CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 22/2017
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS E A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA.

Por este instrumento particular de contrato, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n°
49.131.287/0001-88, com sede à Avenida Altino Arantes, n° 369, Centro, neste ato representada pelo
Superintendente, Sr. Marcelo Simoni Pires, portador da Carteira de Identidade RG sob n° 4.617.529-5 e
inscrito no CPF sob n° 753.799.708-00, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a NP
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, com sede na Rua Lourenço Pinto, n° 196, 2°
e 3° andar, Centro, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 07.797.967/000195, representada pelo Sr. Rudimar Barbosa dos Reis, brasileiro, casado, empresário, portador da
Carteira de Identidade RG sob n° 4.086.763-5 e inscrito no CPF sob n° 574.460.249-68, residente e
domiciliado à Rua Joaquim Silveira da Motta, n° 296, Guabirotuba, na Cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato, com fundamento no
inciso l do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, consoante Processo
n° 805/2017 - Inexigibilidade de Licitação n° 3/2017, que é parte integrante do presente instrumento e
no qual estão vinculadas as partes, mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitem e
outorgam a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 — O presente contrato tem por objeto a assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de
preços praticados pela Administração Pública denominado de "Banco de Preços".
1.2 - A funcionalidade da ferramenta, sua forma de utilização e prestação do serviço encontra-se
descrita na proposta comercial da CONTRATADA, a qual é parte indissociável e integrante deste
contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pela CONTRATADA, sob o regime
de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CRÉDITO
3.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais).
3.2 - Os recursos financeiros para realização do objeto desta Licitação correrão por conta da seguinte
dotação orçamentaria:
03.02.01 - Diretoria Administrativa
03.02.05 - Divisão de Material e Património
04.122.0901.2.901 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
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CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em uma parcela única, devendo ocorrer até o 10° (décimo) dia útil
contado da apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá ser assinada pelo responsável.
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4.2 - A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente da
CONTRATANTE.
4.3 - Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para o
pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização.
4.4 - O atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido peia CONTRATANTE, incidirá no
bloqueio das senhas de acesso à ferramenta, acesso este que será liberado novamente após
constatada a quitação do citado débito pela CONTRATANTE, conforme prevê o artigo 78, inciso XV da
Lei Federal n° 8.666/93.
4.5 - A CONTRATADA terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o valor da
parcela paga com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento,
caso o atraso for única e exclusivamente causado pela CONTRATANTE, com base na variação do
IGP-M da FGV.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 - Das obrigações da CONTRATADA:
5.1.1 - Executar de acordo com sua proposta, normas legais e cláusulas deste contrato, o objeto
contratado, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de suas obrigações;
5.1.2 - Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer danos
e ou prejuízos materiais ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos seus empregados ou
preposto, a CONTRATANTE ou a terceiros;
5.1.3 - É a única e totalmente responsável pelo recolhimento nos prazos legais de todos os encargos
sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e outros decorrentes da presente contratação e sua
execução, em quaisquer das esferas: Privada, Federal, Estadual e Municipal;
5.1.4 - Se obriga a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias no objeto deste
Contrato, até o limite de 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial deste Contrato, nas mesmas
condições contratuais, conforme dispõe o parágrafo 1° do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93;
5.1.5 - Está obrigada a manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, assim como manter todas as condições de habilitação e qualificação;
5.1.6 - Manter preposto para representá-la na execução do contrato e para intermediar as solicitações
entre as partes, realizada sempre que possível mediante mensagens eletrônicas/e-mails, o qual deverá
ser aceito pela CONTRATANTE. A dispensa deste deverá ser comunicada imediatamente a
CONTRATANTE, com indicação do substituto;
5.1.7 - Notificar a CONTRATANTE sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou indisponibilidade
da ferramenta durante a execução e vigência do contrato.
5.2 - Das obrigações da CONTRATANTE:
5.2.1 — Fornecer à CONTRATADA todos os documentos e prestar todos os esclarecimentos
necessários à execução do contrato;
5.2.2 - Efetuar o pagamento devido a CONTRATADA no valor, forma e prazo avençado.
CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO
6.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme prevê o inciso II, do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, desde que haja autorização formal
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da autoridade competente e observado os seguintes requisitos:
6.1.1 -A execução do objeto licitado tenha sido realizado de forma satisfatória;
6.1.2 -A Administração mantenha interesse na continuidade da execução do objeto licitado;
6.1.3 - O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
6.1.4 -A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.
6.2 - A(s) prorrogação(ões) do prazo de vigência será(ao) formalizada(s) mediante celebração do(s)
termo(s) de aditamento a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal n°
8.666/1993.
6.3 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE não
gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.
6.4 - Não obstante o prazo estipulado na cláusula 6.1, a vigência contratual nos exercícios
subsequentes estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orçamentarias de cada exercício, para atender as respectivas
despesas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO GESTOR DO CONTRATO
7.1 - A execução do contrato será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como gestor
o Sr. Sandra Corte Vita, Chefe de Compras, responsável por esse acompanhamento, nos termos do
Art. 67, da Lei n° 8.666/93, que deverá atestar a execução dos serviços.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1 - Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial do contrato, a
CONTRATADA poderá, após a apreciação de defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (art. 86 e 87 da
Lei 8.666/93):
8.1.1 - advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;
8.1.2 - multa nas seguintes situações:
8.1.2.1 - atraso até 10 (dez) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor do
contrato, após o que, a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do
contrato;
8 .1.,2.2 — em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração, decorrente do que prevê este
subitem, ou de qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a
defesa prévia, multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
8.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos; e
8.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante
a esta Autarquia, que será concedida caso a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
8.2 - As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA.
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8.3 -As penalidades previstas nos subitens 8.1.1, 8.1.3 e 8.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com
as muitas previstas nesta cláusula.
8.4 - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam,
não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de
força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no
fato necessário, cujos efeitos não poderiam ser evitados, ou impedidos, nos termos do parágrafo único
do artigo 393 do Código Civil.

CLÁUSULA N O N A - DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93.
9.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.
9.3 - A rescisão deste contrato poderá ser:
9.3.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos l
a XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada;
9.3.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;
9.3.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
9.4 - A rescisão administrativa ou amigável será procedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
9.5 - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão
assegurados a CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federai n° 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
10.1 - O preço fixado não poderá receber reajuste em periodicidade inferior a 12 (doze) meses.
10.2 - Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IGP-M acumulado no
período, desde que requerido pela CONTRATADA.
10.3 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
10.4 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente.
10.5 — O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente contratados da defasagem
provocada pela inflação, de maneira a manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
CLÁUSULA ONZE - DO FORO
11.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro
da Comarca de Ourinhos, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado,
independente do domicílio das partes.
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E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual
forma e teor, na presença das testemunhas.

Ourinhos, 14 de setembro de 2017.

SUPERINTEND

! ÁGUA E ESrGOÍO DE OURINHOS
arcelo Simoni Pires
Superintendente
CONTRATANTE

NP CA£JAClfAÇÃajÊ~S~OLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
ç, n. Rudimar Barbosa dos Reis
'
Sócio Administrador
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Sandro Corte Vita
RGn° 23.349.103-X

Otacílio Donizeti Tavares de Andrade
RGn° J23.965.227-7
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faz:
NP
SOLUÇÕES
na forma abaixo:

Saibam quantos este público instrumento de
procuração bastante virem, que aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil
e dezessete (12/09/2017) lançada pelo número 03498/2017 no "Livro Protocolo Geral",
nesta cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em Serventia cujos serviços ao
Notário foram regularmente delegados pelo Poder Público Estatal, perante mim
escrevente do 8° Tabelionato, compareceu como outorgante: NP CAPAGITAÇÃO E
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e
foro na Rua Lourenco Pinto, n° 196, 3° andar, conjunto 301, Centro, Curitiba, Paraná,
inscrita no GNPJ/MF sob n° 07,797.967/0001-95; neste ato representada por seu sócio
administrador: RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, brasileiro, que se declara casado,
maior e capaz, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 4.086.763-5/SSP/PR
e inscrito no CPF/MF sob o n° 574.460.249-68, residente e domiciliado na Rua Doutor
Joaquim I. Silveira da Motta, n° 296, Guabirotuba, Curitiba, Paraná, CEP: 81.520-280,
conforme Quarta Alteração e Consolidação do Contrato Social registrada e arquivada
na Junta Comercial do Paraná sob n° 20153268654 em data de 23/06/2015, Cartas de
Exclusividade registradas e arquivadas na Junta Comercial do Paraná respectivamente
sob n°s 20156779072 em data de 21/12/2015, 20161928382 em data de 09/05/2016,
20171076354 em data de 06/03/2017, 20171076362 em data de 06/03/2017,
20172983371 em data de 05/05/2017, 20174482698 em data de 24/07/2017,
20175750114 em data de 05/09/2017 e Certidão Simplificada expedida pela Junta
Comercial do Paraná sob n° NIRE 41 2 0562317-8 expedida em data de 06/09/2017,
as quais ficam arquivadas nesta Serventia às fls. 286/300 do livro 293-B e 001/016 do
livro 294-B. A presente, pessoa identificada por mim e pelo Notário que esta
subscreve, através dos documentos apresentados e acima mencionados, do que dou
fé. E pela outorgante, na forma representada, me foi dito que por este público
instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora:
JESSICA GORSKÍ DOS REIS, brasileira, solteira, administradora de empresa,
portadora da Cédula de Identidade n° 8.823.012-4/SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob
n° 091.254,249-71, residente e domiciliada na Rua Doutor Joaquim I. Silveira da Motta,
n° 296, Guabírotuba, Curitiba, Paraná, CEP: 81.520-280, á quem confere poderes para
representá-la perante Repartições Públicas Municipais, Estaduais, Federais e
Autárquicas; Ministério do Trabalho e Previdência.; Social, INSS, Justiça Comum,
Federai e Trabalhista, Junta Comercial de quaisquefEstados, Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, comércio e indústria, em geral; empresas públicas e privadas,
junta de conciliação e julgamento, inclusive perante a-Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; Agencia de Rendas, Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional Federal e Estadual, em ^quaisquer de suas delegacias ou
agencias; podendo para tanto, de requerer e retirar quaisquer documentos; Certidões
Negativas, Positivas e suas Explicativas; assinar o que for de direito; registrar e
cadastrar senhas; preencher e assinar, requerimentos, guias, formulários, cadastros,
termos, fichas e documentos, prestar e firmar declarações e informações de quaisquer
natúrezas; cumprir exigências, tudo requerer, alegar e assinar o que convier; fazer
acordos; pagar taxas e emolumentos, renegociar e parcelar dividas existentes, receber,
quaisquer importâncias devidas a outorgante, assinano>AOs necessários recibe>s'ê
dando quitação; assinar tod"
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ítulos, autorizando abatimentos, descontos, prorrogações de vencimentos, entregas"
[franco de pagamento, protestos e o que mais preciso for; admitir e demitir
iempregados, fixando-lhes ordenados e atribuições; receber toda e qualquer
limportância devida à outorgante, dando a devida quitação; assinar contratos
[administrativos dos produtos Banco de Preço e REAP; requerer e acompanhar
Iprocessos, assinar guias, papéis e documentos; apresentar provas, fazer acordos e
jacertos; anexar e desentranhar documentos; prestar e firmar declarações e
(informações; contratar advogados com os poderes contidos nas cláusulas "Ad Judicia"
!e "Ad Negocia", para a defesa dos direitos e interesses da outorgante, enfim, praticar
[todos os demais atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do
[presente mandato. O PRESENTE ATO É VÁLIDO ATÉ O DIA 12/10/2017. (SOB
MINUTA). A qualificação da procuradora e os elementos relativos ao objeto do
presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, na forma
representada, que por eles responsabiliza-se. Guia de Recolhimento ao
FUNREJUS no valor de R$ 17,50, em nome da outorgante sob n°
14000000002903307-7, referente a alíquota de 25% sobre atos notariais com menor
expressão económica, paga em data de 12/09/2017, conforme Lei n° 18.415/14. E de
icomo assim disse, me pediu que lhe fizesse este público instrumento, que depois de
[lido e em tudo achado conforme, aceita, outorga e assina, dispensando a presença e
[assinatura de testemunhas instrumentárias, na forrn,a^do disposto no artigo 684 do
[Código de Normas do Foro ExtrajudíciaM^Ccw-régedopia-Geral da Justiça do Estado
|do Paraná, tudo pepafrteNmim
^.^ ^J HEITOR DE SOUSA GONÇALVES,
Escrevente, que^âígitei./E eu S^abelíao./a subscrevi. Curitiba, 12 de setembro de
Í2017. a.a. Rtí&mAR BA-RBQSA DO£ REJS, Cuspias: 384,62 VRC - R$ 70,00. Selo de
lautentiçid^de-do/FUN/áPEN R§X7§.>ÍADA^v1AIS". TRASLADADA na mesrna data.
bscrevo e assino em público e raso.

RUA OR. MURICY, 468
FONE: Í02S-1SOO
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