelecido no presente Decreto, através
das secretarias municipais a que estiverem vinculados e FUMAPFundo Municipal de Aposentadorias e Pensões.
Art.10º. A Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 30
(trinta) dias contados do término do recadastramento, apresentará
relatório final, constando os servidores públicos em efetivo exercício e
os servidores em abandono de emprego.
Art.11º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto,
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.
Art.12º. Revogam-se as disposições em contrário.

Sexta-feira – 15.01
Segunda-feira – 18.01
Terça-feira – 19.01
Manhã / tarde
Manhã / tarde
Manhã / tarde
Letras: A, B, C, D, E, F, G, H e I Letras: J, K, L, M, N, O, P, Q e R Letras: S, T, U, V, W, X, Y e Z

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:FA71AA8C
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº.012/2021
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR a Sra. MARIA EDILENE ARAÚJO DOS REIS,
brasileira, casada, servidora pública, portadora da Carteira de
Identidade/RG nº. 4.214.451 SSP/PE e do CPF/MF n°. 772.159.66453, para exercer o Cargo em Comissão de Secretária Municipal de
Educação, deste município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
Gabinete da Prefeita Municipal de Trindade Estado de Pernambuco,
11 de janeiro de 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
*Portaria republicada para correção de erro ortográfico.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE
ESTADO DE PERNAMBUCO, 13 DE JANEIRO DE 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Segunda-feira – 18.01
Manhã / tarde
Letras: E, F, G e H
Sexta-feira – 22.01
Manhã / tarde

Terça-feira – 19.01
Manhã / tarde
Letras: F, G, I, N e J
Segunda-feira – 25.01
Manhã / tarde

Letras: M e N

Letras: M, N e O

Letras: P, Q, R e S

Quarta-feira – 20.01
Manhã / tarde
Letras: I, J, K e L
Terça-feira – 26.01
Manhã / tarde
Letras: T, U, V, W, X,
YeZ

SECRETARIA DE SAÚDE
Sexta-feira – 15.01
Manhã / tarde
Letras: A, B, C e D
Quinta-feira – 21.01
Manhã / tarde

Segunda-feira – 18.01
Manhã / tarde
Letras: E, F, G e H
Sexta-feira – 22.01
Manhã / tarde

Terça-feira – 19.01
Manhã / tarde
Letras: F, G, I, N e J
Segunda-feira – 25.01
Manhã / tarde

Letras: M e N

Letras: M, N e O

Letras: P, Q, R e S

Quarta-feira – 20.01
Manhã / tarde
Letras: I, J, K e L
Terça-feira – 26.01
Manhã / tarde
Letras: T, U, V, W, X,
YeZ

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sexta-feira – 15.01
Segunda-feira – 18.01
Terça-feira – 19.01
Manhã / tarde
Manhã / tarde
Manhã / tarde
Letras: A, B, C, D, E, F, G, H e I Letras: J, K, L, M, N, O, P, Q e R Letras: S, T, U, V, W, X, Y e Z

SECRETARIA DE AGRICULTURA
Sexta-feira – 15.01
Segunda-feira – 18.01
Terça-feira – 19.01
Manhã / tarde
Manhã / tarde
Manhã / tarde
Letras: A, B, C, D, E, F, G, H e I Letras: J, K, L, M, N, O, P, Q e R Letras: S, T, U, V, W, X, Y e Z

SECRETARIA
FINANÇAS

DE

GOVERNO,
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Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:85A7088D
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA QUE INSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

CRONOGRAMA DE RECADASTRAMENTO
SECRETARIA DE EDUDAÇÃO
Sexta-feira – 15.01
Manhã / tarde
Letras: A, B, C e D
Quinta-feira – 21.01
Manhã / tarde

ANO XII | Nº 2751

ADMINISTRAÇÃO

E

Institui a Comissão Permanente de Licitação, designa
Pregoeiro e dá outras providencias.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a necessidade de realizar contratação/aquisição
de bens e serviços mediante processos licitatórios;
CONSIDERANDO os termos do art. 51 da Lei 8666/93, que
estabelece o número mínimo de 03 (três) servidores, sendo pelo
menos dois de provimento efetivo, para compor a Comissão
Permanente de Licitação;
CONSIDERANDO a necessidade de designar um Pregoeiro, nos
moldes da Lei nº 10.520/2002 para atuar junto aos Pregões
Presenciais e Eletrônico a serem realizados pela Prefeitura Municipal
de Trindade, Fundo Municipal de Saúde de Trindade, Fundo
Municipal de Assistência Social de Trindade e Fundo Municipal
Previdenciário de Trindade/PE - FUMAPE;
Resolve:
Art. 1º - Institui a Comissão Permanente de Licitação para processar e
julgar as licitações, bem como demais atribuições constantes na Lei
nº. 8666/93 e da Lei 10520/2002, composta dos seguintes membros:
FABIANO BATISTA QUEIROZ LINS, inscrito no CPF sob nº.
116.437.707-80, Comissão Permanente de Licitação - Membro da
Comissão Permanente de Licitações;
ROSE MARY MODESTO PEREIRA BATISTA, inscrita no CPF
sob nº. 856.949.754-72, Membro Comissão Permanente de Licitação
– Membro da Comissão Permanente de Licitações e Assistente;
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS, inscrita no
CPF sob nº. 067.554.814-40, Membro da Comissão Permanente de
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Licitação - Membro da Comissão Permanente de Licitações e
Secretária.
Art. 2º. - Fica designado a servidora MARIA RENATA
FERNANDES DE SOUZA, inscrita no CPF sob nº.064.554.814-40,
para responder pelas funções de PRESIDENTE DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES E PREGOEIRA, nos termos
da Lei nº 10.520/2002.
Parágrafo Único: Na ausência ou impedimento da presidente, a
mesma será substituída por portaria específica.
Art. 3º. - Conceder aos membros da Comissão acima composta a
gratificação por exercício da função prevista em Lei Municipal.
Art. 4º. - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE
ESTADO DE PERNAMBUCO, em 04 de janeiro de 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
*Portaria republicada para correção de erro ortográfico.
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Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:C8C74B52
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº.016/2021

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:05218C00
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 018/2021
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela
Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. CYRO RIBEIRO DE ALENCAR
ARAUJO, brasileiro, casado, autônomo, portador da Carteira de
Identidade/RG nº 5.516.218 SDS/PE e do CPF/MF n° 034.580.90410, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico do
Departamento de Tributos, deste município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
Gabinete da Prefeita Municipal de Trindade, Estado de Pernambuco,
13 de janeiro de 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela
Lei Municipal n° 686/2006 no seu art. 68;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. JOSÉ PAULINO DE SOUSA NETO,
brasileiro, casado, professor, funcionário público municipal, portador
da Carteira de Identidade/RG nº 1146961 SESP/ES e do CPF/MF
n°029.126.324-04, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente
Administrativo Financeiro do Fundo Municipal de Aposentadoria
e Pensões – FUMAP.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE
ESTADO DE PERNAMBUCO, 13 de JANEIRO de 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:0CDB4914
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 019/2021
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sra. TERCISMÊNIA AGRA DE ALENCAR
CRUZ, brasileira, solteira, professora, funcionária pública, portadora
da Carteira de Identidade/RG nº 4.551339 SDS/PE e do CPF/MF n°
883.629.904-06, para exercer o Cargo em Comissão de Secretária de
Administração, na Secretaria de Administração deste município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!

Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:AB7D165F
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº.017/2021

GABINETE DA PREFEITA DE TRINDADE ESTADO DE
PERNAMBUCO, 13 JANEIRO DE 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela
Lei Municipal n° 686/2006;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sra. EMANOELE DA SILVA BATISTA,
brasileira, casada, professora, funcionária publica municipal, portador
da Carteira de Identidade/RG nº 5152173 SSP/PE e do CPF/MF n°
021.123.664-08, para exercer o Cargo em Comissão de Gerente do
Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões – FUMAP.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA DE TRINDADE ESTADO DE
PERNAMBUCO, 13 DE JNEIRO de 2021.
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Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:47CFB225
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 020/2021
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sra. MARIA JAILZA PEREIRA BARBOSA,
brasileira, casada, professora, funcionária pública municipal portadora
da Carteira de Identidade/RG nº 3313072 SSP/PE e do CPF/MF n°
588.184.054-20, para exercer o Cargo em Comissão de
Coordenadora de Controle Interno, deste município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA DE TRINDADE ESTADO DE
PERNAMBUCO, 13 DE JANEIRO DE 2021.
HELBE DA SILVA ROODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:E9C49132

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. FRANCISCO RAMON GOMES DA
SILVA, brasileiro, solteiro, Engenheiro de Minas, inscrito no
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CREA n°
1091332018/PB, portador da Carteira de Identidade/RG nº 4163410
SDS/PB e do CPF/MF n° 074.606.994-46, para exercer o Cargo em
Comissão de Secretário de Indústria e Comércio, deste município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 83F4-261D-5CED-720C.

NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. FRANCISCO RAMON GOMES DA
SILVA, brasileiro, solteiro, Engenheiro de Minas, inscrito no
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CREA n°
1091332018/PB, portador da Carteira de Identidade/RG nº 4163410
SDS/PB e do CPF/MF n° 074.606.994-46, para exercer o Cargo em
Comissão de Secretário de Indústria, Comércio e Mineração deste
município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 021/2021

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE
ESTADO DE PERNAMBUCO, 14 DE JANEIRO DE 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
*Portaria republicada para corrigir erro ortográfico
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:812A7655
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TRIUNFO
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.561/2021

Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA DE TRINDADE ESTADO DE
PERNAMBUCO, 14 DE JANEIRO DE 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:F52C6A5C
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 022/2021

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. JOSÉ CICERO ALVES, brasileiro, casado,
funcionário público municipal, portador da Carteira de Identidade/RG
nº 6889498 SSP/PE e do CPF/MF n°750.117.004-53, para exercer o
Cargo em Comissão de Secretário do Meio Ambiente, deste
município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE
ESTADO DE PERNAMBUCO, 14 DE JANEIRO DE 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:05712FF1
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 021/2021

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
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ANO XII | Nº 2751

EMENTA: Regulamenta a gratificação ao Presidente
e Membros da Comissão Permanente de Licitação e
ao servidor designado como Pregoeiro, e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, ESTADO DE
PERNAMBUCO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e EU sanciono a
seguinte Lei:
SEÇÃO I
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Art. 1º-Para fins desta lei entende-se Comissão Permanente de
Licitação, o grupo de servidores encarregados de, por um período de
12 meses, receber, examinar e julgar os documentos e procedimentos
relativos à realização de processos de licitação, nas modalidades
previstas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 2º-A Comissão Permanente de Licitação será instituída mediante
Portaria, pelo titular do órgão da Administração Pública, que indicará
o nome do Presidente e dos membros, com a devida publicação.
Art. 3º-Os membros titulares serão em número de 03 (três), dos quais
pelo menos 02 (dois) deverão ser servidores detentores de cargo
provimento efetivo pertencente ao quadro de pessoal do Poder
Executivo.
§1º - Na licitação é vedada a participação direta ou indireta de
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável
pela Licitação, conforme art. 9º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
§2º - A critério do Chefe do Executivo Municipal, o número de
membros titulares da Comissão poderá ser aumentado, em decorrência
da complexidade do processo ou de fatores que justifiquem o
acréscimo dos membros.
SEÇÃO II
DO PREGOEIRO
Art. 4º-Para fins desta lei, entende-se pregoeiro o servidor, designado
dentre o quadro de pessoal da administração pública, cuja atribuição
inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise
de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor dos pregões
públicos, conforme determina o inciso IV do art. 3º, da Lei Federal nº
10.520, de 17/07/2002.
SEÇÃO III
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28/01/2021

Autorização de Inexigibilidade - Banco de Preços - licitacao@trindade.pe.gov.br - Webmail

Autorização de Inexigibilidade - Banco de Preços
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

Gabinete da Prefeita
licitacao@trindade.pe.gov.br

Autorização de Inexigibilidade - Banco de Preços
28/01/2021 | 07:53
28/01/2021 | 07:53

Senhora Renata Lins
A Prefeitura Municipal no uso de suas atribuições legais, autoriza o processamento da licitação para contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de software de banco de preços, conforme descrição no Termo de Referência em anexo a este e-mail,
assinado digitalmente por meio do sítio www.portaldeassinaturas.com.br, chave de segurança: 83F4-261D-5CED-720C, assinado com
Certificado Digital homologado pela ICP-Brasil.
Atenciosamente,
Assessoria de Gabinete da Prefeita
Prefeitura Municipal de Trindade
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DESPACHO CONJUNTO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DESPACHO AO CORPO JURÍDICO

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Renata Fernandes De Sousa Lins.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F8A5-EE7A-98A0-B026.

SOLICITANTE
ASSINATURA:
OBJETO:

GABINETE DA PREFEITA
83F4-261D-5CED-720C
Contratação de pessoa jurídica para locação de software on-line
de cotação de preços em bases de dados do governo federal,
estadual, bases oficiais de órgão de controle como SINAPI,
CMED, licitacoes-e, comprasnet, BPS, Conab, secretarias de
fazenda e sites especializados de vendas, para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Trindade/PE.

Processo Administrativo: 004/2021
A Ilma. Sra. Maria Renata Fernandes de Sousa Lins, Presidente
da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeira da Prefeitura Municipal de
Trindade/PE e seus Fundos, conforme decreto 015/2021, na forma da lei, etc. passa a
autuar o presente processo administrativo com o número grafado em tela, e a partir deste,
para a iniciar o procedimento autorizado pelo expediente acostados aos autos do processo.
Pelo presente despacho, indo assinado por mim, em seu
cumprimento, a autuação do presente certame administrativo e despacho para análise
jurídica por meio do corpo jurídico designado para tal finalidade, devendo apreciar as
minutas expedidas pelo Solicitante e deferir ou indeferir nos termos da lei.
O despacho à assessoria jurídica se dá através do e-mail
licitacao@trindade.pe.gov.br, considerando para todos os fins a data de envio como
protocolo oficial.
Trindade/PE, 28 de janeiro de 2021.
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Presidente da CPL e Pregoeiro

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F8A5-EE7A98A0-B026 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F8A5-EE7A-98A0-B026

Hash do Documento
4471AD7DB6F3A3D7A88453F3F1884D06C15F21EE88993CDDB9FC4D2F105D2B89
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/01/2021 é(são) :

Maria Renata Fernandes De Sousa Lins - 067.***.***-40 em
28/01/2021 08:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Página 81 de 122

PARECER JURÍDICO 004/2021

Este documento foi assinado digitalmente por Jediael Ferreira De Sousa. Advogado, OAB/PE 36371.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FC89-BD59-6565-EF7D.

CONSULENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
ASSUNTO: ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE INEXIGIBILIDADE.
REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021.

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da administração
Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av, Central Sul, 160, Centro,
Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/0001-03, e-mail oficial:
licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada seu assessor jurídico, designado
como Parecerista da Licitação, o Dr. Jediael Ferreira de Sousa, OAB/PE 36371 - Portaria
0002/2021, qualificado nos autos, etc., Assessor Jurídico Municipal, in fine, torna publico
o Presente Parecer Jurídico, visando atender o ensejo do art. 38, parágrafo único da Lei
Federal nº 8.666/1993, nos termos que se segue:

DOS FATOS
Encaminha-nos à Comissão Permanente de Licitações, o Processo
Administrativo, atuando sob n.º 004/2021 organizado nos termos do caput do art. 38, da
lei 8.666/93 – LLC. Através de despacho assinado digitalmente no
portaldeassinatura.com.br, pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações e
Pregoeira, Sra. Maria Renata Fernandes de Sousa Lins, tendo como chave de acesso:
F8A5-EE7A-98A0-B026, e peça inicial expedido pela Excelentíssima Senhora Helbe da
Silva Rodrigues Nascimento, Prefeita Municipal, tendo como chave de acesso: 83F4261D-5CED-720C, cujo objeto é a: Contratação de pessoa jurídica para locação de
software on-line de cotação de preços em bases de dados do governo federal,
estadual, bases oficiais de órgão de controle como SINAPI, CMED, licitacoes-e,
comprasnet, BPS, Conab, secretarias de fazenda e sites especializados de vendas,
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Trindade/PE.
Importa registrar, de início, que o presente parecer se dá sob o prisma
estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e
oportunidade dos atos praticados no âmbito da Prefeitura Municipal de Trindade/PE, nem
analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa, tendo em vista
o Poder Discricionário do responsável direto.
Assim, por força do art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, passa-se a
realizar a análise jurídica.
DO MÉRITO
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Para instruir os autos, foi juntado o Termo de Referência, descrevendo o item
a ser adquirido, devidamente fundamentado, e da Minuta do Edital, pré-elaborada pela
autoridade competente ordenadora de despesa.
Em relação às cotações de preços, é interessante anotar que o Tribunal de
Contas da União estabeleceu critérios relevantes para a verificação dos valores de
mercado nos seguintes termos:

Este documento foi assinado digitalmente por Jediael Ferreira De Sousa. Advogado, OAB/PE 36371.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FC89-BD59-6565-EF7D.

“(...) a jurisprudência do TCU é no sentido de que antes
da fase externa da licitação há que se fazer pesquisa de
preço para que se obtenha, no mínimo, três orçamentos
de fornecedores distintos.” TCU, Acórdão n.º 3.026/2010
– Plenário.
As contratações realizadas pelos órgãos e entidades da Administração
Pública seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei, obrigação essa
advinda do dispositivo constitucional, previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal de 1988, o qual determinou que as obras, os serviços, compras e alienações
devem ocorrer por meio de licitações.
A licitação foi o meio encontrado pela Constituição Federal, para tornar
isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as
necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas
físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais,
estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às
contratações.
Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da
CF/1988:
(...)
“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.”
A regulamentação do exercício dessa atividade veio com a criação da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e
Contratos Administrativos.
_____________________________________________________________________________
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O objetivo da licitação, portanto, é contratar a proposta mais vantajosa,
primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e
publicidade. Licitar é regra.
Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações
específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, tendo
em vista a impossibilidade de se estabelecer a concorrência entre licitantes.

Este documento foi assinado digitalmente por Jediael Ferreira De Sousa. Advogado, OAB/PE 36371.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FC89-BD59-6565-EF7D.

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções
à regra, ocorrendo as contratações mediante Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade
de Licitação. Trata-se de contratações realizadas sob a rege dos artigos art. 24 e 25,
ambos da Lei 8.666/93.
Com relação à Inexigibilidade, a licitação se torna impossível, tendo em vista
a inviabilidade de competição. O art. 25 da Lei 8.666/93 elencou em seus incisos,
exemplos daquilo que caracteriza inviabilidade de competição, dentre eles, o contido no
inciso I, o qual permite a contratação direta quando o objeto é exclusivo e não se justifica
a realização do certame, a saber:
“Art. 25 É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:
I – para aquisição de materiais, equipamentos ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada
a preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes.”
Acerca da efetiva exigência, o “BANCO DE PREÇOS” possui atestado de
exclusividade fornecido pela ASSEPRO / NACIONAL. Referido atestado foi fornecido
uma vez que a ferramenta “Banco de Preços” possui as seguintes características que o
torna exclusivo:
Pesquisa de preços nos principais portais de compras eletrônicas,
quais sejam, Compras Governamentais, Licitações-e e Bolsa
Eletrônica de Compras – BEC/SP, Compras Minas Gerais, Compras
Distrito Federal, Compras Espirito Santo, Compras Goiás, Compras Rio
Grande do Sul, Compras Rio de Janeiro, Compras Paraíba, Compras
Mato Grosso, Compras Ceará, Banrisul, Caixa Econômica Federal,
Nota Paraná, Portal BBMNET, Portal LicitaNET, Banpará, Bolsa
Brasileira de Mercadorias, Centro de Tecnologia da Industria Química
e Têxtil, Compras São Bernardo do Campo, Compras São Paulo,
Federação das Indústrias de Santa Catarina< Bahia, Mato Grosso do
Sul e Rio Grande do Sul, Itaipú Binacional, PE Integrado, Piracicaba,
Portal de compras e-lic SC, Portal Diadema, Rede Empresas, SESC
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RS, SEST SENAT, Tabela Sinapi, Preços Ceasa, Conab, Tabela Cmed
e BPS entre diversos outros. A partir das especificações e quantidades
parametrizadas, a pesquisa mostra todos os preços ofertados e aceitos
nos pregões eletrônicos realizados pela Administração Pública federal,
estadual e municipal, incluindo os preços vencedores, possibilitando a
formação da cesta de preços com base em preços efetivamente
praticados, calculando, na sequência, o valor orçado, a partir do critério
escolhido pela Administração (menor preço, preço do fornecedor
vencedor, mediana de propostas e média de propostas).

Este documento foi assinado digitalmente por Jediael Ferreira De Sousa. Advogado, OAB/PE 36371.
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Atualização diária em relação às fontes pesquisadas: busca
absolutamente fiel às fontes pesquisadas, correspondendo a 100% dos
preços dela constantes, sem defasagem de dados e perda de
informações relevantes para o resultado da pesquisa.
Pesquisa em mais de 626 sites especializados e de domínio amplo:
busca dos preços de produtos em sites especializados em vendas por
segmentos e sites de domínio amplo, com a possibilidade de impressão
da tela para anexação ao processo, viabilizando uma pesquisa
completa abrangendo preços públicos e de mercado
Ao examinar a minuta do contrato, percebe-se o atendimento ao disposto no
art. 55 e seguintes da Lei 8.666/93. Cumpre asseverar, por oportuno, que, quando se
trata de Registro de Preço, o art. 15, do Decreto 7.892/2013, dispõe que a contratação
com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. Assim,
compete à Administração, de acordo com o exercício do poder discricionário, escolher o
meio mais adequado para a formalização do vínculo.
Ressalta-se, ainda, que a pretensa contratação se encontra justificada,
instrumento este que foi devidamente aprovado pela autoridade competente.
CONCLUSÃO
Há de se atentar, por fim, para o prazo legal para a publicação é aquele
previsto no caput do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993: ‘As dispensas previstas nos
§§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.’
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Posto isso, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à
conveniência e oportunidade da prática do ato administrativo, opino pela APROVAÇÃO
da minuta do edital e seus anexos, desde que atendidas às recomendações constantes
deste parecer.
É o parecer, Salvo Melhor Juízo.
Trindade/PE, 29 de janeiro de 2021.
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[assinado digitalmente]
JEDIAEL FERREIRA DE SOUSA
OAB/PE 36371 - Portaria 002/2021
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Excelentíssima Senhora
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeitura Municipal de Trindade-PE.
Processo Administrativo n.º 004/2021
Inexigibilidade de Licitação n.º 001/2021

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Renata Fernandes De Sousa Lins.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 01A5-58FA-D1BA-9315.

1.
Data
máxima
vênia, a
Soberana
Comissão
Permanente
de
Licitação, constituída conforme Decreto 015/2021, vem apresentar a Vossa
Excelência a conclusão do Processo Administrativo em tela, conforme segue.
2.
O processo foi autuado pela Presidente da Comissão de Licitações, sendo
adotadas as providências cabíveis, conforme Despacho Administrativo ao Senhor
Dr. Jediael Ferreira de Sousa, OAB/PE 36371 - Portaria 0002/2021, qualificado
nos autos, etc., Assessor Jurídico Municipal, conforme parecer jurídico in
folio acostado ao certame, código de assinatura: FC89-BD59-6565-EF7D.
3.
A Presidente da Comissão Permanente de Licitações passa a emite o
presente Termo de Inexigibilidade de Licitação em observância ao Parecer Jurídico
em comento, que opinou “favoravelmente pelo reconhecimento da situação que
Inexigibilidade de licitação, nos termos da lei 8.666/93”.
4.
Diante dos fatos supra descritos, remetemos-lhe o processo administrativo
em epígrafe, in totum, sustentado pelo Parecer Jurídico acostado aos autos,
rememorando que o presente tem caráter erga singulum e não erga omnes, consoante
art. 51, parágrafo terceiro, da Lei nº. 8.666/93, como também incidenter tantum, nos
termos dos arts. 71 e 89 da multi reportada Lei.
5.
Sem mais para o momento, submetemos o presente à apreciação de Vossa
Excelência, para fins de ratificação e publicação, nos termos do caput do art. 26, da
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Curaçá, Bahia, 29 de janeiro de 2021.
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DESPACHO ADMINISTRATIVO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico a ratificação em observância
ao caput do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, para contratação da
empresa
NP
CAPACITAÇÃO
E
SOLUÇÕES
LTDA.,
com
CNPJ
07.797.967/0001 - 95, pela sua exclusividade, que se enquadra na
contratação direta por Inexigibilidade de licitação nº 001/2021, com
fundamento no inc. I do art. 25, da Lei 8.666/93, pelo valor global de R$
9.875,00 (nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Trindade/PE, 02 de fevereiro de 2021
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Pernambuco , 03 de Fevereiro de 2021 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco • ANO XII | Nº 2764
representado por sua Prefeita a Sra. HELBE DA SILVA
RODRIGUES NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 70, inciso
XIV.
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o Sr. IGOR EMANUEL LIMA ALENCAR,
brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade/RG nº 9360237
– SDS/PE e do CPF/MF nº 119.445.734-70, para exercer o Cargo em
Comissão, na função de OPERADOR MASTER DO PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTES.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gestão Escolar, e suporte técnico aos usuários de todas as unidades de
ensino deste Município, para o exercício de 2021;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II do artigo 24 da Lei Federal
nº 8.666/93; VALOR GLOBAL: R$ 17.580,00 (dezessete mil
quinhentos e oitenta reais); CONTRATANTE: Município de
Triunfo; CONTRATADA: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ n° 11.258.607/0001-92; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;
RATIFICAÇÃO em 01/02/21 a dispensa encontra-se disponível na
sala de licitação, situada na Avenida José Veríssimo dos Santos, nº
365, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP:
56.870-000, Fone: 87 3846 1365, E-mail: triunfocpl@hotmail.com,
no horário de 07h30min às 13h30min.
Triunfo 01 de Fevereiro de 2021.

Art. 4º Registre, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE,
ESTADO DE PERNAMBUCO, 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

MARIA CLÁUDIA LIMA BARROS
Presidente da CPL
Publicado por:
Poliana Carolina Santos Dias
Código Identificador:7B8CEA38

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:7ECBB631
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GABINENTE
DA PREFEITA
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 001/2021
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO,
órgão da administração Pública em Geral, natureza Jurídica
Município, sediada na Av, Central Sul, 160, Centro, Trindade,
cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/0001-03, e-mail oficial:
licitacao@trindade.pe.gov.br,
neste
ato
representada
pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento,
brasileira, casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico a
ratificação em observância ao caput do art. 26 da Lei Federal nº
8.666/1993, para contratação da empresa NP CAPACITAÇÃO E
SOLUÇÕES LTDA., com CNPJ 07.797.967/0001 - 95, pela sua
exclusividade, que se enquadra na contratação direta por
Inexigibilidade de licitação nº 001/2021, com fundamento no inc. I do
art. 25, da Lei 8.666/93, pelo valor global de R$ 9.875,00 (nove mil,
oitocentos e setenta e cinco reais). 02 de fevereiro de 2021.
Publicado por:
Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Código Identificador:21A6EDD0
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GABINENTE
DA PREFEITA
REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021
Republicação do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2021. Objeto:
Contratação de pessoa jurídica e equiparadas para eventual
prestação de serviços de fornecimento de oxigênio hospitalar para
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde – FMS de
Trindade/PE. Sessão: 09 de fevereiro de 2021 às 15:00h. Obtenção do
edital e sessão exclusivamente no sítio: www.licitacoes-e.com.br.
MARIA RENATA FERNANDES SOUSA LINS
Pregoeira.
Publicado por:
Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Código Identificador:2061FC52

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PE
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
001/2021
O prefeito do Município de Triunfo, em cumprimento a ratificação
procedida, pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, faz publicar o presente
extrato. Objeto: Contratação de empresa especializada para suporte e
manutenção do software Público de Gestão Escolar, e suporte técnico
aos usuários de todas as unidades de ensino deste Município, para o
exercício de 2021, Contratado: PORTABILIS TECNOLOGIA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
11.258.607/0001-92, estabelecida na Rua Vitória, n° 538, Edif.
Dionisio Pavei, Centro, Icara, Santa Catarina, CEP: 88.820-000.
Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, e
alterações posteriores.
Triunfo em 01 de Fevereiro de 2021.
MARIA CLÁUDIA LIMA BARROS,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL da Prefeitura
Municipal de Triunfo/PE.
Publicado por:
Poliana Carolina Santos Dias
Código Identificador:A89FF63D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO
RATIFICO o ato da Senhora Presidente da Comissão Permanente de
Licitação que declarou a licitação inexigível, com fundamento no art.
25, inciso II, em favor do Escritório de Advocacia MURILO
OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.736.335/0001-84, com sede na Avenida Antônio de Góes, nº 275,
3º andar, Sala 306 (trezentos e seis), Edf. Internacional Trade Center,
Bairro do Pina, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP
51110-000, no valor global de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais),
face ao disposto no art. 26 da Lei n. 8.666/93, vez que o processo se
encontra devidamente instruído.
Publique-se.
Triunfo - PE, 29 de Janeiro de 2021.

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TRIUNFO

LUCIANO FERNANDO DE SOUSA
Prefeito
Publicado por:
Poliana Carolina Santos Dias
Código Identificador:0378EFBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PE
EXTRATO DE CONTRATO/PMT Nº 003 / 2021
Processo Licitatório/ PMT n° 003/2021 - Dispensa/ PMT nº
001/2021; Contrato n° 003/2021; OBJETO: Contratação de empresa
especializada para suporte e manutenção do software Público de
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CONTRATO N° 001/2021
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EMENTA: Contrato que celebra o
município de Trindade e a empresa NP
CAPACITAÇÃO
E
SOLUÇÕES
TECNOLOGIAS LTDA

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: gab.prefeita@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, de ora em diante simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES
TECNOLOGIAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua
Doutor Brasilio Vicente de Castro, 111, Sala 1004, Campo Comprido, Curitiba,
Paraná, representada pelo seu sócio administrador, o Senhor Rudimar
Barbosa dos Reis, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de
idenidade nº 4.086.763-5 e inscrito no CPF nº 574.460.249-68, Residente e
domiciliado na rua Joaquim Silveira de Motta, nº 296, Guabirotuba, Curitiba,
Paraná, de ora em diante CONTRATADA, resolvem firmar instrumento
contratual mediante as seguintes cláusulas.
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente
contrato, instruído no Processo Administrativo nº 004/2021, Inexigibilidade nº
001/2021, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, nos termos do caput do art. 54 da Lei
Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
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1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.

Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;

2. DO OBJETO

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento e Rudimar Barbosa Dos Reis.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0AA0-01DD-ECB8-73F3.

2.1. Constitui objeto nos termos do inciso I do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993, do presente instrumento a: Contratação de pessoa
jurídica para locação de software on-line de cotação de preços em bases
de dados do governo federal, estadual, bases oficiais de órgão de controle
como SINAPI, CMED, licitacoes-e, comprasnet, BPS, Conab, secretarias de
fazenda e sites especializados de vendas, para atender as necessidades
da Prefeitura Municipal de Trindade/PE.
3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com
a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.
4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser prestado 24 horas por dia, 07 dias por
semana pelo intervalo contínuo de 365 dias;
4.2. As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por
meio
do
e-mail
licitacao@trindade.pe.gov.br
para
roberta.santos@negociospublicos.com.br
4.2.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas
tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua
caixa entrada;
4.2.2. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar
imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
4.3.

O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;

4.4.

A autorização de execução do contrato será expedida após a Contratada:

5. DO PREÇO
5.1. O valor global para a prestação do objeto deste contrato é de R$ 9.875,00
(Nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade de 12 (doze) meses, finalizando em 03 de
fevereiro de 2022 contados da data da confecção deste instrumento
grafado na última página, limitando-se aos devidos créditos
orçamentários, nos termos do art. 57, caput e inciso I, da Lei 8.666/93,
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salvo os casos previamente estabelecidos em lei, especialmente os
ditames do art. 57, incisos I, II, IV e V da Lei nº. 8.666/93.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública, e deverá especificar o valor do crédito
por empenho e o valor da taxa de administração.
7.2. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica,
Fiscal e Técnica descrita no edital de licitação da qual decorre este
instrumento contratual.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento e Rudimar Barbosa Dos Reis.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0AA0-01DD-ECB8-73F3.

7.3. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando
houver.
7.4. Todos os pagamentos serão realizados na C/C 464-2, AG 1622-5- Banco
001 – Banco do Brasil S/A.
7.5. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos, nos termos do art.
40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva
liquidação da despesa, nos termos do caput do art. 62 e art. 63 da Lei nº.
4.320/64.
7.6. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.
8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.
8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto
abrangidos, considerando-se:
8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos
preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
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individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento
dos comprovantes de variação dos custos.
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Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0AA0-01DD-ECB8-73F3.

8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
9. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO
9.1.

O reajuste corresponderá ao percentual de desconto entre o preço
estimado no edital e o preço ofertado, aplicado sobre o valor médio da
época do reajuste;

9.2.

O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa
da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o
reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;

9.3.

O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a
administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado
memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho
Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em
Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal
do Brasil para tais fins de cálculo;

10. DO APOSTILAMENTO
10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal
do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo,
devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e
assinatura do autor;
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
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11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município: 2014.339039.74.
11.2. Nota de Empenho1 nº _______________________________.
11.3. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
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12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por
improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos
serviços em conformidade com o objeto.

12.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

12.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE.

12.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

12.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-lhe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a CONTRATANTE, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao Fiscal do Contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA.

12.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.

12.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será entregue o objeto.

1

Conforme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4.320/1964.
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12.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo às
normas disciplinares do Controle Interno deste Município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.

12.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a
prestação do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
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12.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os
empregados nesse sentido.
12.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela CONTRATANTE.
12.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
12.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
12.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE.
12.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;
12.18. É vedada à veiculação de publicidade acerca deste contrato, assim como
a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que
os profissionais alocados tenham tomado ciência em razão da execução
dos serviços prestados, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do
Contrato e/ou da CONTRATANTE;
12.19. Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo
estabelecido neste instrumento.
12.20. Acompanhar o controle dos contratos, se responsabilizando pelas
entregas em quantidades maiores do que as estabelecidas no
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instrumento contratual sem a devida formulação legal, fora do
estabelecido no contrato etc., em todos os casos, a prestação em excesso
não cria ônus para a administração, não cabendo a CONTRATADA
realizar qualquer cobrança.
12.21. Refazer os serviços com em desconformidade no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas a contar da notificação, quando identificado pela
CONTRATANTE nos primeiros 90 (noventa) dias de uso conforme art. 18
e 26 do Código de Defesa do Consumidor;
12.22. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento do objeto.
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12.23. Comprovar a regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia
Regional do Trabalho, por meio da apresentação dos recibos do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, relativo mês da
prestação do serviço constante da fatura (Lei nº 4.923/65);
12.24. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;
12.25. A contratada tem a obrigação do contratado de 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, nos termos do inciso XIII, art. 55 da Lei Federal nº
8.666/1993, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar
a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
12.26. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado;
12.27. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
12.28. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis;
12.29. Manter Banco de dados com mais de 110 milhões de preços de produtos
e serviços e 35,5 milhões de itens (homologados e/ou adjudicadas);
12.30. Todas as instruções contidas na Proposta de Preço– peça inseparável
deste instrumento;
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1.

Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o
acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
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13.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência
de eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo
para a sua correção.

13.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

13.4.

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;

13.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com
as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

13.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;

13.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.

13.8.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a
serem prestados.

13.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.

13.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria dos serviços
prestados, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição,
com a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com
a proposta e o Presente instrumento Contratual.
13.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos realizados pela CONTRATADA, sempre que entender
necessário;
13.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
que deverá ser fornecida de imediato com carência máxima de 24 (vinte
e quatro) horas;
13.13. Atestar a prestação dos serviços, quando apresentadas na forma
estabelecida neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle
Interno.
13.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
13.15. Efetuar o pagamento mensal devido pela perfeita prestação dos serviços,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
13.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
13.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades
previstas neste instrumento;
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13.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
13.19. Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento;
13.20. Rescindir o presente instrumento “unilateralmente” ou “bilateralmente”
por conveniência e oportunidade nos termos da legislação vigente;
13.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
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13.22. Suspender, sem danos para a administração, a execução do contrato se
a CONTRATADA se envolver em escândalos que mancham a sua
reputação ética e moral, até conclusão de processo administrativo que
deverá iniciar de ofício sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;
13.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas de o gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco, em decorrências de erros, imperícias e demais vícios
que decorra de mau assessoramento, execução, inexecução, inércia,
prevaricação por parte da CONTRATADA, desde que devidamente
comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo administrativo,
sendo assegurado a contraditória e ampla defesa.
13.24. Abrir processo administrativo sempre que entender necessário para
apuração de fatos que possam acarretar prejuízos para a administração,
e constatado o dano ou a mera expectativa de dano, rescindir
unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurado o
pagamento do serviço prestado, nos termos da legislação em vigor.
13.25. A Administração Pública não responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
13.26. Realizar o pagamento antecipado para fins de crédito;
14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1.

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº
8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores
especificamente designados, por Portaria, como Representantes da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

14.2.

O Fiscal deste contrato será a Sra. Tercismênia Agra de Alencar Cruz,
Secretária de Administração em exercício no ato da prestação do objeto,
assumindo total responsabilidade pela execução do presente
instrumento, ou profissional designado por meio de portaria ou decreto
especifica que deverá ser juntada posteriormente a este instrumento.

14.3.

Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do
presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do
contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade
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competente ou preposto qualificado como representante da contratante
os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente
pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente
instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por
amostragem.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais,
a CONTRATADA que:
15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6. Fizer declaração falsa;
15.1.7. Cometer fraude fiscal;
15.1.8. Descumprimento das demais cláusulas;
15.1.9. Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
15.1.10. Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder
legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;
15.1.11. Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305,
397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro
de 1940.
15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado
no prazo de 03 dias.
15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes aplicações:
15.3.1.

Advertência:

15.3.1.1. São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e
colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como
uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários
públicos ao ridículo e desonra.
15.3.2.
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15.3.2.1. 1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos
até o limite de cinco dias corridos;
15.3.2.2. 3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o
décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite
de cinco dias;
15.3.2.3. 5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos
superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;
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15.3.2.4. 10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para
empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por
orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de
discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos
contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao
nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.
15.3.3.

Suspensão:

15.3.3.1. a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação
15.3.3.2. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; e
15.3.3.3. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.
15.3.4.

Rescisão contratual:

15.3.4.1.

Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art.
77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. não houver cumprimento de
especificações, projetos ou prazos;

cláusulas

contratuais,

15.3.4.1.2. houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
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15.3.4.1.3. houver lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
15.3.4.1.4. houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
15.3.4.1.5. houver a paralisação d o serviço ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração
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15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos
quando houver deferimento do pedido pelo gestor do
contrato;
15.3.4.1.6.

houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

15.3.4.1.7.

houver o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores

15.3.4.1.8.

houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9.

houver a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;

15.3.4.1.10. houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
15.3.4.1.11. houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
15.3.4.1.12. houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
15.3.4.1.13. houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
15.3.4.1.14. houver processamento de nova licitação com as mesmas
condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste
instrumento, mesmo estando o presente em vigência;
15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no
prazo previsto;
15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador
responsável ou preposto, além das penalidades previstas no
art. 342 do Código Penal Brasileiro.
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15.3.4.1.17. Se for constatado por meio de auditoria ou pelo sistema de
Controle interno o pagamento de combustíveis ou gás GLP
com preço superior ao praticado pra os demais clientes;
15.4.

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no
pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00%
(um por cento) ao mês.

15.5.

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será
liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

15.6.

após o regular processo administrativo, será: descontado de
pagamentos
eventualmente
devidos
pelo
CONTRATANTE
à
CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.

15.7.

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas
cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de
advertência.

15.8.

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção
do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor
da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
decisão final da defesa apresentada.

15.9.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo
contratante.
15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer
de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a
88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes
crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no
Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os
crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a
ordem pública;
15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência
mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art.
599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I ‘e’ e ‘f’ da Lei Federal
8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em
manifesta observância ao poder de império da administração pública.
16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
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16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.
16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no
art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade
da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração
Pública.
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16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da
apólice ou caução;
16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo
artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.2. Indenizações e multas;
16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.
17. NORMAS ANTICORRUPÇÃO
17.1.

A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções
aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos
contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção
da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto
Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013,
doravante
denominadas,
em
conjunto,
“Leis
Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução
do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros,
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

17.2.

A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas
com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e comprometese a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a
denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que
venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal
8.429/1993;

17.3.

Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer,
oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou
indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou
qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a
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ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de
Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º,
inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas
respectivas modificações e regulamentações.
17.4.

A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus
fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e
execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do
combate à corrupção.

17.5.

A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto
de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou
judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de
lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com
estas leis.

17.6.

A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou
pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente,
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

17.7.

Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste
Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada,
contendo discriminação dos serviços prestados, conforme o caso. A
CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas
fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem.
Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA
concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou
de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou
por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa
inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os
documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução
do objeto deste CONTRATO.

17.8.

Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção
ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma
infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua
rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos
a que der causa, nos termos da lei aplicável.

17.9.

O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela
CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento
comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou
obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em
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lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme
Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em
quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja
com entes públicos ou privados.
17.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE
a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis
Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção –
ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou
corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração
prevista na Lei Federal 8.429/1993.
18. DAS VEDAÇÕES
18.1. É vedado à CONTRATADA:
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18.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
18.1.2. Interromper a prestação dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
18.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal –
administrativamente ou via judicial;
18.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de
expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do
magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos
acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos
a contar da conclusão do processo.
19. DOS CASOS OMISSOS
19.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à
espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União sobre a temática ou a Jurisprudência do Prof. Marçal Justen
Filho, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

20. DA PUBLICIDADE
20.1.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

21. DA ASSINATURA
21.1.

O prazo de convocação não poderá ser prorrogado, mesmo quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso, nos termos do § 1º do
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art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 visto tratar-se de assinatura digital
nos termos da Medida Provisória 2.200-1.
21.2.

O Presente instrumento deverá ser assinado exclusivamente por meio
digital, com certificado homologado ICP-Brasil, através do sítio:
www.portaldeassinaturas.com.br.

21.3.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993.

21.4.

A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas
cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se
configure.

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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22.1.

As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do
art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução
do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do caput do
art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.

23. DO FORO
23.1.

Fica este instrumento vinculado ao edital de licitação e à proposta final
acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da
Lei Federal nº 8.666/1993;

23.2.

Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado
o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Trindade/PE, 02 de fevereiro de 2021.
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[assinado digitalmente]
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Contratante

[assinado digitalmente]
RUDIMAR BARBOSA DOS REIS
Contratada
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Pernambuco , 03 de Fevereiro de 2021 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco • ANO XII | Nº 2764
representado por sua Prefeita a Sra. HELBE DA SILVA
RODRIGUES NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 70, inciso
XIV.
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o Sr. IGOR EMANUEL LIMA ALENCAR,
brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade/RG nº 9360237
– SDS/PE e do CPF/MF nº 119.445.734-70, para exercer o Cargo em
Comissão, na função de OPERADOR MASTER DO PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTES.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gestão Escolar, e suporte técnico aos usuários de todas as unidades de
ensino deste Município, para o exercício de 2021;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II do artigo 24 da Lei Federal
nº 8.666/93; VALOR GLOBAL: R$ 17.580,00 (dezessete mil
quinhentos e oitenta reais); CONTRATANTE: Município de
Triunfo; CONTRATADA: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ n° 11.258.607/0001-92; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;
RATIFICAÇÃO em 01/02/21 a dispensa encontra-se disponível na
sala de licitação, situada na Avenida José Veríssimo dos Santos, nº
365, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP:
56.870-000, Fone: 87 3846 1365, E-mail: triunfocpl@hotmail.com,
no horário de 07h30min às 13h30min.
Triunfo 01 de Fevereiro de 2021.

Art. 4º Registre, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE,
ESTADO DE PERNAMBUCO, 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

MARIA CLÁUDIA LIMA BARROS
Presidente da CPL
Publicado por:
Poliana Carolina Santos Dias
Código Identificador:7B8CEA38

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:7ECBB631
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GABINENTE
DA PREFEITA
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 001/2021
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO,
órgão da administração Pública em Geral, natureza Jurídica
Município, sediada na Av, Central Sul, 160, Centro, Trindade,
cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/0001-03, e-mail oficial:
licitacao@trindade.pe.gov.br,
neste
ato
representada
pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento,
brasileira, casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico a
ratificação em observância ao caput do art. 26 da Lei Federal nº
8.666/1993, para contratação da empresa NP CAPACITAÇÃO E
SOLUÇÕES LTDA., com CNPJ 07.797.967/0001 - 95, pela sua
exclusividade, que se enquadra na contratação direta por
Inexigibilidade de licitação nº 001/2021, com fundamento no inc. I do
art. 25, da Lei 8.666/93, pelo valor global de R$ 9.875,00 (nove mil,
oitocentos e setenta e cinco reais). 02 de fevereiro de 2021.
Publicado por:
Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Código Identificador:21A6EDD0
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GABINENTE
DA PREFEITA
REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021
Republicação do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2021. Objeto:
Contratação de pessoa jurídica e equiparadas para eventual
prestação de serviços de fornecimento de oxigênio hospitalar para
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde – FMS de
Trindade/PE. Sessão: 09 de fevereiro de 2021 às 15:00h. Obtenção do
edital e sessão exclusivamente no sítio: www.licitacoes-e.com.br.
MARIA RENATA FERNANDES SOUSA LINS
Pregoeira.
Publicado por:
Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Código Identificador:2061FC52

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PE
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
001/2021
O prefeito do Município de Triunfo, em cumprimento a ratificação
procedida, pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, faz publicar o presente
extrato. Objeto: Contratação de empresa especializada para suporte e
manutenção do software Público de Gestão Escolar, e suporte técnico
aos usuários de todas as unidades de ensino deste Município, para o
exercício de 2021, Contratado: PORTABILIS TECNOLOGIA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
11.258.607/0001-92, estabelecida na Rua Vitória, n° 538, Edif.
Dionisio Pavei, Centro, Icara, Santa Catarina, CEP: 88.820-000.
Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, e
alterações posteriores.
Triunfo em 01 de Fevereiro de 2021.
MARIA CLÁUDIA LIMA BARROS,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL da Prefeitura
Municipal de Triunfo/PE.
Publicado por:
Poliana Carolina Santos Dias
Código Identificador:A89FF63D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO
RATIFICO o ato da Senhora Presidente da Comissão Permanente de
Licitação que declarou a licitação inexigível, com fundamento no art.
25, inciso II, em favor do Escritório de Advocacia MURILO
OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.736.335/0001-84, com sede na Avenida Antônio de Góes, nº 275,
3º andar, Sala 306 (trezentos e seis), Edf. Internacional Trade Center,
Bairro do Pina, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP
51110-000, no valor global de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais),
face ao disposto no art. 26 da Lei n. 8.666/93, vez que o processo se
encontra devidamente instruído.
Publique-se.
Triunfo - PE, 29 de Janeiro de 2021.

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TRIUNFO

LUCIANO FERNANDO DE SOUSA
Prefeito
Publicado por:
Poliana Carolina Santos Dias
Código Identificador:0378EFBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PE
EXTRATO DE CONTRATO/PMT Nº 003 / 2021
Processo Licitatório/ PMT n° 003/2021 - Dispensa/ PMT nº
001/2021; Contrato n° 003/2021; OBJETO: Contratação de empresa
especializada para suporte e manutenção do software Público de
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Curitiba, 25 de Janeiro de 2021
Proposta nº 3.671/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
A/C: HELBE NASCIMENTO

Apresentamos proposta do Banco de Preços versão Plus.
Nossa missão é transformar dias em minutos, por meio do Banco de Preços que auxilia na fase interna dos processos
licitatórios, gerando mais eficiência, agilidade, economia, segurança e transparência aos tramites processuais. Atuamos há
10 anos no mercado atendendo mais de 6.000 usuários em todo Brasil.
1.

CONHEÇA ALGUMAS DAS VANTAGENS EM ESCOLHER O BANCO DE PREÇOS:

•

Única ferramenta que atende a todas as orientações IN 73/2020, Lei 8.666/93 art.15 Inciso V, Acordão
1445/15-TCU/Plenário entre outros;

•

Acesso a MAIOR base de preços públicos do Brasil com abrangência federal, estadual e municipal com atualização
diária, sendo mais de 108 milhões de preços atualizamos, sendo 101 portais de outros entes públicos, mais de 586
sites de domínio amplo e cotação direta com fornecedor de forma automática;

•

Ferramenta exclusiva com funções que ajudam a especificar objetos, elaborar termo de referência e planilhas de
custos para serviços de terceirização;

•

Exclusiva função para consulta de Atas e Intenções de Registro de Preços vigentes ;

•

Único no Brasil que possibilita ao pregoeiro a negociação de preços com fornecedores através do módulo PAINEL DE
NEGOCIAÇÕES;

•

Utilizado, reconhecido e recomendado por órgãos fiscalizadores em todo o Brasil.

2.

INVESTIMENTO:

Produto

Cotações

Banco de Preços

3.
•

ilimitado

Licenças

Usuários

1 Licença(s)

1

Vlr. Unitário

Vlr. Investimento

9.875,00

9.875,00

VIGÊNCIA DO CONTRATO:

12 meses a partir da liberação da senha

4. FUNDAMENTO LEGAL PARA CONTRATAÇÃO:
•

Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 - hipótese de licitação dispensável com base no valor inferior a 10% dos limites
manifestos na alínea “a”, do inc. II, do art. 23 da Lei de Licitações.

•

Art. 25, inc. I da Lei 8.666/93 - inexigibilidade de licita ção genérica, fundada nas especificações diferenciadas do
objeto visado.

•

Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes no Banco de Preços atendem a todos os
Inc.da referida IN.

•

Acordão 1445/15- TCU/Plenário.

•

Art. 30, inc. I da Lei 13.303/2019 (Lei das Estatais) - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam
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ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusive.
5.

FUNCIONALIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA:

• Acesso via Internet no site www.bancodeprecos.com.br;
•

Acesso somente autenticado login/senha;

•

Não é possível fazer login simultâneo;

•

Login/senha de uso exclusivo não podendo ser compartilhado com outras entidades;
públicas/privadas ou diferentes IP;

6.
•

EFETIVAÇÃO DA COMPRA E INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO:

Para efetivar a contratação, é necessário o órgão emitir nota de empenho a favor da NP Capacitação e Soluções
Tecnológicas LTDA, inscrita no CNPJ nº.07.797.967/0001 95, IE 90547068 01, estabelecida à Rua Dr. Brasílio Vicente
de Castro, 111.Centro, cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

•

As condições apresentadas nesta proposta são válidas para pagamento em parcela única até 30 dias após a emissão
da nota fiscal, devendo o respectivo pagamento ser efetuado na seguinte conta:

Agência: 1622-5
Conta: 464-2

7.

VALIDADE DA PROPOSTA:

Atenciosamente,
ROBERTA FABIANE DOS SANTOS
Consultor Comercial

25/02/2021
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FUNCIONALIDADES BANCO DE PREÇOS VERSÃO PLUS
•
Banco de dados com mais de 108 milhões de preços de produtos e serviços e 35,5 milhões de itens (homologados
e/ou adjudicadas);
•
Atualização diária do banco de dados;
•
Atende 100% a Instrução normativa 73/2020;
•
Navegadores: Internet Explorer, Google Chrome e Mozila Firefox;
•
Compatibilidade com o sistema operacional Windows;
1.

FONTES:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Preços do portal Compras Governamentais
Licitações-e
BEC - Bolsa Eletrônica de Compras de SP
Compras Minas Gerais
Compras Distrito Federal
Compras Espírito Santo
Compras Goiás
Compras Rio Grande do Sul
Compras Rio de Janeiro
Compras Par aíba
Compras Ma to Grosso
Compras Ce ará
Portal Banri sul
Caixa Econ ômica Federal
Portal Com pras Públicas
Portal BB MNET
Portal Lic itaNET
Banpará
Bolsa B rasileira de Mercadorias
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil
Compras São Bernardo do Campo
Compras São Paulo
Federação das Indústrias de Santa Catarina
Federação das Indústrias do Estado da Bahia
Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul
Itaipú Binacional
PE Integrado
Piracicaba
Portal de Compras e-lic SC
Portal Diadema
Rede Empresas
SESC RS
SEST SENAT
Prefeitura Municipal de Ijuí/RS
Prefeitura Municipal de Ajuricaba/RS
Prefeitura Municipal de Camaquã/RS
Prefeitura Municipal de Rolândia/PR
Prefeitura Municipal de Jaguarão/RS
Prefeitura Municipal de Clevelândia/PR
Prefeitura Municipal de Paulínia/SP
Prefeitura Municipal de Uruguaiana
Prefeitura Municipal de Guarapuava
Prefeitura Municipal de Vitória das Missões/RS
Prefeitura Municipal de Pato Bragado/PR
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46. Prefeitura Municipal de Pejuçara/RS
47. Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro/RS
48. Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos/RS
49. Prefeitura Municipal de Nova Roma do Sul/RS
50. Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR
51. Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos/RS
52. Prefeitura Municipal de Nova Ramada/RS
53. Prefeitura Municipal de Catanduva/SP
54. Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul/RS
55. Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro/RS - Transparência
56. Prefeitura Municipal de Estrela do Norte/ SP - Transparência
57. Câmara Municipal Cunha Porã/SC - Transparência
58. Prefeitura Municipal de Severiano de Almeida/ RS - Transparência
59. Prefeitura Municipal de Arcos/MG - Transparência
60. Prefeitura Municipal de Cunha Porã/SC - Transparência
61. Prefeitura Municipal de Saudades/SC - Transparência
62. Prefeitura Municipal de Miracema/RJ - Transparência
63. Prefeitura Municipal de Campina das Missões/RS - Transparência
64. Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas/RS - Transparência
65. Prefeitura Municipal de Salto do Lontra/PR - Transparência
66. Prefeitura de Formosa do Oeste/PR
67. Prefeitura Municipal de Pato Branco/PR - Transparência
68. Prefeitura Municipal de Estiva Gerbil/SP - Transparência
69. Prefeitura Municipal de Modelo/SC - Transparência
70. Prefeitura Municipal de Cosmópolis/SP - Transparência
71. Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ - Transparência
72. Prefeitura Municipal de Guaraniacu/PR
73. Prefeitura Municipal de Rosana/SP - Transparência
74. Prefeitura Municipal de Rio Negro/PR - Transparência
75. Prefeitura Municipal de Caibi/SC - Transparência
76. Prefeitura Municipal de São José/SC - Transparência
77. Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul/PR - Transparência
78. Prefeitura Municipal de Palmares do Sul/RS - Transparência
79. Prefeitura Municipal de Itabira/MG - Transparência
80. Prefeitura Municipal de Nhandeara/SP - Transparência
81. Prefeitura Municipal de Mostardas/RS - Transparência
82. Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis/RS - Transparência
83. Prefeitura Municipal de Cristal/RS - Transparência
84. Prefeitura Municipal de Alto Feliz/RS - Transparência
85. Prefeitura Municipal de Costa Rica/MS - Transparência
86. Prefeitura Municipal de Campo Erê/SC - Transparência
87. Prefeitura Municipal de Arroio Grande/RS - Transparência
88. Prefeitura Municipal de Canguçu/RS - Transparência
89. Prefeitura Municipal de Sulina/PR - Transparência
90. Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul/RS - Transparência
91. Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis/RS - Transparência
92. Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador/RS - Transparência
93. Prefeitura Municipal de Céu Azul/PR - Transparência
94. Prefeitura Municipal de Glorinha/RS - Transparência
95. Prefeitura Municipal de Cruzália/SP - Transparência
96. Estância Turística de Presidente Epitácio/SP - Transparência
97. Câmara Municipal de Mangueirinha/PR - Transparência
98. Prefeitura Municipal de Xambrê/PR - Transparência
99. CIOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista - Transparência
100. Prefeitura Municipal de Guaporé/RS - Transparência
101. Prefeitura Municipal de Mirassol/SP - Transparência
102. Prefeitura Municipal de Ronda Alta/RS - Transparência
103. Prefeitura Municipal de Pedras Altas/RS - Transparência
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104. Prefeitura Municipal de Caeté/MG - Transparência
105. Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG - Transparência
106. Prefeitura Municipal de Capela de Santana/RS - Transparência
107. Prefeitura Municipal de Platina/SP - Transparência
108. Prefeitura Municipal de Pedra Bela/SP - Transparência
109. Prefeitura Municipal de Triunfo/RS - Transparência
110. Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Oeste/PR - Transparência
111. Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte /PR - Transparência
Preços de notas fiscais

1. Nota Paraná

Fontes complementares

1.
2.
3.
4.
5.

Preços da Tabela Sinapi - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
Preços CEASA
Preços CONAB
Tabela CMED - Câmara de regulação de Mercado de Medicamentos
Preços BPS - Banco de Preços Ministério da Saúde

Sites de Domínio amplo

1. Preços de sites de domínio amplo com mais de 586 sites para consulta.
3.

SELEÇÃO/FILTROS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.

Filtro setorial
Filtro CATMAT/CATSER
Filtro por cidade
Filtro por região
Filtro por estado
Filtro por marca
Filtro nº pregão
Filtro itens sustentáveis
Filtro de Atas de Registro de Preços
Filtros empresas ME/EPP
Filtro avançado por palavra chave e preço
Filtros por unidades de fornecimento
Pesquisa por UASG/órgão
Filtro por modalidade
Filtro pesquisa histórica (resultados com até 5 anos)
Importação de planilhas para busca de preços
Permite realizar cotação diretamente com fornecedores para obtenção dos preços de mercado
Disponibiliza todos os preços ofertados e aceitos nas licitações das fontes disponíveis no sistema

RELATÓRIOS
•
Relatórios com uf de origem da pesquisa
•
Relatórios personalizados
•
Relatórios em pdf e Excel
•
Relatórios com gráficos estatísticos
•
Relatórios com print screen da Ata do ComprasNet
•
Relatórios com dados comerciais do fornecedor
•
Relatórios com preço máximo e preço mínimo
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5.

RECURSOS/ADICIONAIS

•
27 fórmulas de cálculo
•
Cotação com vários itens - lote
•
Cálculo automático do Valor Unitário x Quantidade
•
Detalhamento de propostas e lances do pregão
•
Seleção de preços manualmente
•
Histórico de vendas do fornecedor
•
Sugestão de preços
•
Pesquisa inteligente
•
Verificação automática de irregularidades dos preços selecionados
•
Exportação de documentos em planilha Excel
•
Mapa estratégico de fornecedores com filtros regionais
•
Declaração de competitividade da LC 123-ME/EPP
•
Composição de preços de serviços terceirizados
•
Consultas de Atas de Registro de Preços e Intenções de Registro de Preços
•
Acesso ao módulo Painel de Negociações, consulta de histórico de preços por CNPJ bem como penalidades
•
Seleção de preços comparativos
•
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 validade da licença
•
Treinamento aos servidores designados para operar o sistema , visando o regular funcionamento do software com a
obtenção dos resultados para quais foi desenvolvido
6.

FASE INTERNA - FERRAMENTAS AUXILIARES

•
•
•

Sistema de elaboração da Especificação do Objeto - Interativo - Acesso ilimitado
Sistema de elaboração do Termo de Referência - Interativo (modelo AGU) - Múltiplos modelos
Totalmente editável
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Método de Trabalho

A utilização do serviço é exclusiva e restrita ao número de inscrição - CNPJ do cliente, sendo proibida a divulgação das
senhas de acesso a outros Órgãos/Entidades/Instituições e usuários não cadastrados.
Administrador das senhas de acesso:

O responsável pela assinatura/contrato será cadastrado como Supervisor e terá a prerrogativa e a responsabilidade do
cadastramento/alteração dos outros usuários cadastrados. O usuário Supervisor só poderá ser alterado pela Negócios
Públicos, após solicitação formal do cliente assinante (por seu gestor responsável). Cada um dos usuários e o Supervisor
utilizarão login de acesso e senha distintos.
O cadastro do Supervisor será realizado pela Negócios Públicos mediante informação /indicação
autoridade responsável). Esta notificação poderá ser realizada por meio eletrônico (e-mail).

do

cliente

(por

sua

O Supervisor cadastrará cada um dos usuários, respeitando a quantidade máxima de usuários contratados e habilitará a
utilização de cada um no módulo de “gestão do contrato”. A gestão do cadastramento dos usuários, senhas e ocasionais
alterações será atribuição do Supervisor e acompanhada pela Contratada.
Quantidade de usuários por assinatura:

A quantidade de usuários será definida de acordo com a Proposta Comercial. O acesso não será simultâneo aos usuários
cadastrados conforme o formato/plano contratado.
Requisito mínimo para acesso:

O Banco de Preços tem disponibilidade de acesso utilizando os navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox,
Safari, Edge e Internet Explorer. O Internet Explorer deverá ter versão mínima IE 9 (nove) ou superior.

Ópera,

O acesso está disponível nas plataformas: Windows, Mac, Linux, IOS e Android. Podendo ser acessado por meio de
computador, tablet e Smartphone.
Configuração de Servidor Proxy (Proxy Server):

De acordo com a infraestrutura técnica de cada cliente, informações adicionais de configuração de proxy e cookies podem
ser solicitadas a Negócios Públicos.
É de responsabilidade do cliente a liberação/desbloqueio de eventuais restrições de acesso ao Banco de Preços junto aos
responsáveis técnicos de TI/Informática do cliente.
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CERTIDÃO
ATE 4235/20
A

ASSESPRO

–

ASSOCIAÇÃO

DAS

EMPRESAS

DE

TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO, REGIONAL PARANÁ, associação civil de direito privado, sem fins
lucrativos, que congrega e representa as empresas nacionais fornecedoras de
software e prestadoras de serviços de informática, atendendo a solicitação de
sua empresa associada, e com fundamento nos documentos regularmente
registrados em nossos arquivos, vem certificar, em atendimento ao que reza o
art. 25, nº I da Lei 8666 de 21.06.93, que segundo estas informações, a NP
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, com sede à Rua Dr.
Brasílio Vicente de Castro, 111 – Campo Comprido na cidade de Curitiba, no
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 07.797.967/0001-95, é autora e
única fornecedora no Brasil, do produto BANCO DE PREÇOS
Nome do produto – BANCO DE PREÇOS
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Linguagem: C# Asp.Net
Banco de Dados: Sql Server
Funcionalidades:
•

Cotação

possibilitando:

de

Preços,

Criação,

Funcionalidade

Edição,

Exclusão,

para

gestão

Restauração,

de

cotações,
Duplicação,

Compartilhamento, Análise Automatizada, Geração de Relatório, Importação de
Itens, Inclusão de Itens, Edição de Itens, Exclusão de Itens, Inclusão de Preços
em Itens, Remoção de Preços em Itens, Envio de Convite a Fornecedores.
•

Pesquisa de Preços de Produtos e Serviços baseado nos filtros: Objeto,

Catmat/Catser, Data, Região, Estado, Cidade, Marca, CNPJ do Fornecedor,
Pregão, Órgão, Modalidade, Quantidade, Materiais ou Serviços, Participação
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Exclusiva, Itens Sustentáveis, SRP; Efetuando busca nas fontes de pesquisa:
Portal ComprasNet, BEC/SP, Licitações-E, ComprasMG, ComprasES, ComprasDF,
BPS, Tabela CMED, Tabela Sina pi, Tabela CEASA, Tabela CONAB, Site
Americanas, Site Submarino, Site Jocar Auto Peças, Possibilitando a visualização
dos detalhes dos preços e a inclusão destes em cotações.
•

Mapa de Fornecedores, Relatório demonstrando os fornecedores de

determinado produto, possibilitando a criação informando catmat e região
desejada, Impressão de relatório e Exclusão de Mapa.
•

Decreto de Competitividade, Relatório demonstrando a existência ou não

de competitividade para determinado produto, baseado nos registros de
licitações do sistema, possibilitando a criação informando catmat, região, marca,
período e quantidades desejadas.
•

Terceirização, Funcionalidade que possibilita a busca de serviços de

terceirização baseado no tipo de serviço, Estado, Período e especificação
adicional, possibilitando a criação e exclusão de cotação e a geração de relatório.
•

Termo de Referência, Funcionalidade que possibilita a criação, edição e

exclusão de termos de Referência, permitindo também a inclusão, importação,
edição e exclusão de especificações técnicas além da edição e geração do
modelo do documento.
•

Especificação Técnica, Funcionalidade que permite a inclusão, exclusão,

envio e geração de relatórios de especificação técnica para compras de
produtos/serviços, para inclusão sistema disponibiliza assistente com intuito de
guiar a criação de especificação de acordo com os itens já existentes no banco
de dados do sistema.
Curitiba, 09 de Dezembro de 2020

ADRIANO
AUGUSTO
KRZYUY:0178845
9903

Assinado de forma

Assinado de forma digital
por ADRIANO AUGUSTO
KRZYUY:01788459903
Dados: 2020.12.09
21:50:52 -03'00'

RODRIGO CURI digital por RODRIGO
GALLEGO:006 CURI
GALLEGO:00692224955
Dados: 2020.12.09
92224955
16:40:48 -03'00'

A presente certidão é válida por 90 (noventa) dias em todo o território nacional.
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