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MEMORANDO NO35/2018/CC
Ourinhos, 01 de agosto de 2018.

À
Procuradoria

Prezadas Procuradoras,

Consiste o presente expediente a contratação da empresa NP
Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, mediante processo de inexigibilidade de licitação,
objetivando a assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela
Administração Pública, totalizando o valor de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa
reais), conforme proposta em anexo.

Como é de conhecimento, todas as contratações da Administração
Pública devem ser antecedidas de licitação, por força do art. 37, inc. XXI da Constituição
Federal. Assim, para operacionalizar o procedimento licitatório, a Administração Pública deve
prever todos os custos inerentes às futuras contratações verificando a vantagem do negócio a
ser realizado, com base na pesquisa de mercado.

Essa fase da pesquisa de mercado quase sempre é demorada, pois
implica numa criteriosa busca de preços perante as empresas do ramo do objeto pretendido e
até em diversos sites da Administração Pública. Assim, vários contatos precisam ser mantidos
para que se consiga finalizar a pesquisa, especialmente quando diz respeito à contratação de
serviços ou do objeto com poucos fornecedores no mercado.

Desse modo, a Administração Pública enfrenta uma grande dificuldade
para aquisições e contratações principalmente no que tange a utilização de ferramentas que
facilitem a captação de preços para instrução processual.

o art. 15, inciso V da lei 8.666/93 dispõe:
"Art. 15. As compras, sempre que posstvet. deverão:
(. ..)
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades
da Administração Pública .... "

o uso da ferramenta por esta Divisão, disponibilizado pela empresa
acima referida, denominado Banco de Precos, se justifica pela agilidade que o sistema
confere à expedição dos processos de compra. A título de comparação, um processo feito com
a consulta direta ao mercado pode levar cerca de dias, semanas e até mesmo meses, para
conclusão da fase de pesquisa. Por meio da ferramenta, as propostas para aferição de
adequação ao mercado podem ser obtidas em poucos minutos.

o Banco de Preços se trata de uma ferramenta de pesquisas de preços
visando o estabelecimento do valor estimado ou máximo da 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,
conforme pode se observar também dos documentos que seguem anexos aos autos.
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É uma forma de a Administração Pública conseguir de modo rápido e
seguro, a estimativa dos preços de mercado e dos preços praticados pela própria
Administração, que permite a abstenção de preços inexeqüíveis ou exorbitantes.

Ademais, atualmente, há grande dificuldade em se conseguir tais
cotações, pois as empresas que se prestam a isto, de certa forma, aproveitam-se na indicação
dos preços que lhe convém serem interessantes. Por vezes vemos no momento de cotação há
superfaturamento com alegações de diversos motivos por parte de fornecedores.

Em relação à opção por escolha do fornecedor mediante inexigibilidade
de licitação, está pode ser fundada na exclusividade do fornecimento.

Tal procedimento está amparado pelo disposto no art. 25, inciso I, da
Lei 8.666/1993, a qual transcrevo:

'~rt. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição,em especial:

I - para aquisição de meterieis. equipementos, ou gêneros que só
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a
comprovaçãode exclusividadeser 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
ConfederaçãoPatronal ou, ainda,pelasentidadesequivalentes.'/

E não podia ser diferente. Se apenas uma empresa pode fornecer o
produto almejado, ou se apenas ela produz aquilo que se pretende adquirir, por óbvio, não há
que se falar em competição para escolha do fornecedor; a própria situação fática o impede.

No que diz respeito à comprovação da exclusividade, a Associação das
Empresas Brasileira de Tecnologia da Informação - ASSESPROREGIONAL PARANÁ, atestou
que a empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, é a autora e única fornecedora
do Brasil do produto com as especificações da ferramenta "Banco de Preços", acima
destacadas. Trata-se, portanto, de uma ferramenta exclusiva e indispensável para a fase
interna dos processos licitatórios.

O produto "Banco de Preços" é fornecido, mediante dispensa ou
inexigibilidade de licitação, para diversos órgãos e entidades da União, Estados e Municípios, a
qual destaca, a título de exemplo, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, conforme cópias dos atestados de capacidade técnica em anexo, que
adquiriram a referida ferramenta, haja vista presentes os requisitos permissivos para a não
realização do certame.

Anexo aos autos segue também às documentações relativas à
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e
Qualificação Técnica.

Com relação à justificativa do preço, observamos a compatibilidade do
ofertado a esta Autarquia com demais praticados a outros órgãos públicos, conforme se
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denota das cópias em anexo de notas de empenhos, bem como nos referidos atestados de
capacidade técnica dos Tribunais da União e do Estado acima mencionados.

Referente aos encargos da presente contratação, correrão por conta de
recursos financeiros desta Autarquia, da seguinte dotação orçamentária:

03.03.00 - Diretoria de Administração
03.03.01 - Diretoria Administrativa
04.122.0601.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

O presente instrumento se presta a cumprir o contido no parágrafo
uruco do artigo 26 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, como antecedente necessário à
contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Assim, encaminho o processo para parecer dessa Procuradoria, sobre a
possibilidade de efetuarmos a contratação, mediante processo de inexigibilidade de licitação
nos termos do artigo 25, inciso I da Lei 8.666/1993.
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BANCO
DE PREÇOS'~')

Curitiba, 12 de Junho de 2018

Proposta nO 7.896/2018

SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
A/C: MAURÍCIO DELLA TONIA

Esta proposta comercial da empresa
objetivo apresentar os benefícios e
de dados desenvolvido para auxiliar
fundamentais da licitação:

NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
condições para a

em todas as
contração
fases da

do Banco de Preços,
contratação pública em

LTDA, tem
avançado

diversos

por
banco

atos

• Especificação técnica do objeto ou serviço;
to Elaboração do termo de referência;

• Pesquisa e comparação de preços;
•• Auxilio na localização de fornecedores por Região e Estado;

• Mapa de comprovação de competitividade decreto 8.538/15;
• Módulo para a composição de preços de serviços terceirizados.

Com mais de 7 anos de experiência o Banco de Preços é o único no mercado que atende a todas as
instruções e orientações normativas sobre pesquisas e cotações de preços.

1. A CONTRATAÇÃO CONTEMPLA

• Assinatura para acesso aos serviços do sistema BANCO DE PREÇOS
• Treinamento ilimitado e sem custo adicional aos servidores designados para operar
visando a regular utilização do"software" e todas as suas funcionalidades para
aproveitamento de seus resultados.
• Nossos treinamentos e suportes técnicos poderão ser realizados através de vídeo
Skype, e-mail, chat online e telefone, entre os horários de 9h e 18h de segunda a quinta
sextas -feiras de 09:00 às 17:00, durante a vigência do contrato.
• Desconto especial em todos os eventos promovidos pela NP Eventos, durante a
contrato.

o sistema,
o melhor

conferência,
- feira, às

vigência do

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA:

É mais um
Legalidade,
contratação

dos serviços
Transparência
pública, pois

e
do Grupo Negócios Públicos que visa atender aos princípios
Objetividade, o Banco de Preços possibilita a melhora no

otimiza a atuação dos agentes, atribui confiabilidade às

da Eficiência,
processo de

informações e
padroniza os procedimentos.

• Conteúdo: Resultados de licitações adjudicadas e homologadas que é apurado diariamente por
profissionais especializa dos, viabilizando a tomada de decisões de maior complexidade.
• Pesquisa: Realizada por palavra chave ora publicada na descrição do objeto/licitação. Preços com
atualização diária.
• Fonte de pesquisa: Compras Governamentais, Licitações- E, Bolsa Eletrônica de Compras de São
Paulo- BEC, Sites de Domínio Amplo, BPS, Sinapi e cotação direta com o fornecedor.
•• Pesquisa por filtros, tais como código de CATMAT/CATSER, período, UF, Região, Cidade, código de
UASG, NO do pregão, CNPJ do fornecedor, quantidade de itens, SRP, itens sustentáveis, matérias,
serviços e participação exclusiva de ME/EPP.
• Cada preço tem sua referência original com link para redirecionamento para a publicação oficial ou
cópia da publicação em PDF.
• A partir da seleção de preço na tela de pesquisa, é emitido um extrato de preços comparativos,
com dados de origem de cada preço, fórmula utilizada, bem como detalhamento dos preços com

gráficos.
Sistema de elaboração da especificação do objeto - Interativo.

Banco de Preços
Telefone: (41) 3778-1830
contato@bancodeprecos.com,br
www.bancodeprecos.com.br

Rua Lourenço Pinto, 196
20 Andar - Centro -
CuritibajPR
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~ Mapa de fornecedores - Com filtros regionais.
•. Sistema de elaboração do termo de referência - (Modelo AGU).

• Declaração de competitividade da LC 123 - ME/EPP.
e Painel de negociação com fornecedor.
• Levantamento indicativo de inexigibilidade.
• Cotação Segura - Verificação automática de irregularidades dos preços selecionados.
• Módulo de terceirização - Modelos de planilhas de custo de serviços terceirizados.

3. INVESTIMENTO ESPECIAL PARA CONTRATAÇÁO:

Produto Licenças Usuários Vir. Unitário Vir. Investimento

Licença Pesquisa de Preços 1 Licença(s) 2 7.990,00 7.990,00

» Cortesia: 01 LICENÇA.

4. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

• 12 meses a partir da liberação da senha

S. FUNCIONALIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA:

• Acesso via Internet no site www.bancodeprecos.com.br
•• Acesso somente autenticado login/senha.

• Login/senha de uso exclusivo não podendo
públicas/privadas ou diferentes IP's.

• Não é possível fazer login simultâneo.

ser compartilhado com outras entidades

6. FUNDAMENTO LEGAL PARA CONTRATAÇÃO:

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

• 11. 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. lI, do art. 23 da Lei de Licitações.
• m. Instrução Normativa NO 3 de 20 de Abril de 2017, os preços constantes no Banco de Preços
atendem a todos os Inc.da referida IN. IV. Acordão 1445/15- TCU/Plenário.

7. EFETIVAÇÁO DA COMPRA E INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO:

• Para efetivar a contratação, é necessário o órgão emitir nota de empenho
fornecimento a favor da NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA,
nO.07.797.967/0001-95, IE - 90547068-01, estabelecida à Rua Lourenço Pinto, 196, 30 andar.

• 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:

ou autorização de
inscrita no CNPJ

Banco do Brasil
AG.1622-5

BANcoooBMsll Conta: 464-2

8. VALIDADE DA PROPOSTA: 10/09/2018

Atenciosamente,
Franciele de Oliveira

Consultor Comercial

Banco de Preços
Telefone: (41) 3778-1830
contato@bancodeprecos.com.br
www.bancodeprecos.com.br

Rua Lourenço Pinto, 196
20 Andar - Centro -
Curitiba/PR
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Assunto Proposta Banco de Preços NO: 7896/2018
De <thalita@negociospublicos.com.br>.tê
Para <mauriciodellatonia@hotmail.com>J ••
Cópia <licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br>.13

Data 12/06/201821:04
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• Proposta.pdf (77 KB)

Envio de Proposta
Olá MAURÍCIO DELLA TONIA

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,

Thalita Heloisa Ferreira
Consultor Comercial
(41) 3778-1824 I www.negociospublicos.com.br I thalita@negociospublicos.com.br
R. Lourenço Pinto, 196 - 2° andar I Curitiba-PR - CEP 80010-160
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DEFINiÇÃO DOS SERViÇOS

o Banco de Preços é um avançado banco de dados desenvolvido para auxiliar em todas as
fases da contratação pública - preparação, licitação e execução do contrato - com a garantia
de segurança, agilidade e economicidade. Possui uma base de consulta com mais de 12
milhões de preços, possibilitando uma pesquisa ampla e a consequente aferição da realidade
dos preços praticados nas licitações.

Na etapa preparatória da licitação, o Banco de Preços auxilia na fixação segura do valor
orçado, na especificação do objeto, na padronização de produtos e serviços licitados e na
composição de justificativas para a eventual necessidade de indicação de marca.

Na etapa licitatória, atua na verificação da aceitabilidade de proposta e análise de
exequibilidade, bem como na negociação de preços.

Na execução do contrato, possibilita verificações para os fins de concessão de reequilíbrio
econômico-financeiro, prorrogação e economicidade do ajuste.

No âmbito do Registro de Preços, auxilia na análise e na justificativa do processo de
adesão/carona, na gestão da ata e nas negociações em situações previstas pelo Decreto
Federal nº 7.892/13.

Por fim, nas contratações diretas, possibilita verificações de razoabilidade do valor em
inexigibilidades de licitação e outras hipóteses, bem como dos limites para a realização de
dispensa em razão do valor.

ESPECI FICAÇÕES

..•. Atendimento a todos os parâmetros da IN nº 5/14-SLTI/MPOG, em seu art. 2º, incisos
I, li, 111e IV, da seguinte forma:

o Pesquisas nos dois maiores portais nacionais de compras públicas, quais
sejam, Compras Governamentais (Administração Pública Federal direta) e
Licitações-e (Administração Pública Federal indireta, administrações estaduais
e municipais) e, ainda, da Bolsa Eletrônica de Compras-BEC/SP, para obtenção
dos preços públicos;

o Cotação de preços diretamente com fornecedores, para a obtenção dos preços
de mercado;

o Pesquisa de preços publicados em mídia especializada, sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, com data e hora de acesso .

.I.. Pesquisa de preços individualizada para cada um dos parâmetros indicados na IN nº
OS/2014-SLTI/MPOG, quais sejam:

o Compras Governamentais;
o Contratações similares de outros entes públicos;
o Pesquisa com fornecedores;
o Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou

de domínio amplo.



~ Pesquisa com a utilização dos seguintes filtros:
o por região;
o por cidade;
o por setor de atuação administrativa;
o por CATMAT/CATSER;
o por itens sustentáveis.

~ Atualização diária em relação às fontes pesquisadas;

~ Pesquisa nas atas de registro de preços dos últimos 12 meses;

•. Captação de todos os preços ofertados e aceitos nas licitações;

~ Verificação da existência ou inexistência de competitividade entre microempresas e
empresas de pequeno porte, para o fim de atender à LC 123/06 no tocante a licitações
exclusivas;

•. Emissão de relatório único e consolidado, contendo as informações referentes a todos
os lotes ou itens pesquisados;

..•.. Print screen de telas, para autenticidade da informação;

•. CNPJ do Fornecedor e Impressão de Página WEB;

•. Exportação de documentos em planilhas excel;

~ Dados da homologação;

•. Suporte na definição das especificações do objeto, com o BP fase interna.

ITENS EXCLUSIVOS

-.. Pesquisa de preços nos principais portais de compras eletrônicas, quais sejam,
Compras Governamentais, Licitações-e e Bolsa Eletrônica de Compras - BEC/SP: a
partir das especificações e quantidades parametrizadas, a pesquisa mostra todos os
preços oferta dos 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).

•. 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 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.
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4 Mapa de fornecedores: informações sobre os fornecedores do produto pretendido,
nas respectivas localidades em que se situam, com dados de contato e possibilidade de
enviar, diretamente, e-rnails com termos de referência anexados, apenas clicando
sobre o e-mail do fornecedor. Essa funcionalidade é de enorme praticidade e utilidade,
pois retira da equipe o trabalho de localizar fornecedores pelos meios usuais, além de
automatizar e agilizar a pesquisa com fornecedores.

{. Busca por itens sustentáveis: busca de preços voltada apenas para licitações que
contenham itens sustentáveis, facilitando o atendimento das exigências legais de
sustentabilidade e garantindo que o valor orçado será compatível com o específico
mercado de fornecedores que ofertam tais itens. No cenário atual de falta de
conhecimento técnico dos agentes sobre aspectos da sustentabilidade e sobre o
comportamento do mercado para esses itens, vale frisar a dificuldade na identificação
de exigências adequadas de sustentabilidade, que não restrinjam indevidamente a
competição e que permitam o cumprimento do compromisso do consumo sustentável
pela Administração.

~ Declaração de ME e EPP: recurso que auxilia na comprovação da existência ou não de
competitividade entre microempresas e empresas de pequeno porte em uma
determinada região, para o produto a ser licitado, indicando a quantidade desses
fornecedores. Essa informação é fundamental diante do dever de realizar licitações
exclusivas para ME e EPP e conceder outros benefícios preconizados pela LC 123/06,
contribuindo para afastar a subjetividade do agente público na decisão de definir o
lote ou item para exclusiva participação de ME e EPPe minimizar o risco de licitações
desertas ou fracassadas. Da mesma forma, para as licitações exclusivas, possibilita que
a pesquisa de preços seja feita diretamente com as ME e EPP,aproximando a licitação
da realidade desse mercado.

4 Preços de atas de SRP dos últimos 12 meses: o sistema de registro de preços vem
sendo amplamente utilizado pela Administração Pública, para os mais diversos
objetos, servindo de importante referencial para realização de licitações que tenham o
mesmo escopo. O Banco de Preços traz as atas assinadas nos últimos 12 meses, ou
seja, atas vigentes, que podem ser tomadas como fonte de pesquisa de preços ou
auxiliar na identificação de ata cujas condições de contratação se assemelhem à
pretendidas pela Administração, em caso de eventual necessidade de contratar de
forma rápida, mediante adesão a outro sistema de registro de preços.

'* Relatório consolidado: o resultado das pesquisas vem especificado em um único
relatório que consolida todas as fontes e itens pesquisados.

4 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.



I. o que é o Banco de Preços e para quais finalidades ele pode ser utilizado?

o Banco de Preços é uma SOLUÇÃO INTEGRADA desenvolvida para
amparar a atuação administrativa em diversos momentos do processo de
contratação pública. Não se trata de uma simples ferramenta de busca de preços
de mercado, possuindo funcionalidades que o caracterizam como uma solução
avançada, apta a ampliar a segurança de diversos atos fundamentais da
licitação, do contrato administrativo e da execução da ata de SRP, da seguinte
forma:

a) Na etapa preparatória da licitação:

a. Auxiliando na identificação das especificações do objeto e
municiando o agente público de informações acerca das
características dos produtos similares disponíveis no mercado,
permitindo vislumbrar aquelas consideradas fundamentais e
necessárias à adequada e precisa descrição do objeto no edital;

b. Possibilitando uma visão ampla do mercado em que o objeto se
insere, identificando a gama de potenciais fornecedores existentes
em nível regional, inclusive aqueles enquadrados como
microempresa e empresa de pequeno porte, para os fins da Lei
Complementar 147/14;

c. Auxiliando na percepção quanto à necessidade, ou não, de indicar a
marca do produto no edital, acompanhada das devidas
justificativas técnicas para que assegurem a legalidade da restrição
à competição;

d. Proporcionando uma pesquisa de preços ampla e com base em
preços praticados no mercado das contratações públicas, com
credibilidade para assegurar a fixação de um valor orçado que
conduza à seleção da proposta exequível mais vantajosa;

e. Facilitando a análise da cesta de preços e a fixação do valor orçado,
fornecendo parâmetros confiáveis e aplicação de métodos
estatísticos recomendados pelos órgãos de controle externo;

b) Na licitação:
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a. Viabilizando a rápida consulta de preços para o fim do exame final

da aceitabilidade da proposta e para qualquer fim vinculado ao
julgamento;

b. Municiando o pregoeiro de parâmetros para a negociação, ao
término da fase de lances, com a proposta melhor classificada;

c) Na vigência do contrato administrativo:

a. Possibilitando agilidade na pesquisa de preços com a finalidade de
analisar o direito do contratado à recomposição do equilíbrio
econômico e financeiro e oferecendo parâmetros à Administração
para decidir entre manter o contrato e liberar o contratado das
obrigações assumidas, evitando a adoção de práticas
antieconômicas;

b. Viabilizando o monitoramento dos preços e a verificação da
manutenção da economicidade do contrato;

c. Possibilitando a verificação da vantagem e adequação econômica
dos aditivos contratuais para prorrogação de prazo de vigência,
conforme o caso, e modificações qualitativas e quantitativas do
objeto;

d. Respaldando a atuação administrativa em negociações que
objetivem a obtenção de condições econômicas mais vantajosas,
especialmente no caso de prorrogações do prazo de vigência;

d) Na gestão da ata de SRP, possibilitando a comparação de preços de
diversas atas e contratos administrativos e, consequentemente, a
avaliação precisa entre adquirir por meio dela ou buscar melhor proposta
no mercado atual.

11.Por que a Administração Pública precisa do Banco de Preços?

A Administração Pública orienta-se, fundamentalmente, pelo princípio
constitucional da Eficiência, que impõe o uso racional dos recursos humanos,
físicos e financeiros para a obtenção dos resultados almejados.

o atendimento do referido princípio não é uma faculdade administrativa,
mas um dever, cumprindo ao gestor público identificar as ações consideradas
necessárias e suficientes para tanto.

É constante e crescente a preocupação quanto à prática dos atos
administrativos, de modo que atendam aos princípios da Legalidade, da
Transparência e da Objetividade. O atendimento do dever de profissionalizar
os agentes públicos para que desempenhem adequadamente suas funções, um
dos objetivos da gestão pública de resultados, deve ser complementado com o
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provimento de condições materiais, concretizadas por um ambiente favorável e
seguro para a prática dos atos inerentes.

Nesse contexto, é preciso dispensar atenção ao processo de contratação
pública, um rito complexo, que envolve diversos níveis de responsabilidade
individual e conjunta e é regido por inúmeras normas. Do início do processo até
o seu término, são praticados atos de diferentes naturezas, por agentes com
atribuições distintas e complementares, submetidos a regras específicas e
dependentes, muitas vezes, de conhecimentos alheios à sua formação
acadêmica e profissional. Destacados para exercer funções afetas ao processo
de contratação pública, passam a deter uma responsabilidade ímpar, sendo-
lhes cobrado eficiência, eficácia e legalidade. O risco de erro e consequente
prejuízo ao interesse público diretamente envolvido é considerável. Ademais
disso, a Administração Pública brasileira desperdiça tempo e recursos na
tramitação do processo, o qual, muitas vezes, necessita ser complementado ou
refeito parcial ou totalmente, em decorrência de falhas que poderiam ter sido
evitadas.

Considerando essa realidade institucional, o Banco de Preços possibilita a
melhora das condições de execução do processo de contratação pública:

rn:J otimizando e facilitando a atuação dos agentes,

[ill atribuindo confiabilidade a informações que orientam o processo e

[TI] tornando objetivos e uniformes os procedimentos.

Trata-se, portanto, de ferramenta apta a auxiliar no atendimento ao
comando constitucional para a Eficiência Administrativa e a aumentar as
possibilidades de eficácia do processo de contratação, além de mitigar o risco de
responsabilização culposa de agentes públicos envolvidos.

m. O que justifica a contratação do Banco de Preços em detrimento de
outro produto detentor de funcionalidades básicas similares?

Se você pudesse opt ar:

a) compraria um anartphone ou um celular comum?

b) compraria um carro com câmbio automático ou manual?

c) contrataria um profissonal com ou sem experiência?

d) compraria um carro com modelo novo ou anterior?

O Banco de Preços, na sua apresentação atual, é o resultado de cinco anos de
experiência em programação e adaptações a situações identificadas e reportadas
pelos usuários. Desde sua primeira versão, passou por melhorias significativas e
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fundamentais, decorrentes do know how adquirido com a sua
disponibilização pioneira no mercado e seu efetivo uso por agentes da
Administração Pública direta e indireta, por integrantes de todos os Entes da
Federação e dos três Poderes.

Portanto, o Banco de Preços detém credibilidade técnica qualificada pela
experiência, característica necessária ao investimento público em
produtos dessa natureza e inexistente em produtos similares mais
recentes. Sua ampla utilização pela Administração Pública elimina quaisquer
dúvidas relacionadas a possíveis falhas e deficiências, colocando-o na dianteira
em relação à perfeição e eficácia dos mecanismos internos, consequência
natural de diagnósticos anteriores e implantação das respectivas soluções.

Sendo assim, na comparação proposta acima:

a) o Banco de Preços é uma ferramenta de busca que possibilita a realização
de pesquisas de preço para fixação de valor orçado ou máximo, conforme
o caso, mas suas especificações técnicas permitem que seja utilizado
para uma gama maior de finalidades, auxiliando em outros aspectos do
processo de contratação pública;

b) o Banco de Preços é de fácil manuseio e operação, possibilitando o
rápido alcance dos objetivos da Administração Pública, fornecendo
relatórios paramétricos completos, com todos os dados necessários à
verificação da confiabilidade da pesquisa;

c) o Banco de Preços é o único do mercado que resulta de experiência de
cinco anos, decorrente de uso exclusivo (pela ausência de competidores)
e intensivo (órgãos e entidades dos três níveis federativos e dos três
Poderes), afastando os riscos de ineficiência e de mal investimento dos
recursos públicos;

d) o Banco de Preços é atual e aperfeiçoado considerando suas próprias
versões anteriores e, também, as demais opções existentes no mercado.

Isto posto, verifica-se que, na relação custo-benefício, a contratação do Banco
de Preços se mostra técnica e economicamente mais adequada e vantajosa,
estando, ainda, coerente com a boa prática na gestão de recursos públicos e com
os princípios que regem as contratações administrativas, por propiciar maior
eficiência e oferecer maior confiança e credibilidade.

IV. Por fim, o que torna, tecnicamente, o Banco de Preços único no
mercado?

[[] O Banco de Preços cresceu ao longo desses cinco anos, deixando de ser
uma ferramenta voltada unicamente para a pesquisa de preços. O sistema
possui uma inteligência funcional e operacional diferenciada que permite
sua utilização para múltiplas finalidades, de maneira descomplicada e
eficiente;
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[ill o Banco de Preços permite a pesquisa de preços pelo critério do menor
preço entre as propostas válidas, diminuindo a margem de erro e de
resultados ineficazes aos objetivos da licitação;

lliJ O Banco de Preços possibilita a obtenção do valor orçado mediante
aplicação de método estatístico, retirando do agente responsável
qualquer subjetividade na análise;

[ill O Banco de Preços informa o quantitativo disponível de preços para
pesquisa nos últimos 12 meses, com atualização diária, possibilitando a
identificação da amplitude e da eficácia do ato administrativo, seja para
fins de motivação, seja para fins de controle;

rn.J O Banco de Preços informa as atas de registro de preços dos últimos 5
anos, viabilizando o acompanhamento e o controle dos contratos delas
decorrentes;

lliJ O Banco de Preços permite a emissão de relatório:

o conjunto e consolidado para todos os itens ou lotes licitados,
possibilitando maior agilidade, economia de tempo e objetividade;

o personalizado com a logomarca do órgão ou entidade usuária;
o contendo o CNPJ dos fornecedores;

lliJ A base de dados do Banco de Preços abrange, também, os dados de
pregões realizados pelo sistema Licitações-e (Banco do Brasil) e pela
Bolsa Eletrônica de Compras - BEC/SP, ampliando o espectro da pesquisa
para licitações e contratos de órgãos e entidades que não utilizam o
Sistema Comprasnet;

rm O Banco de Preços possibilita a pesquisa dos preços de produtos e
serviços por CATMAT e CATSERV,simplificando a busca e atendendo, na
esfera federal, as determinações da IN nO2/11-SL TI/MPOG;

[ill Os dados obtidos podem ser exportados em XLS(EXCEL), facilitando a sua
utilização pelo usuário;

[EJ O Banco de Preços fornece um Mapa Estratégico de Compras, que elenca
os fornecedores regionais, identificando as microempresas e empresas de
pequeno porte para os fins da LC 123/06, especialmente para a
verificação da existência de competitividade para a realização de
licitações exclusivas;
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illJ o Banco de Preços possui um Cadastro de Fornecedores e respectivos
contatos comerciais, possibilitando o contato direto em caso de
necessidade, bem como a realização de eventuais diligências que se
mostrem oportunas.

Ademais disso, o Banco de Preços atende às orientações do Parecer nO
02j2012jGT359jDEPCONSUjPGFjAGU e do Acórdão nO 5.323j2012-P Câmara
do TeU, que versam sobre os aspectos da pesquisa de preços, da seguinte forma:

a) Permite a ampliação da base de consulta através de outras
fontes de pesquisa, diversa da consulta direta aos fornecedores;

b) Possibilita que a Administração realize a pesquisa a partir de
uma definição precisa e clara do objeto, auxiliando, inclusive, na
identificação das características do mesmo;

c) Permite que a pesquisa seja realizada de forma refinada,
considerando todas as variáveis correlacionadas, como prazo e
forma de pagamento;

d) Oferece informações atuais em relação ao momento da
realização da licitação e celebração do contrato;

e) Possibilita ao gestor demonstrar a regularidade dos atos
praticados, destinados ao atendimento do dever de realizar as
pesquisas prévias;

f) Possibilita a identificação do servidor responsável pela
realização da pesquisa;

g) Permite precisão na identificação das empresas do ramo do
objeto, para que a pesquisa seja realizada de modo restrito a
elas;

h) Fornece dados completos para o fim do orçamento, em especial
endereço e telefone da empresa; indicação fundamentada dos
valores praticados; data e local da expedição;

i) Possibilita a obtenção do valor orçado mediante aplicação de
método estatístico, utilizando uma das funcionalidades do
sistema.
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Fundamentação de Enquadramento Simultâneo entre Dispensa de

Licitação e Inexigibilidade

Posicionamento do famoso doutrinador Edgar Guimarães em sua obra "Contratação Direta -

Comentários às hipóteses de licitação dispensável e inexigível" pg. 12 - "Não raras vezes, é

possível constatar que em certo caso concreto é passível de ser enquadrado simultaneamente como

hipótese de licitação dispensável e inexigível. Nesta circunstância, é consentâneo com os

princípios da economicidade e da eficiência lançar mão da hipótese legal que resulte custos

menores e procedimento mais célere, sem prejuízo, é claro, da necessária formalização da

contratação direta acompanhada dos documentos e justificativas necessárias à comprovação da sua

legalidade"

Seguindo a mesma linha de pensamento, Jorge Ulisses Jacoby Femandes assim se manifesta: "A

melhor interpretação parece ser, no entanto, o enquadramento no dispositivo que represente maior

vantagem para a Administração Pública, no caso, o inc. II do art. 24, porque se poupa o custo da

publicação" Femandes, Jorge Ulisses Jacoby. Vade-mécum de licitações e contratos, 3 ed., Belo

Horizonte:Fórum, 2006, p. 407

Quanto ainda ao assunto, segue o voto do Ministro Ubiratan Aguiar do Tribunal de contas da

União que deu origem ao acórdão n" 1.336/06 - Plenário - "Desse modo, comungo com o

entendimento explicitado no parecer da Conjur, no sentido de que, havendo possibilidade de duplo

enquadramento, relativamente às hipóteses de dispensa ou inexigibilidade que não ultrapassem os

limites fixados nos incisos 1 e II do art. 24 da lei 8666/93, o administrador está autorizado a adotar

o fundamento legal que implique menor custo para a Administração Pública, em observância ao

princípio da economicidade".

NP CAPAClTAÇÃO E SOlUÇÕES TECNOLÓGICAS lTDA.
Tel. (41) 3517,8605

tranciele@negociospublicos.com.br
contato@bancodeprecos.com.br I www.negociospublicos.com.br

Lourenço Pinto, 196, 2º e 32 andar Centro I Curitiba·PR I CEP80.010·160

mailto:tranciele@negociospublicos.com.br
mailto:contato@bancodeprecos.com.br
http://www.negociospublicos.com.br


BANCO
DEPREÇOS®

ORIENTAÇÃO NORMATIVA NQ 34, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 (*)

"AS HIPÓTESES DE INEXIGIBILlDADE (ART. 25) E DISPENSA DE LICITAÇÃO (INCISOS 111E
SEGUINTES DO ART. 24) DA LEI NQ8.666, DE 1993, CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM
AQUELES FIXADOS NOS INCISOS I E 11DO
ART. 24 DA MESMA LEI, DISPENSAM A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ATO QUE
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA, EM VIRTUDE DOS PRINCíPIOS DA ECONOMICIDADE
E EFICltNCIA, SEM PREjuízo DA UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PUBLICIDADE
DOS ATOS E DA OBSERVÂNCIA DOS DEMAIS REQUISITOS DO ART. 26 E DE SEU
PARÁGRAFO ÚNICO, RESPEITANDO-SE O FUNDAMENTO JURíDICO QUE AMPAROU A
DISPENSA E A INEXIGIBILlDADE."

INDEXAÇÃO: HIPÓTESE, INEXIGIBILlDADE, DISPENSA, LlCITAÇAO, FIXAÇÃO, VALOR,
LIMITAÇÃO, DISPOSiÇÃO, LEGISLAÇÃO FEDERAL, DESNECESSIDADE, PUBLICAÇÃO, ATO
ADMINISTRATIVO, AUTORIZAÇÃO, CONTRATAÇAO, IMPRENSA OFICIAL, CUMPRIMENTO,
PRINCíPIO CONSTITUCIONAL, ECONOMIA, EFICIÊNCIA, AUSÊNCIA, PREJuízo,
OBSERVÂNCIA, REQUISITOS, LEI, MANUTENÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO JURíDICA, AMPARO
TÉCNICO, REQUISITOS, MODALIDADE.

REFERÊNCIA: Art. 37, inc. XXI, da CF; arts. 24, 25 e 26 da Lei nQ8.666, de 1993; Acórdão
TCU 1336/2006 - Plenário.

PROCESSO NQ 00400.010939/2010-50

Luís INÁCIO LUCENA ADAMS

(*)(*) Editada pela PORTARIA AGU NQ 572, DE 13.12.2011- publicada no DOU I
14.12.2011

Banco de Preços
Telefone: (41) 3778-1830
contato <i>bancodeprecos.com.br
www.bancodeprecos.com.br

Rua Lourenço Pinto. 196
22 andar - Centro - Curitiba!PR
CEP: 80.010-160

Um produto do NF,<.;óCloS PÚllI.lCOS'
GRUPO
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PARA"Á

CERTIDÃO
ATE 3883/18

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 LTOA com NIRE 41 2 0562317-8, com

sede à Rua Lourenço Pinto, 196, 30 andar - Centro na cidade de Curitiba, no Estado do

Paraná, inscrita no CNPJ sob o nO 07.797.967/0001-95, Inscrição Mun. 516150-5, é autora

e/ou única fornecedora, no Brasil, do (s) produtos abaixo descrito (s):

Nome do produto - BANCO DE PREÇOS 1 BP FASE INTERNA

Solução integrada destinada ao apoio a agentes públicos no desenvolvimento e na instrução

das diversas etapas da contratação administrativa, especialmente à etapa preparatória da

licitação, amparando-a no tocante a especificação do objeto, elaboração do termo de
referência e realização da pesquisa de preços, possibilitando uma atuação conjunta,

padronizada e eficiente entre os setores, contando com os seguintes diferenciais
exclusivos no mercado:

. Pesquisa de preços públicos em fontes diversificadas, quais sejam, COMPRASNET,

Licitações-e (Banco do Brasil) e Bolsa Eletrônica de Compras - BEC/SP, atendendo à
orientação do TCU exarada no Acórdão 1.44S/1S-Plenário;

. Atualização diária em relação às fontes pesquisadas, evitando a perda de informações

relevantes;

Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação - ASSESPRO REGIONAL PARANÁ

Rua Iapó, 1.225/1.245 - Agência PUC - Prado Velho - Curitiba-PR CEP 80.215-223

Telefone: (41) 3337-1073 w,y., ,_H ,~s.s·:'U;nL-";)~5",!?rº;:;r.cr:g~:)C
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· Pesquisa sistêmica e Individualizada da operacionalização de todos os parâmetros e

critérios estabelecidos no Art. 2°, Inc. I a IV, da IN 05/14 da SLTI/MPOG.

· Disponibilidade de todos os preços válidos da licitação e não apenas o menor preço,

minimizando os riscos da futura contratação;

· Pesquisa de preços e fornecedores por CATMAT e CATSER, visando à padronização e a

segurança na aquisição;

· Mapa estratégico de compras com e-mail e telefone de fornecedores, facilitando a

verificação dos preços correntes no mercado (cadastro exclusivo);

· Declaração de Competitividade da LC 123/06 para o atendimento do dever de realizar

licitações exclusivas;

Pesquisa em itens sustentáveis para o atendimento do novo objetivo do

desenvolvimento nacional sustentável;

· BP Fase Interna - Especificação do Objeto - para auxiliar na especificação adequada e

suficiente do objeto a ser licitado e assegurar a eficácia da pesquisa de preços;

· BP Fase Interna - Termo de Referência - para auxiliar na composição do termo de

referência, partindo de modelos referendados por órgãos de controle.

Curitiba, 13 de Julho de 2018

Diretor Vice Presidente

Reconhecimento
de firma no verso

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

Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação - ASSESPRO REGIONAL PARANÁ

Rua Iapó, 1.225/1.245 - Agência PUC - Prado Velho - Curitiba-PR CEP 80.215-223

Telefone: (41) 3337-1073 m,,"~."·'''·
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ASSESPRO
NACIONAL ASSESPRO
Associação das Empresas Brasileiras
de Tecnologia da Informação
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DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO

A Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da

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 SRlVS Qd. 701 BI. A Sls. 829/831 - Ed. Centro Empresarial Brasília,

Cepo 70.340-907, Asa Sul, Brasília - DF, declara para os devidos fins que o

atestado ATE 3883/18 fornecido pela regional ASSESPRO PARANÁ, de 13 de

julho de 2018, para a empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES

TECNOlOGICAS LTOA, referente ao produto Banco de Preços I BP Fase

Interna, tem validade em todo o território Nacional por 90 (noventa) dias da sua

data de emissão.

Brasília, 20 de julho de 2018

Mariana Andrade
Assespro Nacional
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Funcionalidades BANCO

DE PREÇOS

Período/Base de Dados

Atualização Diária

Relatórios

Preços do Compras Governamentais

Preços do Banco do Brasil

Preços da Bolsa Eletrônica de Compras - SP

Preços da Tabela Sinapi

Banco de Preços da Sáude -BPS

Preços de sites de domínio amplo

Cotação direta com fornecedores

Preços para compor a planilha de
terceirização

Seleção / Filtros

Filtro Setorial

Filtro por cidade

Filtro por marca

Filtro n" Pregão

Filtro de itens sustentáveis

Filtro de atas de registro de preços

Filtro de Empresas ME e EPP

Filtro avançado por palavra chave ou preço

Filtro por unidade de fornecimento

Filtro por Órgão

Pesquisa por UASG

Relatónos com dados cornercieis do
fornecedor

Relatórios com UF de origem da pesquisa

Relatórios personalizados

Relatório em PDF e EXCEL

Relatórios com gráficos estatísticos

Relatórios com Print Screen da ata do
ComprasNet

NEGÓCIOS PÚBLICOS·
Uma empresa do

GRUPO



Funcionalidades BANCO
DE PREÇOS

Recursos / Adicionais

Fórmulas oara cálculo 26 fórmulas

Cotação com vários itens - lote

Calculo automático do valor urutáno x
quantidade

Detalhamento de propostas e lances do
pregão

Seleção de preços manualmente

Histórico de vendas do fornecedor

Todas as pesquisas realizadas ficam salvas

Mapa estratégico de compras

Treinamento e suporte gratuito. via telefone.
chat online e videoconferência

Pesquisa textual. detalhamento do objeto

Fase Interna - Ferramentas Auxiliares

Sistema de elaboração da especiflcação do
objeto - lnteretrvo

Sistema de elaboração do termo de
referência - Interativo (Modelo AGU)

Declaração de cornpeutrvrdaoe da LC 123 -
ME!EPP

E mais:

Painel de Negociação com fornecedor

Levantamento indicativo de inexigibilidade
Exclusivo para Parecer

Cadastramento auto gerenciável
Sem limite de usuános para especificação de objeto e elaboração de termo de referência

(41) 3778-1830
contato@bancodeprecos,com.br

NEGÓCIOS PÚBLICoS"
Uma empresa do

GRUPO

mailto:contato@bancodeprecos,com.br
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CERTIDÃO ESPECíFICA Página: 001/

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junt '(
Comercial: f';
nome empresarial: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOL6GICAS LTDA ,I"

NIRE: 41 205623178

endereço: RUA LOURENÇO PINTO

complemento: 3° ANDAR, CONJ. 301

bairro: CENTRO

municípío: CURITIBA

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato número data

090 41205623178 04/01/2006

302 20054571235 04/01/2006

021 20074635646 19/11/2007

051 20074635646 19/11/2007

317 20074977350 19/11/2007

021 20084807881 30/10/2008

310 20113853734 18/10/2011

022 20135520703 02/10/2013

051 20135520703 02/10/2013

021 20153268654 23/06/2015

051 20153268654 23/06/2015

213 20156779072 21/12/2015

213 20161928382 09/05/2016

213 20171076354 06/03/2017

213 20171076362 06/03/2017

213 20172983371 05/05/2017

213 20174482698 24/07/2017

213 20175750114 05/09/2017

CNPJ: 07.797.967/0001-95

número: 196

CEP: 80010-160

UF: PR

descrição

CONTRATO

ENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM
CONSTITUICAO

AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

DESENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESAPI.I\'_)

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /
EMPRESARIO

AL TERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

CONSOLlDAÇAo DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARI.~.L)

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

; '.



CERTIDÃO ESPECíFICA Página: 002/

CURITIBA - PR, 06 de setembro de 2017

--~~-----
LlBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL
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NP CAPACITAÇAo E SOLUÇÕES TECNOL6GlCAS LIDA

CNPJ - H" 07.797.96710001-95

NIRE 41205623178

QUARTA ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL

RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, brasileiro, casado em comunhão universal

de bens. empresário. portador da Cédula de Identidade Civil RG sob nO.

4.066.763-5. inscrito no CPF sob nO. 574.460249-68, residente e domlci:i:;I9_(·.

na Rua Joaquim Silveira da Moita. n". 296, Guabirotuba, CEP: 81.520-280:'

Curitiba·Paraná e RUIMAR BARBOZA DOS REJS, brasileiro, casado em

comunhão universal de bens. empresário. portador da Cédula de Identidade

Civil RG sob nO. 4.418.244-0. inscrito no CPF sob nO. 815.706.009-53.

residente e domicilíado na Alameda Jutia da Costa. n°.1417. 5° andar. apto,

501. aMo Bigorrilho. CEP; 80.730-070; Curitiba-Paraná. Sõcios componentes

da sociedade empresária Limitada que gira sob a denominação social de "NP

CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIDA", estabelecida na
Avenida Marechal Floriano Peixoto nO,306, salas 221. 222.223.224.225.226.

227; Centro, CEPo 80.010-130; Curitiba-Paraná; devidamente registrada na

MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob n· 41205623178 em 04 de

janeiro de 2006 e última alteração arquivada sob nO. 20135520703, em

0211012013. deliberam entre SI na melhor forma de direito, alterar seu Contrato

Social e subsequentes alterações, mediante as cláusulas que seguem:

1- CESSÃO DEQUOTAS.

cLÁUSULA PRIMEIRA: INGRESSA NA SOCIEDADE: RODRIGO GERMANO DOS

SANTOS STRErTHORST. brasneiro, natural de São Paulo-SP. casado sob o regime

de separação obngatório de bens, nascido em 05/0211980, Analista de Sístemas,

portador da Cédula de Identidade Civil RG n· 4078963081 expedida pelo Instituto de



NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

CNPJ· N° 07.797.967A)()()1-95

NIRE 41 :205623178

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

cLÁUSULA SEGUNDA: O sócio RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, possuldvr .d')
4.000 (quatro mil) quotas no valor de R$ 1.00 (hum real) cada uma, cede e trarofeõe

como de fato cedido e transfendo tem, 1.000 (hum mil) quotas no valor nominal de R$

1,00 (hum real) cada uma com tudo o que representam ao sócio ingress:!o~

RODRIGO GERMANO OOS SANTOS STREITliORST já acima qualificado,

cLÁUSULA TERCEIRA: Por forças das alterações supracitadas o CAPITAL SOCIAL

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), civididos em 5.000 (cinco mil) qUOt.3Sde R$ 1,00

(hum real) cada uma, totalmente subscrito e Integralizado, em moeda corrente do pais

fica assim distribuido por s6cios, quotas e percentuais:

'I SóCIOS
RUDlMAR BARBOSA OOSREIS

IRUI MAR BARBOZA DOS REIS

ROORIGO GERMANO DOS SANTOSI STREITHORST
TOTAL

QUOTAS
3.000
1.000
1.000

VALORES
RS 3000,00
ss r coo.oo
RS 1.000,00

PERCENTUAL
600/0
2O"1ó
20%

5.000 R$ 5.000,00 100%

cLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade caberá ao sócio RUDIMAR

BARBOSA DOS REIS, autorizado ao uso do nome empresarial Individualmente ao

qual cabe à responsabilidade ou representação ativa e passíva da SOCIedade,em juizo

ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social.

cLÁUSULA QUINTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO. Declara o

administrador que não estã impedido por lei especial, nem condenada a pena Que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, cnme falimentar,

prevaricação, peita ou suborne, concussão, pecotato, crime contra a economia popular,

contra o sistema fínanceiro nacional, contra as normas de defesa da concor~, (

contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

/' ' ,
//1..

000030
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NP CAPACrTAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLóGlCAS LTOA

CNPJ - N" 07.797.96710001-95

NIRE 41205623178

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

11- A1.TERAÇÃO DE ENDEREÇO

cLÁUSULA SEXTA: A sociedade que antes era estabelecida na Avenida Marechal

Floriano Peixoto n°. 306. salas 221, 222. 223, 224, 225, 226. 227; Centro, ct:?
80.010-130: Curitíbe-Paraná altera seu endereço para Rua Lourenço Pinto nO195. 3°

andar. conj. 301 Bairro Centro CEP: 80.010-160 CuritlbaIParaná.

cLÁUSULA SÉTIMA: As demais cláusulas do Contrato Social e subsequentes

alterações Contratuais. naquilo em que não conflitarem com o presente instrumento.

permanecem em pleno vigor.

a) Por força das alterações havidas nas cláusulas acima, deliberam os SÕCIOS por

consolidar seu Contrato Social e alterações. como segue:

CONSOUDAÇÁO DE CONTRATO SOCIAL

NP CAPACITAÇAO E SOLUÇÕES TECNOLOOICAS LTDA

CNPJ - N" 07.797.96710001-95

NIRE 41205623178

RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, brasileiro, casado em comunhão universal de

bens, empresário. portador da Cédula de Identidade Civil RG sob nO.4.086.763-

5. inscrito no CPF sob nO. 574.460.249-68, residente e dorniciíiado na Rua

Joaquim Silveira da Motta, n", 296. Guabirotuba. CEP: 81.520-280; Curitiba-

Paraná e RUIMAR BARBOZA DOS REIS, brasileiro, casado em comunhão

universal de bens. empresário. portador da Cédula de Identidade Civil RG sob

n°, 4.418.244~, mscnto no CPF sob nQ 815.706.009-53, residente e domiciliado

n,a Alameda Julia da Costa. n°.1417. 5,;l}dar, apto- 501. aM. Bigonilho. CEP~. ,

80 730-070 Curitiba-Paraná: )p0RIGO GERMANO DOS SANTO

STREITHORST, brasileiro, natural de São Paul P4 casado sob o regime d
/ ' ,
/ ')I / I

l ' -rt: ,~n6_~ • I.L

Con"ico que o sele; a 1
aUII"1:iG!dade I.io;, RIos I
fOi p.fi~a'10 r'n li;lIma
101h? (1(, Ij( (Hl1fl"lr. 0.:..._____ ..I
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NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS l.TDA

CNPJ - W 07.797.96710001-95

NIRE 41205623178

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

separação obrigatório de bens, nascido em 0510211980. Analista de SisteilJ~J

portador da Cédula de Identidade Civil RG nO 4078963081 expedida ~:o

Instituto de Identificação do Rio Grande do Sul, e CPF n° 993,487.21 (}"20,

residente e domiciliado na Rua Maracujés. nO 137 unidade 03, Bairro Ube:'lUl!.

CEP: 81.560-070 CuritibaJParaná, sócios componentes da socie<:adti

empresária Limitada que gira sob a denomlnação social de WNPCAPACITAÇÃO

E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIDA", estabelecida na Rua Lourenço Pinto

n"196, 3° andar, conj. 301 Bairro Centro CEP: 8O.01(}"160 CuritíbalParaná;

devidamente registrada na MM. Junta Comercial do Estado do Paranâ sob n°

41205623178 em 04 de Janeiro de 2006 e última alteração arquivada sob nO.

20135520703, em 02110/2013. deliberam entre si na melhor forma de dtrerto.

consolidar seu Contrato Social e subsequentes alterações. mediante as

cláusulas que seguem:

CAPÍTULO I - DENOMINACÃO. SEDE. DURACÃO E OBJETO SOCIAL

cLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO SOCIAL: "NP CAPACITAÇÃO E

SOLUÇÕES TECNOLOOICAS LTDA." SEDE E FORO: Rua Lourenço Pinto n° 196, 3·

andar. coru. 301 Bairro Centro CEP: 80.01 (}..160 Curitiba/Paranâ.

cLÁUSULA SEGUNDA: RAMO DE ATIVIDADE: "Edição. Publicação de livros.

ReVistas e Boletins. Promoção e Realizi'lção de Cursos, Palestras e Seminários,

Assessoria e Consultoria nas áreas de licitações e administração Pública.

Desenvolvilmento de programas de computador sob encomenda e Assessoria em

software. programas de ínformática'.

Certrâco que .J 59!(,) de
'~nti1!"ticida~1ede atos
fOI all<iHJ' m. un.rna



NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECHOLÓGICAS l.TDA

CNPJ· N'"07.797.96710001-95

NIRE 41205623178

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade poderá abrir ou encerrar filiais. agêncI8t :J.J

sucursais em qualquer pomo do território nacional, a crr.êrio dos sócios, atribuindo-JI-teS

capital autônomo. para fins de direito.

CAPiTULO 11 - CAPITAL SOCIAL

cLÁUSULA QUARTA: CAPITAL SOCIAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), divididos em

quotas de RS1,OO (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos

sócios em moeda corrente do pais, assim distribuido por sócios, quotas e percentuais:

SOClas QUOTAS VALORES PERCENlUAL
RUOIMAR BARBOSA OOS REIS 3.000 RS 3.000,00 60"10
RU1MAR BARBOZA OOS ReiS 1.000 RS 1.000,00 200/.

RODAIGO GERMANO OOS SANTOS 1.000 RS 1.000.00 20%
$TREITHORST
TOTAL s.oeo RS5.000,OO 100%

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de

suas quotas representativas do capital social, mas todos respondem solidariamente

peia integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas são tndivisiveis. reconhecendo a sociedade um

só possuidor para cada uma delas.

CAPíTULO lU - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DELIBERAçÕeS SOCIAIS

TíTuLO I - ADMINISTRAÇÃO

cLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ao SÓCIO RUDIMAR

BARBOSA DOS REIS, au:onzado ao uso do nome empresarial individualmente, ao

qual cabe a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juizo

ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social.

CLÁUSULA SEXTA: Ficam os administradores vedados a usar a denominação social

em negocios estranhos aos interesses ou objenvos socla~u"assumlr oonçações seja
,,-' .,

CCI\ifiCOqUI? o selo do
~lHeí1tlc;f;a{'.;::;dE; atos
fOI Hfl·{a(v fid wtmla
1()lh~ j( 10("':Jm~tlto
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6
NP CAPACITAÇÃO E SOLuçÕES TECNOLÓGICAS LIDA

CN.PJ - N° 07.797.967/0001-95

NIRE 4120S62317S

QUARTA AL TEAAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

em favor de qualquer dos quotislas ou de terceiros. bem como onerar ou alienar ~I)S

imóveis da sociedade. sem autorização dos demais SÓCIOS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No exercício da administração. ficam os aoministradcres

investidos dos mais amplos e gerais poderes de gestão proprios do cargo. a fim c.E<

garantir o pleno funcionamento dos negócios sociais e a realização do objetivo da

sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos limites de suas atribuições e poderes. é licito aos

administradores, por assinatura individual. constituir procuradores. em nome da

sociedade, especificando no instrumento os atos e operações que poderão praticar e o

prazo de duração do mandato que deverá COincidir com o ano-ceíendério, exceto o

mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado.

PARÃGRAFO TERCEIRO - Cessará a responsabilidade dos administradores, pelos

atos praticados durante o periodo de sua gestão, com a aprovação das contas do

exercício social a que se referirem.

TÍTULO I( - CONCESSÃO DE GARANTlAS

CLÁUSULA SÉ1lMA: Os atos de quaisquer sócios, Administradores, empregados ou

procuradores da sociedade. referentes a obngaçôes relativas a negócios eu operações

estranhos ao seu objeto social. tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer

garantias em favor de terceiros são expressamente vedados, sendo nulos e

inoperantes em relação à sociedade.

TITULO 1Il- PRÓ - LABORE

cLÁUSULA OITAVA: Os sócios que prestarem serviços à sociedade poderão efetuar



NP CAPACrTAÇÃO E SOLuções TECNOLóGlCAS LTDA

CNPJ - W07.797.9671OOO1-95 ..
NIRE 41205623178

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

TÍTULO IV - CESSÃO DE QUOTAS

cLÁUSULA NONA: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão

ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmen:o, ••.

Qualquer titulo, sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegureda.a

estes a preferência na aquisição. em igualdade de condições, e na proporção das

quotas que possuírem, observado o quanto segue:

I • os sôclos deverão ser comunicados, por escrito, para se manifestarem a

respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias;

11- fíndo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se

manifestem ou, havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a

tercalro.

111· A notificação deverá conter a quantidade de quotas e o preço por &Ias

exigido.

PARÁGRAFO ÚNICO: As quotas são uvremente transíerívers entre os sócios com

consentimento pré\lío.

cLÁUSULA DÉCIMA: Na hipótese de todos os sócios manifestarem o direito de

preferência. a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que possuírem. Se

apenas parte dos sócios exercerem esse direito, os demais poderão, no prazo

adicional de dez dias. adquirir, mediante rateio, as quotas disponíveis.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A socaedade somente poderá exercer o direito de

preferência à aquisição total ou parcial das quotas, se os sócios não o exercerem, no

prazo de 24 horas. preferencialmente 30S terceiros. estranhos a sociedade.

observando que esta aquisição se faça sem prejuízo do capital social ou das reservas

de capital. Devendo utilizar os recursos de reservas de lucros. Estas quotiYa

permanecerão em tesouraria pelo prazo máximo de·1'l3(Ídias e se não forem alienad

neste prazo. a sociedade deverá promove" reduçã0rPital ~~al no montan . 11

1 1/. / :;' ~:L
: I ~ ~
I .' ?
f i .~
~~/ V

L
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NP CAPACITAÇÃO E SOlUÇÕES TECNOlÓGICAS l TOA

CNPJ - N" 07.-(97.96710001-95

NIRE 41205623178

QUARTA AlTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

equivalente ao valor nominal das quotas. revertendo o seu valor para a conta de I~~-s

que originariamente disponibi!izou os recursos para as quotas em tesouraria

PARÁGRAfO ÚNICO: Esta opção é condicionada à existência de disponibili~g!*-o

suflciente para satisfazer o direito do sócio que se desliga, sem afetar a integridac:e go
capital social e reservas.

rmn.o V - DO EXERCíciO SOCIAl

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Anualmente em 31 de dezembro sará levantado um

balanço geral do ativo e passivo da sociedade e os resultados apurados. lucros e

prejuizos. serão distribuídos aos sócios proporcionalmente, em conformidade com as

disposições legais pertinentes e nos termos do artigo 1.065 do Código Civil Brasileiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sociedade poderá. por deliberação da maioria simples do

capital social. levantar balanços Intermediários para qualquer fim, inclusive dIStribuição

de lucros existentes em qualquer época do ano.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os sócios. por maioria simples do capital socral. poderão

decidir pela retenção dos lucros. se a sua distribuição afetar o equilíbrio financeiro da

empresa.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e

das quantias retiradas, a qualquer titulo, ainda que autorizados pelo contrato. quando

tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuizo do capital.

TITULO VI - DEUBERAÇÕES SOCI~IS, REUNiÕES E ÓRGÃOS SOCIAIS

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Todas as deliberações sociais serão definidas em ,

reunião oe SÓCIOS,no entanto, para as maténas ab:lxo arroladas. dependerã~/)' _
quorum ,,,Iifocado pa<a''''''''0 pelos sócios .,..,._, ~

~/ rd(L ~
IÍ ~/ /
í I . ...:v( J ,1.i~1o
~. \../
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NP CAPACITAÇÃO E SOL.UÇÕES TECNOL.óGICAS LTOA

CNPJ • N" 07.791.967JOOO1-95

NIRE 41205623118

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

1. As deliberaç~ para os seguintes assuntos requererão a maioria slw.p&é.E

do capital social, ou seja, um quorum de cinqüenta por cento mais um do capital

social:

a) A designação dos administradores em ato separado, sócio ou não;

b) A destituição dos administradores;

c) O modo e o valor da remuneração dos administradores:

d) Pedido de Concordala ou Falência;

e) Exclusão de SÓCIOnos termos do art. 1.085 do código ciVil;

2. As deliberações para os seguintes assuntos requererão quorum de 75%

(setenta e cinco por cento);

a) A modificação do contrato social,

b) A transformação da sociedade, ou a fusão, cisão ou incorporação:

c) Resolução, dissolução e cessação do estado de liquidação;

d) Aumento ou redução de capital com bens ou moeda corrente;

3. Requererão quorum de 2!.3 (dois terços) das deliberações sobre os

seguintes assuntos:

a. A aprovação das contas da Administração;

b. Destituição de sôcío nomeado administrador;

c. Designação de pessoa não sócía na socredaoe no caso de capital inteiramente

Integralizado;

d. A pa••ticípação nos lucros dos administradores e dos empregados;

e. O ingresso na sociedade dos herdeiros do sócio falecido, por requerimento do

Inventarianfe. em substituição ao pagamento dos haveres do 'de cejus";

f. A nomeação ou destituição de líquidantes e o julgamento de suas contas;

g. Investimento em outras empresas, coligadas ou controladas;

h. Aprovação de laudo de reevatlação a valor \leoal de bens ou direitos do
/

permanente,
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NP CAPACITAÇÃO E SOLuções TECNOLÓGlCAS LTOA

CNPJ· N° 07.797.96710001-95

NIRE 412056Z3178

QUARTA ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL

4. Requererão quorum de 100% (cem por cento) das deliberações SOb~ <-$

seguintes assuntos:

a) Designação de pessoa não sócia na sociedade enquanto o capital não estiver

integralizado:

b) Aquisição, alienação e cneração de bens imóveis ou constituição de ônus reals

e a prestação de garantias de quaisquer naturezas a obrigação de terceiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A reunião dos sócios será realizada em qualquer época,

mediante convocação dos administradores ou sócios. indicando a matéria a ser

deliberada. Dessas reuniões deverão ser elaboradas as correspondentes atas, as

quais serão lavradas no Livro de Atas da Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dispensam-se as formalidades descritas no parágrafo

anterior quanco todos os sócios comparecerem ou decidirem por escrito sobre a

maténa que seria objeto da re\lnião.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Dispensam-se as formalidades de convocação,

previstas no §3° do art.1.152 do Código Civil de 2.002, quando sócios representando

J,Ii (três quartos) do capital votante comparecerem ou se declararem, por escmo,

cientes do local, data. hora e ordem do dia.

PARÁGRAFO QUARTO: As deliberações da reunião vincularão todos os SÓCIOS ainda

que ausentes ou dissidentes a, exceto aquelas previstas pela Lei. serão tomadas por

maioria absoluta, não sendo considerados os votos em branco.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As demais deliberações não citadas aqui podem ser

decididas por maioria absoluta de votos, com base na quantidade de Quotas de cada

sócio.

CAPÍTULO IV• RE1lRAOA DE UMDqS SÓCIOS POR PEDIDO DO PRÓPRfl O
SOCIO ~'

~. " ~

*0, i'''d-~--;
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000039

1I
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

CNPJ - N° 07.797.96710001-95

NIAE 41205623178

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

cLÁUSULA DéClr!lA SEXTA: Qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, mediarrle

notiflcação aos demais, a qualquer tempo. por vontade própria, por dissidência em

relação ã alteração contratual deliberada pela maioria, pela falta de afeição SOCIal,

conforme art.1.029, da Lei 10.406102, e por outras razões de foro intimo, receber.do o

seu capital, lucro e haveres, segundo dados em balanço patrimonial especiat tevantadc

no mês do evento, pagáveis na forma do disposto neste contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA SÊllMA: O sócio que. por divergir de alteração contratual

deliberada pela maioria. desejar retirar-se da sociedade. deverá notificar os demais.

por escrito. com antecedência do prazo minimo de 30 (trinta) dias. a contar da

deliberação que discordou. Findo o prazo da notificação o silêncio será tido como

desinteresse.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se os demais SÓCIOS adquirirem as quotas do sócio

retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento do balanço patrimonial

especial levantado no mês do evento. pagáveis na forma do disposto neste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas são livremente lransferfveis entre 05 sócios. com

consentimento prévio.

CAPiTULO V - CONTINUIDADE DA SOCIEDADE

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A sociedade entrará em liquidação. caso ocorra

qualquer das hipóteses previstas em lei, ou por decisão ce maioria simples do capital

socral.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de i:quidação ou dissolução da soc:edade. o

Iiquidante será indicado por cuotistas representando a maioria do capital social.

hipótese em que os haveres da sccreoace serão empregados na" liquidação das

obrigações da mesma e o remanescente, se houver.iserâo divididos entre os qUOtiÇfsta/' .
na proporção do número de quotas que cada /'PossUí;;,r. ~ /

// /. ) ,
/ ~~

j- / 7 ~
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NP CAPACITAÇAO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTOA

CNPJ - N" 07.797.967JOOO1-95

NIRE 41205623178

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCiAL

PARÁGRAFO SEGUNDO; O falecimento. exclusão pcr qualquer motivo ou interri'tão

de qualquer sócio não dissolve a sociedade. Sendo impossível ou inexisrindo

interesse dos herdeiros ou dos sócios remanescentes na continuação da sociedade. o

valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimon:al da

mesma. à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO TERCEIRO; Terminada a apuração dos haveres. estes serão pagos ao

sócio retirante ou aos herdeiros do sócio falec.do, sucessores ou representantes

legaiS. em 24 parcelas mensais e sucessivas, com juros de 12% ao ano. Os herdeiros

do sócio falecido não serão admitidos à sociedade. salvo declsáo unânime em

contrario dos sócios supérstítes.

PARÂGRAFO QUARTO; No relacionamento com a SOCiedade. no caso de morte de

sócio. os herdeiros serão representados pelo inventaríante.

CAPITuLO VI - DA SUBSl1TUIÇAo, EXCLUSÃO DE SÔCIO

cLÁUSULA DÉCIMA NONA: Ocorrendo a dissolução, liqUidação, extinçáo, falência.

concordata ou insolvência de sócía pessoa jurídica, ou a morte. Incapacidade física ou

psíquica ou insolvência de sócia pessoa física, os seus sucessores poderão substítui-lo

na SOCiedade,desde que comuniquem à SOCIedade a sua intenção de nela contínuar,

por escrito. contra - recibo. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do evento.

ficando assim sub-roçados de pleno direito em todos os seus direitos e deveres.

cLÁUSULA VIGÉSIMA: Será excluída da sociedade de pleno direito, a sociedade

empresána que for declarada falida. ou ainda qualquer sócio por mcapaccade

superveniente à assinatura do presente Instrumento. observado o art, 1.030 da lei
nD10.406I2oo2.

cLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Poderá ser exc~drla sociedade por justa causarg

o SÓCIO que coloque em nsco a contínurcade jí sociedade, em Virtude de atos de

inegável gravidade. pelos sócios que repTtam mais daFe do 1ital social ,,-

1/ .1 .-1---"
{ .•»>. ~
'~1 I ~.-!. ". - V,J

r;êrtlt~cc: ~!!~' (1 seio j{.

autr,rHlC da-.!' 1" H',)
C ";'~;J(ad {li} :ltJrl1,~
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NP CAPACITAÇÁO E SOLUçóES TECNOLÓGICAS LTDA

CNPJ - N" 07.797.961JOOO1-95

NIRE 41205623178

QUARTAALTERAÇÁO DE CONTRATO SOCIAL

nos termos do art. 1.085 do Código Civil. Os haveres aos sócios excluídos redio

liquidados com base em um balanço especial na data dGdeliberação.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para os efeitos do disposto nesta cláusula, considera-se jl,;lt.a

causa para exclusão de sócio (I) abertura de processo concursal, falênc;a. ~

concordata ou sob qualquer forma caracterizada de insofvéncia: (11) violação de

cláusula contratual; (111) concorrência desleal; (IV) uso indevido da denominação sooat;

01) não integralização da própria participação no capital social; (VI) a declaração de
incapacidade; (VII) geração de grave desinteligência entre os sócios; (VIII) prábca de

outros aios de inegável gravidade; (IX) condenação por crime por qualquer natureza,

de modo especial aqueles que Impedem o exercício da atividade mercantil.

CAPiT1JLO VII- DEMAIS DISPOSiçÕeS

cLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Delibera-se por não constituir Conselho Fiscal.

cLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

"Decíara o administrador que não está Impedido por lei especial de exercer a

administração da sociedade. nem condenado a pena que vede. ainda que

temporariamente. o acesso a cargos públicos, cnme falimentar. prevaricação. perta ou

suborno. concussão. peculato. crime contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de

consumo, a fé pública ou a propriedade",

CAPÍTULO VlII- LEI APUCAVEL E FORO COMPETENTE

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Este contrato social rege-se pelas dispos.ções

reiatívas às "Sociecades Limitadas' do Código Civil Brasileiro (lei nO 10.40512002.

artigos 1.052 a 1.087) e. subsidrariarnente. no que f?~,.aplteâver pela lei n" 6.404 de(g\

de dezembro de 1976 e suas posteriores alter~s, /

/ r'/) .

(~J>;/ .~i
\ ~. ...;-- I ./
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NPCAPACITAÇAO ESOLUÇOES TECNOLOGIC;AS_ L1;!>~~..: :,:', ;
CNPJ - W 07.797.967/0001-95

NIRE 41205623178 .,.. ;t~'-~-~, . _~:,;~
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO S'1~;::'.~.',.::i;L~'::-,~L:·'.,.,

1 ' 'C • ;!:~":;t;t • +~_ !-.. {.," :;.
PARÁGRAFO ÚNICO: As partes efegem o Foro da Comarca de C~rifitia:-1=>á:-;:i~:ã,'· --, .'
para dirimir quaisquer fitigíos entre as partes que venham a ocorrer ep:1 dEj,COrrênaa do. .' ~.: ".". :;:;1 .- -, - L,.

presente contrato. .. .' .•.. , "'. ,

~~;,~::~.;:~ J <.<_~.
Justos e contratados, fizeram lavrar este instrumento. que assi~a.Q'!~~~P~_d~ __ ,~__.,,:,)

duas testemunhas abaixo nomeadas, em 3 (trés) vias de iguarteor e forma.

RUIM~

Testemunha: '

It,zf~M?Â'1.~' ~/
~~~N' s.a2~~~·

!~.~I ,
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25/07/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação 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

I NÚMERODE INSCRiÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATADEABERTURA
07.797.967/0001-95 CADASTRA L 04/01/2006
MATRIZ

I NOMEEMPRESARIAL
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

I TITULO DOESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA) I I PORTE
N P EVENTOS E SERVICOS DEMAIS

I CÓDIGOE DESCRiÇÃO DA ATIVIDADEECONOMICAPRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

r CÓDIGOE DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADESECONOMICASSECUNDARIAS
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

I CÓDIGOE DESCRiÇÃODA NATUREZAJURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

I LOGRADOURO

I
I NÚMERO

I

I COMPLEMENTO

I. R LOURENCO PINTO 196 ANDAR: 3; CONJ: 301;

I CEP
I

I BAIRRO/DISTRITO

I
I MUNlcfPIO

I I~R I. 80.010·160 CENTRO CURITIBA

I ENDEREÇOELETRONICO I I TELEFONE
IATENDIMENTO@MEGACOPY.COM.BR . (41) 2104-8686

I ENTE FEDERATIVORESPONSAvEL (EFR)
*****

I SITUAÇÃOCADASTRAL
I
I DATADA SITUAÇÃOCADASTRAL

r- ATIVA 04/01/2006

I MOTIVODE SITUAÇÃOCADASTRAL

I ~!!~::~:O ESPECIAL DATADA SITUAÇÃOESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 25/07/2018 às 10:20:00 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta aSA I Capital Social Voltar

http://www.receita.fa.:enda.gov.br/pessDajuridica/cnpj/Cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 1/2

http://www.receita.fa.:enda.gov.br/pessDajuridica/cnpj/Cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp


25/07/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

~ Preparar PáginaL" para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua (lligina

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
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03/07/2017 ReceitaPR - Cadastro de Inscrições Estaduais (Paraná) OOOO~6

Cadastro de Inscrições Estaduais

Informações do Contribuinte

Data/Hora Host CELEPAR
03/01/2017 -16 38 24

Inscrição Estadual

Nome Empresarial

Endereço

Telefone

E-mail

Atividade Econômica
Principal

Atividade(s)
Econômica(s)
Secundária(s)

Características do
Estabelecimento

Formas de Atuação

Início das Atividades

Código SRP Atual:

Situação Cadastra I
Atual:

Regime Pagamento
Atual:

SPED (EFD, NF-e, CT-
e, NFC-e):

90547068-01 Inscrição CNPJ 07.797.967/0001-95

Np Capacitacao e Solucoes Tecnologicas Ltda

Rua Lourenco Pinto, 193. 3 Andar Conj301. Centro
80010-160 - Curitiba - PR

(41 )3013-1933

SECRETARIA@JFOLADOR.COM.BR

5813-1/00 - Edicao de Revistas

5811-5/00 - Edicao de Livros
5812-3/01 - Edicao de Jornais Diarios
5821-2/00 - Edicao Integrada a Impressao de Livros
5822-1/01 - Edicao Integrada a Impressao de Jornais Diarios
5823-9/00 - Edicao Integrada a Impressao de Revistas
5829-8/00 - Edicao Integrada a Impressao de Cadastros, Listas e Outros
Produtos Graficos
6201-5/01 - Desenvolvimento de Programas de Computador Sob
Encomenda
6204-0/00 - Consultaria em Tecnologia da Informacao

Unidade Produtiva com Atividade no Local

Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)

01/2011

1.1011.112 - Desde 08/2015

Ativo - Desde 01/2011

1011.112 - Regime Normal/ Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 08/2015

Maiores informações clique aqui

https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_c_ cadicms2.asp?eUser=&eCad=&eCNP J=07. 797 .967/0001-95&eSEQ=1 &eNumlmage=a5bh69&ePag.. 1/1

http://https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_c_


CERTIDÃO SIMPLlFICADA Páaina: 0011 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
"Nome Empres"a"rfal - ------ _.
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTOA

tljatureza ~urídic~: SOCJEDADEÉ-~P~Eª-Á~IA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
41 20562317-8

CNPJ Data de Arquivamento cio ~ata de Inicio
Ato Constitutivo Je Atividade

04/01/2006 02/01/200607.797.967/0001-95
-

Endereço Completo (Logra douro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
Rl,!~ L9.,=!~ENÇQ.f'INTO, 196-3-,,-A~pAR,~.NJ. 39!...s:ENTRO, CUI3.ITtBA,P_R,80.010-160
Objeto Social
EDiÇÃO, PUBLICAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E BOLETINS, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSc..S,FALESTRAS E
SEMINÁRIOIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LlCITAÇOES E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA E ASSESSORIA EM SOFW/ARE,
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA.

Capital: RS 5.000,00
(CINCO MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

'razo de Duração
.~''-

Capital Integralizado: RS
(CINCO MIL REAIS)

5.000,00
Indeterminado

Não

- ..',._ _---- - -- ------_. _._.- - -- -
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/AdministradorfTérmino do Mandato
NomelCPF ou CNPJ Participacao no capital (RSl Espécie de Sócio Administrador

RUDIMAR BARBOSA DOS REIS 3.000,00 SOCIO Administrador
574.460.249-68

RUIMAR BARBOZA DOS REIS 1.000,00 SOCIO
815.706.009·53

RODRIGO GERMANO DOS SANTOS STREITHORST 1.000,00 SOCIO
993.487.210-20

Último Arquivamento

Data: 20/02/2018 Número: 20181355388
Situação

REGISTRO ATIVO

Ato: CARTA DE EXCLUSIVIDADE
Status

XXXXXXXXXXXXXXXXXXEvento (5):

CURITIBA - PR. 10 de Julhode 2018
181.1052881-0

----~.IIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
LlBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL



16/03/2018

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 DIvIDA 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 nO5.172, 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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

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 nO8.212, 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 nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:53:55 do dia 16/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2018.
Código de controle da certidão: 48C1.71D3.4A1D.94E7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OOOO~8
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fi
PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

GOVERNO 00 ESTADO
$tcrtt&rl4ldaf'euntll

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 018055116-69

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.797.967/0001-95
Nome: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTOA

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.

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 12/09/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www fazenda pr gov br

Página 1 de 1
Emitido via tntemet Pública (1510512018 09:48:28)
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10/07/2018 www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/ DGOOSO
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

INSCRIÇAo MUNICIPAL: 516150-5
ENDEREÇO: R. LOURENÇO PINTO, 196 CJ 30103 ANDAR - CENTRO, CURITIBA, PR
FINALIDADE: CADASTRO EIOU CONCORRENCIA EIOU LICITAÇÃO

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
nO5.17211966 (CTN) e Lei Complementar n? 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 2015e2016(DIFERENÇA)

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no
Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nO670/2012, 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 N°: 230378/2018

EMITIDA EM: 09/07/2018

VÁLIDA ATÉ: 07/08/2018

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: D9B6.786D.OD1B.4EAA-1.B674.3B41.63AD.F3A2-2

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço
hltp://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a
periodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/ 1/1
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18/07/2018 www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/ 000051
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

INSCRiÇÃO MUNICIPAL: 516150-5
ENDEREÇO: R. LOURENÇO PINTO, 196 CJ 301 03 ANDAR - CENTRO, CURITIBA, PR
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA I LICITAÇÃO

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
n? 5.170/,966 (CTN) e Lei Complementar nO104;'001 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 2015e2016(DIFERENÇA)

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no
Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto n?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 N°: 239699/2018

EMITIDA EM: 18/07/2018

VÁLIDA ATÉ: 16/08/2018

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: F522.A6E4.86DF.431 B-1.A5F5.5152.A 18B.29A8-9

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
periodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/ 1/1
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CA
C.Il.IX.A.lECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07797967/0001-95
Razão Social: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome Fantasia:N P EVENTOS E SERVICOS
Endereço: R LOURENCO PINTO 196 ANDAR 3 CJ 301 / CENTRO / CURITIBA / PR

/80010-160

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 Serviço - 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: 07/07/2018 a 05/08/2018

Certificação Número: 2018070713331770284541

Informação obtida em 25/07/2018, às 10: 14:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 07.797.967/0001-95
Certidão nO: 144355395/2018
Expedição: 07/02/2018, às 10:57:23
Validade: 05/08/2018 - 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 n° 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 n° 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
recolhimentos previdenciários, 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

mailto:cndt@tst.jus.br
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Numero da Nota
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 142.33

D.ata e finca·de Emissã",SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
26/02/201817: 11: 26

Código de Verificaçào
RPS nD. 142.33, emitido em 2.6/02/2.018, conversão em

26/02/2018

Razão Social:
CPF I CNPJ:

Endereço:

PRESTADOR DESERVIÇOS
NP CAPACITACAO ESOLUCOESTECNOLOGICAS LTDA
07.797.967/0001-95 Inscrição Municipal: 1701 0515150-5

LOURENÇO PINTO, 000196 CJ 301 - BAIRRO: CENTRO - Tel.: 41 - 37781706
CEP: 80010160

Município: UF: PR Email: financeironp@negociospublicos..com.brCURITIBA

TOMA DOR DESERVIÇOS
Nome/Razão Soeia.!: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

CPF I CNPJ:
Endereço:
Município:'

00.414.507/0001-18 IMU: Outro Doe.:
ST DE A D r.1.FEDERAL SUL LT., 01 - BAIRRO: ASA SUL - CEP: 70042.900

Bras.ília UF: DF Email: marcioml@tcu.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BANCO DE PHECOSASSINATURAANUAL DEACESSO AO SISTEMAFEHMMENTADE PESQUISAE COMPAR4C.AO DE PHECOS
PMTICADOSPELAADM PUBLICA

PERIODO DE 12 MESES.

EMPENHO: 2018r-~EC,IJD4D7

DADOSBANCARIOS S,ANCODO BHASILAG.1'622-5CONTMS4-2

CONFOP,ME LEI r~12.741/2D120STRI BUTOS II',JCIDENTESSOBHEOS SERVICOS PRESTADOSSAO DEAPROX:9.45%

PAM.EFEITO DEJUSTIFICATIVAINFORM.Il.MOSQUEO ISS DE\~DO PELOSEP,VICO PRESTADO. ERECOLHIDO NO MES
SUBSEQUENTEAPRESTACAO DO SERVIDO, EM NOSSA PHEFEITURALOCAL-SEDE DE NOSSA EMPRESA.

Valor l.lquido de Nota Fiscal =RS7.234. !t4

IR - R$ 383,52.1 COFINS - R$ 2.39,70 I CSLL - R$ 79,90 I PIS - R$ 51,94

VA LOR TOTAL DA NOTA-R$7.990,OO

Código da Atividade

01 - 06 - Assessoria e consultoria em informática.

Varor Total das DeduçÔ!!5 (R$) Itasede'Cálculo (R$) AlíqUDta (%) Valor do I5S (R$) Crédito pl Abatimento do lPTU

0,00 7.990,00 5,00 399,50 0,00

.oUTRAS INFORMA.çÕES.
Esta!NF5-efoi emitidecom respaldo ne Lei !3l2[)()9,

---

http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/Relatorios!frrnVisualizar.aspx? _ view _id=636553198489080540 1/1
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

PAGINA: 1
N O T A O E E M P E N H O

El-1ISSAO
EMITENTE
CNPJ
ENDERECO
MUNICIPIO

20Jun18 NUMERO: 2018NE800226 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
160170100001 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
09614516/0001-09 FONE: (94)3312-1011
FOLHA 23 QUADRA ESPECIAL S/N NOVA MARABA
0483 - MARABA UF: PA CEP: 68509-630

CREDOR
ENDERECO
MUNICIPIO

07797967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
LOURENCO PINTO 196 ANDAR: 3; CONJ: 3 CENTRO
7535 - CURITIBA UF: PR CEP: 80010-160

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO 1 FINALIDADE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - BANCO DE PREÇOS PARA O CMDO DA 23" BDA INF SL - QGI -
AGILIZAR PROCESSOS ADM DA SALC/ALMOXARIFADO/DEMAIS SEÇÕES - DIEX N° 379-ALMOxl
23" BDA/19JUN18 - 2018NC017372-DG0/18JUN18 - UG: 160170 - DISPENSA: 29/2018.

CLASS : 1 52121 05122210820000001 088978 0100000000 339040 160073 I3DAFUNADOM
TIPO GLOBAL MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 64314004301201899
'F/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA 1
RIGEM DO MATERIAL

REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 7.990,00
SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS*****************~************************
***~**************************************************************************
******************************************************************************
*x****************************************************************************

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339040 SUBITEM: 06 -LOCACAO DE SOFTWARES
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO:

VALOR DO SEQ. :
7.990,00
7.990,00

CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
LOCACAO DE SOFTWARE 000027502
Contratação de serviço - Banco de Preços para o Cmdo da 23" Bda Inf S1 - QGI -
para agi1izar os processos administrativos da SALC/A1moxarifado/Demais Seções

~~~~~~~~~~~~~~
RO~;~;~NES S BESERRA
ORDENADOR

T O T A L 7.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA
RUA BOM JARDIM 1 CEP: 56.470-000 CENTRO

JATOBÁ- PE
Telefone: (81)3851-3511 C.N.P.J.: 01.614.878/0001-80

NOTA DE EMPENHOf - .",~...._.....,.....-.-•.•

li'l~rgã~ ~ . _._.' . - .. 3 C31IS·CCRET~~E ADMINIS'~RAÇÃO .-....-.-
~~i~~_.._=-=- .__._=:iiill SECRETAR--=~~.~DMINISTR]\Çl'O _._.__..__. ..~
IProjeto Atividade 01 122 0006 20101t-JIJ\NOTENÇAO Dl\ SECRETARIA DE ADt-1INISTRAÇl\O ... .J
IElemento 339039/10utros Serviços Terc.P.s JUridica __~_=_J
[ ····--991rDemcii~S~;·vi~o;·deTercei~~~ . .. .-..---.-- .....-.--]?~~~I~~~~!?..... '".._.M ..._. 'I Peso JUL1Q1Ca .

[F~~~~-de~~~_~~~~~···..~.~-~ OOljLFONTE ..r:'~':'ESOURO__ __._._._. . ..__.J
Programação Executiva

TIPO Pf:SSOA

~ruridica
CPFJCNPJ

07.7J7.967/0001-
i NOME

~ _J~.?CAPACITAÇ~9._ ..~ ª-º~QÇº~~_..~~Ç!iQ!oOgJ;.f:.:;.A::;;:S:.-=L::..:T=D=A=-- ,

i UF T CEP lSANCO

I' PR !! 80 010-160

[ PROCÊSSO DE L~7TAçAO IBASE LEGAL .

';;,;;;;'c;t::;]3M;=~:.....,;!J:.. Dispens" Outr a s i

UNID~_O~.j QUANTlD/lDE

PINTO

TIPO DO EMPENHO

Global

ESPECIFlCAÇAO

CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO A
CONTRATAÇAo DE EMPRESA ESPEClALI
ZADA EM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMEN
TO DE PROGRAMAS PARA AUXILIAR EM
TODAS AS FASES DA CONTRAÇÃO PUBLI
CA EM DIVERSOS NrOS FUNDAMENTAIS
DA LICITAÇÃO, NOS MOLDES DA PRO
POSTl\.APRESENTADA, PARTES INTE
GRANTES E INSEPARÁVEIS DESTE INS
TROMENTO CONTRATUAL. PROCESSO LI
CITATÓRIO N°030/2018 NA MODALIDA
DEDISPENSA N°008/2018.

INUMERO

01218 I DATA FMISsAo

12/06/2018

I INSCRiÇÃO MERCANTIl MUNICIPAL PISIPASEPINIT

G

o lAGt:NC;;" -

1 NUMERO PROC

CONTA CORRENTE

o

PREÇO
UMTÁRIO - .•.. -- TOTAL _ ...•.......•,

.~---------4----------~
.~' o ._ •••• _.

,
.,001 7.990,00

I

I
1TOTAL---'--'-----'-'

7.990,00
, SALDO ATUAL

7.990,00

·-..·.....···_·---T
,,' . "J-c.t>

SALDO ANTERIOR .lVALOR EMPENHÁÍlO

8.202,75
DEDUZIDO'DADOTACAO PRÓPRIA AUTORIZO A DESPESA

7.990,00

MATERIAL RECEBIDO O
SERViÇO PRESTADO O
SUPRIM INDIVI~AL CJ EM __ ,__ , _

-- -.~~~- . I
._.1......- .:3 __.__1

I

.---l. ...:2=-----
PAGUE·SE

EM_I __ '__

liQUIDADO

EM __ '_' __

_____ __ 4_ . _ ..~5 _

1 /1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAo
Secretaria-Geral de Administração - Segedam

Secretaria de licitações, Contratos e Patnrnôruo - Seltp
Diretoria de Gestão Contratual - Dicad

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa NP
CAPACJTAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07,797,967/0001-95, estabeleci da na Rua Lourenço Pinto, 196, 3° andar, Centro, CEP n°
80,010/160 - Curitiba/Pk, presta serviços ao Tribunal de Contas da União, em Brasilia/DF,
conforme especificações a seguir

I, Nota de Empenho n02017NE0003 16,

2, Objeto: Fornecimento de senha de acesso à ferramenta de pesquisas e
comparação de preços praticados pela Administração Pública (Banco de
preços), conforme proposta da empresa,

3, Fundamento Legal da contratação: art. 25, inciso I, da Lei n° 8,666/93,

4, Data de Emissão: 27/01/2017,

5, Vigência: 12 meses,

6, Valor: R$ 7,990,00,

A empresa vem executando satisfatoriamente os serviços referidos, não havendo
registros, até a presente data, que possam desabonar sua capacidade técnica e comercial.

Brasília - DF, 16 de novembro de 2017,

Processo Eletrônico n" 029,956/2017-0

SAFS, Quadra 4, Lote 1 -,Anexo I, Sala 003 - Térreo - CEP 70.042-900 - Brasilia - DF.

Telefones: (61) 33167495 e 3316-7490, e-mail: ,ç1icad'll.tcll.gov br
1/1



30/07/2018 https://eontas.teu.gov.br/eertidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faees;jsessionid=iiuCHLED09PFF4XZPtwfhvuW.host1a11 :ce03... O fi nnS' Ov \.1 V'~

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 07.797.967/0001-95

o Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos
sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual NP CAPACITACAO E
SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 07.797.967/0001-95, figure como responsável ou
interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da
União.

Certidão emitida às 11h22minS8 do dia 30/07/2018, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
httRs://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 9AXF.97DS.ST1 B.EI2C

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

https:/Ieontas.teu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home .faees;jsessionid=iiuCHLED09PFF4XZPtwfhvuW.host1 a11:ee03-arqref7 1/1
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor------------------------------------------------------------------------
CNPJ: 07.797.967/0001-95
Razão Social: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome Fantasia: N P EVENTOS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/03/2019

~~oJ!~~0~~~_~~p~4~~~~~~~ _
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
1- Credenciamento
11 - Habilitação Jurídica

111- Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
FGTS

Validade:
Validade:

10/10/2018
05/08/2018
13/01/2019Trabalhista (http://www.tst.jus.brjcertidao) Validade:

IV - Regularidade Fiscal EstadualjDistrital e Municipal
Receita EstadualjDistrital
Receita Municipal

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:
Validade:

01/11/2018
16/08/2018

Validade: 31/05/2019

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/07/2018 10:15
CPF: 574.460.249-68 Nome: RUDIMAR BARBOSA DOS REIS

1 de 1

Ass: . _



DECLARAÇÃO

p~to pre<;~nte à empresa N. P Capacitaçâo P. Soluções Tacnolóqicas LTDA, situada na

Rua Lourenço Pinto 196, CEP: 80.010-160 inscrito no CNPJ nO 07.797,967/0001-95, por

intermédio de seu representante legal o Sr. Rudimar Barbosa dos Reis, portador da

Carteira de Identidade n.o 4,086.763-5, SSP-RS, e do CPF n.c 574.460.249-68, DECLARA,

para os devidos fins, sob as penas da lei:

a) nos termos do inclso V do artigo 27 da Lei Federal nO 8.666/93 E:! alterações, que a
empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no lnciso XXXIII, do artigo 7", da Constituição Federal do
Brasil:

b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus
ernpreqados:

c) que a empresa atende as normas do occreto nO 3.298, de 20 de dezembro de 1999j

d) qUE! inexiste ímpedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública:

e) que os preços apresentados contemplam todos 05 custos diretos e indiretos incorridos
na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais,
material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro,

Curlttba, 15 de agosto de 2018.

-",,, ...-..::-" ..
i / , '
• I (r··. "\14;r , t -: ~
i·.t" .,/ ,/',~~~ .. ->"_ .
.\~/ ..

,: ~. '. • '..-: •• '.~ • J

Rudimàr::·~~r.bP-s:.-·:ilosReis
Diretorz Presidente

NP C,APACITAÇÃO E SOWÇÓES TECI\IOlÓGICAS lTDA
T;~J.vn) J77!'. ·"[830

(,0nta tof~ bencodeprecos, corn.br .; ·o/vww.I1(~~C;l-.:l;.~plJbtkoo;..r.()m.br
Rua Lourenço Pinto, 1%, 2Qe 3~ andar Centro 1 LlJ(itib~ PR! CFP80.010 160
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20/2018

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 nO753.799.708-00,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA, com sede na Rua Lourenço Pinto, nO 196, 2° e 3° andar, Centro, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 07.797.967/0001-95, representada pelo Sr. R~dimar
Barbosa dos Reis, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG sob nO4.086.763-5
e inscrito no CPF sob n° 574.460.249-68, residente e domiciliado à Rua Joaquim Silveira da Motta, nO296,
Guabirotuba, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, firmam o
presente Contrato, com fundamento no inciso I do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e
alterações, consoante Processo n° 410/2018 - Inexigibilidade de Licitação nO3/2018, 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 orçamentária:

03.03.00 - Diretoria de Administração
03.03.01 - Diretoria Administrativa
04.122.0601.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

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.

4.2 - A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente da
CONTRATANTE.
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4.3 - Havendo divergência ou erro na errussao 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 pela 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 brigações;

5.1.2 - Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quailquer 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 nO8.666/93;

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-Ia 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.

CLÁUSULA 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 li, do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, desde que haja autorização formal da
autoridade competente e observado os seguintes requisitos:

6.1.1 - A execução do objeto licitado tenha sido realizado de forma satisfatória;
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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 Orçamentárias 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.
Maurício Della Tonia, 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 inex.ecução 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 descumpriment 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.
8.3 - As penalidades previstas nos subitens 8.1.1, 8.1.3 e 8.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas previstas nesta cláusula.

8.4 - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que Ihes 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.
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CLÁUSULA NONA - 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 nO8.666/93.

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 I 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 Administra~ão, ficarão assegurados
a CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nO8.666/93 e uas 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.

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, 15 de setembro de 2018.
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DA PROCURADORIA

À SUPERINTENDÊNCIA

Memorando n° 35/2018/CC

Veio-me o presente expediente, objetivando análise e parecer acerca da

possibilidade de contratação direta da Empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas

LTOA, mediante processo de inexigibilidade de licitação, objetivando a assinatura de

ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública -

"Banco de Preços".

A Chefia de Compras junta certidão emitida pela ASSESPRO/PR, validada pela

Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação -

ASSESPRO Nacional, atestando que a Empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas

LTOA é fornecedora exclusiva no Brasil do produto supramencionado, bem como comprova

que o preço cobrado é o praticado no mercado.

Anexa também os documentos relativos à habilitação jurídica, qualificação

econômico-financeira e técnica, regularidade fiscal e trabalhista. Apresenta, ainda,

fundamentação suficiente a justificar a inexigibilidade de licitação.

Aduz, em síntese, que há grande dificuldade em proceder à cotação de preços

para embasar os valores de licitações, pois, por vezes, há demora para aquisição dos os

orçamentos. O sistema oferecido pela empresa em tela traz agilidade no procedimento de

pesquisa de preços, adiantando-se os prazos para conclusão da fase interna de licitação.

Há, portanto, interesse da administração em contratar, especialmente por

priorizar o princípio da eficiência, há, também, dotação orçamentária para arcar com os

custos da contratação. çJ________________ J
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Necessária, apenas, a juntada de declaração emitida pela Empresa atestando

que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, a empresa se encontra em

situação regular perante o Ministério do Trabalho no que concerne ao disposto no inciso

XXXIII, do artigo 7°, CF, que a empresa atende as normas de Saúde e Segurança do

Trabalho de seus empregados e que a empresa atende as normas do Decreto 3.298/1999.

A minuta contratual encontra-se de acordo com as exigências da Lei 8.666/93.

Assim, estando caracterizada a situação do artigo 25, inciso I e preenchidos os

requisitos do artigo 26, p.u., incisos 11 e 111, ambos da Lei 8.666/93 (justificativa da escolha

do fornecedor/executante e do preço), nada obsta a contratação por inexigibilidade de

licitação, da Empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Ourinhos, 13 de agosto de 2018.

Procuradora da SAE
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Ao Gabinete da Superintendência

Senhor Superintendente,

o presente expediente se refere a contratação da empresa NP Capacitação e Soluções
Tecnológicas Ltda, objetivando a assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados
pela Administração Pública, totalizando o valor de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais),
conforme proposta em anexo.

A contratação será feita diretamente considerando à comprovação da exclusividade
pela Associação das Empresas Brasileira de Tecnologia da Informação - ASSESPRO REGIONAL PARANÁ, a
qual atestou que a empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, é a autora e única fornecedora do
Brasil do produto com as especificações da ferramenta "Banco de Preços", acima destacadas. Trata-se,
portanto, de uma ferramenta exclusiva e indispensável para a fase interna dos processos licitatórios.

A Chefia de Compras por sua vez, apresentou as devidas informações em
cumprimento ao contido no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/1993, como antecedente necessário à
contratação com inexigibilidade e/ou dispensa de licitação.

Consultada a Procuradoria desta Autarquia, esta se manifestou pela procedência da
contratação que, no presente caso, se enquadra na hipótese de "Inexigibilidade de Licitação", prevista no
artigo 25, inciso I, da Lei Federal nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Diante do exposto, a contratação se enquadra na hipótese de Inexigibilidade de
Licitação, uma vez preenchidos os requisitos legais e constitucionais exigidos para sua formalização,
dispensando-se o devido procedimento licitatório.

À consideração do Exmo. Sr. Superintendente, solicitando ratificação.

Ourinhos, 04 de setembro de 2018.

YJ4/~~ fà:v;~
/ ~AURÍCIO DELLA TONIA

Chefe de Compras

À
Chefia de Compras

Diante do contido nos autos e nos termos do disposto do artigo 26 da Lei Federal nO
8.666/93 e suas alterações, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação. Publique-se.

Ourinhos, 04 de setembro de 2018.
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Diário Oficial Eletrônico do Município de Ourinhos
Terça-feira, 04 de setembro de 2018

Pregão Presencial n° 24/2018.
Objeto: Registro de preço para aquisição de gêneros
alimentícios.

O Superintendente da SAE no uso de suas atri-
buições legais e com fundamento no inciso VI, do artigo
43 da Lei nO8.666/93, HOMOLOGA a presente licitação.

Ourinhos, 03 de setembro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILlDADE DE LICITAÇÃO

Processo nO410/2018.
Inexigibilidade de Licitação n? 3/2018.
Objeto: Assinatura de ferramenta de pesquisa e compa-
ração de preços praticados pela Administração Pública
denominado de "Banco de Preços".
Contratada: NP Capacitação e Soluções Tecnológicas
Ltda.
Período: 12 meses.
Valor total: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa

reais).
Fundamento: Lei Federal n° 8.666/1993, artigo 25, inciso
I. Nos termos do artigo 26 de Lei Federal nO8.666/1993
e suas alterações, Ratifico a Inexigibilidade de Licitação.

Ourinhos, 04 de setembro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Processo n° 426/2018.
Pregão Presencial n? 27/2018.
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços
de tornearia.

O Pregoeiro designado através da Portaria n?
77/2018 e no uso de suas atribuições legais declarou
DESERTA a licitação, por não comparecerem interes-
sados ao certame.

Ourinhos, 04 de setembro de 2018.

Tiago Souza Silva
Pregoeiro

•••
PREFEIT\JRA MUNICIPAL DE OURINHOS

. Estado de São Paulo
DIRETORIA DE TRÂNSITO

E TRANSPORTES CONCEDIDOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS através da DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

CONCEDIDOS divulga as NOTIFICAÇÕES DA PENALIDADE expedidas nos termos do Art 13° da Resolução CON-

TRAN 619/2016 e Resolução CONTRAN 299/2008. FICAM NOTIFICADOS os proprietários dos veículos autuados,

cujo as placas estão relacionadas, para até a data término 19/10/2018, apresentarem Recurso em 01a INSTÂNCIA
para a JARI conforme instruções abaixo.

INFORMAÇÕES SOBRE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM 01a INSTANCIA À JARI

A não concordância da Autuação/Penalidade, facultará a Vossa Senhoria ou Condutor Infrator Interpor

Recurso em 01a Instância a JARI conforme estabelecem as Resoluções CONTRAN 619/2016 e 299/2008. A In-

terposição de Recurso em 013 Instância a JARI deverá ser apresentada até a DATA de VENCIMENTO constante

nesta notificação com os seguintes documentos para cada infração recorrida:
- REQUERIMENTO endereçado a AUTORIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO, com dados do REQUEREN-

TE, do PROPRIETÁRIO e do VEíCULO, DATADO, ASSINADO, com a EXPOSiÇÃO dos FATOS e FUNDAMENTOS
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 21/2018

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, nO 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 nO 07.797.967/0001-95, 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 nO574.460.249-68, residente e domiciliado à Rua Joaquim Silveira da MoUa, n" 296,
Guabirotuba, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, firmam o
presente Contrato, com fundamento no inciso I do artigo 25 da Lei Federal nO8.666 de 21 de junho de 1993 e
alterações, consoante Processo n° 410/2018 - Inexigibilidade de Licitação n° 3/2018, 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 orçamentária:

03.03.00 - Diretoria de Administração
03.03.01 - Diretoria Administrativa
04.122.0601.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

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 liA.
da apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá ser assinada pelo responsável. IV

4.2 - A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em
CONTRATANTE.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866- CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 49.131.287/0001-88
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4.3 - Havendo divergência ou erro na emissao 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 pela 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,
r 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-Ia 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.

CLÁUSULA 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 11, do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, desde que haja autorização formal da
autoridade competente e observado os seguintes requisitos: r
6.1.1 - A execução do objeto licitado tenha sido realizado de forma satisfatória;

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS Ou"n
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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 cots) termo(s)
de aditamento a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nO8.666/1993.

6.3 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE não gerará á
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 Orçamentárias 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.
Maurício Della Tonia, Chefe de Compras, responsável por esse acompanhamento, nos termos do Art. 67, da
Lei nO8.666/93, 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.
8.3 - As penalidades previstas nos subitens 8.1.1, 8.1.3 e 8.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas previstas nesta cláusula.

8.4 - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que Ihes correspondam, não
será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, AA
devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, r
cujos efeitos não poderiam ser evitados, ou impedidos, nos termos do parágrafo único do arti ' 3 do
Código Civil.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866- CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 49.131.287/0001-



000076
~

CLÁUSULA NONA - 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 I 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 Federal 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.

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, 15 de setembro de 2018.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS www.saeourinhos.sp.gov.br
Av. Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866- CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 49.131.287/0001-88
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010 DE OURINHOS
arcelo Sirncri] ires
Superintendente
CONTRATANTE

NP CAPACITAÇÃO E SOLO-Ç~:S=FEe~o:;e-G
Rudimar Barbosa dos Reis

Sócio Administrador
CONTRATADA

CJD ~~ ...9, \19 0'-6

TESTEMUNHAS:

K.~~~a
RG: 8.128.998-0
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICACÃO

CONTRATANTE: Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE.
CONTRATADA: NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda.
CONTRATO W(DE ORIGEM): 21/2018.
OBJETO: Assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela
Administração Pública denominado de "Banco de Preços".
ADVOGADAS: Aline Simões Baldini e Karine Silva de Luca.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes
do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que
couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, precedidos de
mensagem eletrônica aos interessados.

Ourinhos, 15 de setembro de 2018.

Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
Marcelo Simoni Pires
Superintendente

e-mail institucional:suerintendencia.ov.br

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866/ Fax (14) 3322-1645 - CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 49.131.287/0001-88
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EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nO418/2018.
Pregão Presencial nO25/2018.
Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais
de construção e tintas.
O Superintendente da SAE no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no inciso VI, do artigo 43 da
Lei n° 8.666/93, HOMOLOGA a presente licitação.

Ourinhos, 17 de setembro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

EXTRATO DE LICITAÇÃO
(Cumprimento ao artigo 15, § 2° da Lei n° 8.666/93)

Processo n? 124/2018.
Pregão Presencial n° OS/2018.
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipa-
mentos de proteção individual.
Ata de Registro de Preços n° 35/2018.
Empresa Detentora: J. Evaldo Lopes - EPP. ME nos
itens 03 (R$ 1,90), 07 (R$ 4,95), 09 (R$ 1,95), 21 (R$
40,00) e 26 (R$ 38,50);
Ata de Registro de Preços n° 36/2018.
Empresa Detentora: Matheus G. Candido EPI - EPP
nos itens 10 (R$ 22,00), 12 (R$ 36,90), 14 (R$ 16,00),
18 (R$ 6,20), 19 (R$ 8,10), 23 (R$ 16,77), 25 (R$ 8,40)
e 27 (R$ 39,60);
Ata de Registro de Preços n° 37/2018.
Empresa Detentora: Dalson Comércio de Equipamentos
de Segurança e Ferramentas Eirelli - ME no item 01
(R$ 9,60);
Ata de Registro de Preços nO38/2018.
Empresa Detentora: Data Equipamentos de Segurança
Ltda. - ME nos itens 02 (R$ 1.354,96), 04 (R$ 42,12), 06
(R$ 198,00), item 08 (0,80), 11 (R$ 2,20), 13 (R$ 5,88),
15 (R$ 12,65), 17 (R$ 190,00) e 29 (R$ 36,00);
Ata de Registro de Preços n? 39/2018.
Empresa Detentora: Vértice Comércio de Roupas E
Acessórios Ltda. - EPP no item 16 (R$ 115,83).
Ata de Registro de Preços nO40/2018.
Empresa Detentora: Forte Sinal Equipamentos Eireli -
EPP nos itens 05 (R$ 1,65), 20 (R$ 13,80) e 22 (R$
97,00);

Ourinhos, 18 de setembro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nO21/2018.
Processo n? 410/2018.
Inexigibilidade de Licitação nO3/2018.

I Objeto: Assinatura de ferramenta de pesquisa e compa-
ração de preços praticados pela Administração Pública
denominado de "Banco de Preços".
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: NP Capacitação e Soluções Tecnológicas
Ltda.
Período: 12 meses.
Data de Assinatura: 15 de setembro de 2018.
Valor total: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa
reais).

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO
REABERTURA

Processo nO403/2018.
Pregão Presencial n? 22/2018.
Objeto: Aquisição de 02 (dois) coletor/compactadores de
lixo com capacidade mínima de 15m3.

Sessão de processamento do pregão, recebimento e
abertura dos envelopes "Proposta Comercial" e "Do-
cumentos de Habilitação": 05 de outubro de 2018, às
09hOOmin.
Local: Diretoria Administrativa da SAE, localizada à Ave-
nida Altino Arantes, nO369, Centro.
O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na
Chefia de Compras da SAE - Superintendência de Água
e Esgoto de Ourinhos, sito à Avenida Altino Arantes, nO
369, Centro, no horário comercial ou no site http://www.
saeourinhos.sp.qov.br/Licitacoes.php) no link pregão pre-
sencial, sendo que quaisquer esclarecimentos a respeito
da presente licitação poderão ser obtidos na mencionada
Chefia ou através do telefone (14) 3322-1866.

Ourinhos, 17 de setembro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente


