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CONTRATO Nº 001/PMS/2023 
 

 

INEXIGIBILIDADE Nº 001/PMS/2023 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 001/PMS/2023 
 

 

A Prefeitura Municipal de Sapucaia e a NP 
TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, 
decidem celebrar, entre si, o presente Instrumento 
Específico de Contrato de ferramenta de pesquisa e 
comparação de preços praticados pela Administração 
Pública. 

 

O Município de Sapucaia, Estado do Pará, inscrito no CNPJ(MF) sob o nº 01.617.317/0001-34, com sede à Rua Dália, nº 

77, Centro, Sapucaia – Pará, representado pelo seu Prefeito, Sr. WILTON MIRANDA DE LIMA, brasileiro, casado, portador 

da Carteira de Identidade nº 4857592 PC/PA e inscrito no CPF sob nº 909.911.842-20, residente e domiciliado na Rua 

Hortências, nº 77, Centro. Sapucaia, Estado do Pará, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa, NP 

TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, com sede à Rua Izabel a Redentora, nº 2356 – Edf. Loewen, Sala 117 na 

cidade de São José dos Pinhais, no Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 07.797.967/0001-95 neste ato 

representado pelo Sr. RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, brasileiro, empresário, casado em comunhão universal de bens, 

inscrito no CPF sob o nº 574.460.249-68, e portador da Carteira de Identidade nº 4.086.763-5 SESP PR, residente e 

domiciliado á Rua Deputado Heitor Alencar Furtado 3315, Apartamento 20, Campo Comprido, CEP 81.200-528, Curitiba-

PR, doravante denominada CONTRATADA resolvem celebrar, em razão do processo administrativo, nos termos do art. 25, 

Inciso I, da Lei no. 8.666/93 e legislação complementar pertinente, o presente Instrumento Específico de Contrato de 

Fornecimento de Ferramenta De Pesquisa e Comparação De Preços Praticados Pela Administração Pública, que 

será regido pelas cláusulas doravante expostas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente contrato tem por objeto: 

 

1.1 Contratação de empresa especializada no fornecimento de ferramenta de pesquisa e comparação de preços 

praticados pela Administração Pública, considerando a necessidade de pesquisa de preços para que a Administração 

possa avaliar o custo da contratação constitui-se elemento fundamental para instrução dos procedimentos de licitação 

e de contratação 

1.2 A condição de fornecimento serão as especificadas na proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a 

fazer parte deste instrumento. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 

 

2.1 – O valor global do presente Contrato e de R$ 11.580,00 (Onze mil, quinhentos e oitenta reais) anual. 
 

2.1.1 - O pagamento será de 1 (uma) parcela de R$ 11.580,00 (Onze mil, Quinhentos e Oitenta Reais) efetuado em até 60 

(sessenta) dias após apresentação da Nota Fiscal em tesouraria mediante depósito em conta corrente apresentada pela 

CONTRATADA, identificada pelo seguinte Titular: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. A CONTRATADA 

indicou a conta para a realização dos pagamentos Agência: 1622-5 Conta:464-2 Banco do Brasil. O comprovantes de 

depósito valera como recibo relativo à respectiva nota fiscal. 

. 

2.1.2 - Deverá constar da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, que a mesma se refere ao presente Contrato. 

 

2.2.3 - Os sujeitos contratuais devem fiel observância ao todo pactuada neste Instrumento Específico, bem assim 

observância e fidelidade à legalidade, boa-fé, respeito aos direitos e obrigações contratuais e legais, mormente no que 

tange ao patrimônio e interesse públicos. 

 

2.2.5 - A CONTRATANTE se obriga pela providencia da documentação necessária para o fornecimento ora avençados, 

abaixo relacionados, bem como àqueles que venham a ser exigidos nas atividades administrativas e judiciais, nos prazos e 

condições estabelecidos pelos entes requerentes: 

1. (1) via deste contrato, assinado e rubricado; 

2. (1) cópia da publicação do extrato do contrato;  

 

2.3 - O presente instrumento de contrato de fornecimento constitui título executivo extrajudicial passível de execução 

imediata e definitiva em caso de inadimplemento de qualquer das obrigações mensais. 

 

Parágrafo único: As despesas com o fornecimento de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, correrá 

a conta dos seguintes elementos orçamentários do exercício vigente: 

 

II – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Classificação Institucional: 

03 – Secretaria Mun. de Administração; 

04.122.0006.2006.0000 – Manutenção da Sec. Municipal de Administração e Finanças 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO 

 

O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura e tem validade até o dia 02 de Março de 2023, ou até exauridos 

os créditos e/ou do trânsito julgado da decisão definitiva. 

 

CLAUSULA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

A empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA é a única a fornecer um conjunto de ferramentas de pesquisa 

e comparação de preços e ao mesmo tempo proporcionar suporte integral, treinamento dos usuários do sistema e 

abrangência regional e nacional dos preços praticados pela Administração Pública, além de outras possibilidades 
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oferecidas, o que inviabiliza a licitação, caracterizando inexigibilidade de licitação na forma do Art. 25, Inciso I, da Lei nº. 

8666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Fica eleito o foro competente da Comarca de Xinguara - PA para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste termo, 

bem como nos Instrumentos Específicos dele decorrentes. 

 
E por estarem justos e acordados, firmam as partes o presente instrumento, na presença de duas testemunhas e em 3 
(três) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos da lei. 
 

Sapucaia, Estado do Pará, 06 de Março de 2023. 
 
 
 

_______________________________________________ 
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA/PA. 
WILTON MIRANDA DE LIMA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

________________________________________________ 
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 

RUDIMAR BARBOSA DOS REIS  
Titular - Administrador 

CONTRATADA 
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