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Prefeitura Municipal de Piên
Coordenação de Contratos

CONTRATO Nº 037/2021

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN

 E KATRU ASSESSORIA LTDA.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que

entre si celebram, de um lado o  MUNICÍPIO DE PIÊN,  pessoa jurídica de direito público interno,

inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, neste

ato representado pelo seu Prefeito Sr. Maicon Grosskopf, portador da Carteira de Identidade RG nº

10.094.176-7-  SSP-PR  e  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº.  080.278.589-17,  neste  ato  assistido  pelo

Procurador do Município Calebe França Costa, OAB/PR 61.756 e em conjunto com o Secretário Municipal

Claudemir  José  de  Andrade,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº  633.107.329-91,  doravante  denominado

simplesmente  CONTRATANTE,  e de outro  KATRU ASSESSORIA LTDA,  inscrita no CNPJ sob n.º

30.140.174/0001-10, estabelecida na Rua Capitão Souza Franco, nº. 881, Conj 91, 9º Andar, Bigorrilho,

em  Curitiba/PR,  CEP  80730-402,  Fone  (41)  4103-5139,  e-mail  contato@  katru.com.br   neste  ato

representado pela, Sra. Ana Maria Mottin inscrita no CPF sob nº. 922.592.869-68 doravante denominado

simplesmente  CONTRATADO,  resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços,  nos

termos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos termos da Lei nº 8.666/1993, e suas

alterações, resoluções e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente contratação, de

acordo  com  as  normas  constantes  no  Edital  de  Licitação,  modalidade  Pregão  Eletrônico  nº

033/2021 devidamente homologada pelo CONTRATANTE mediante as cláusulas expressas a seguir,

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades de ambas as partes.

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

Cláusula Primeira: O objeto do presente Contrato é a Contratação de empresa especializada em

realização de diagnostico técnico da situação atual da Gestão Pública, com levantamento de

indicadores em ferramenta com recursos de business intelligence.

Parágrafo Primeiro: O Serviço adquirido  seguirão as especificações, quantidades, preços unitários e

globais  ofertados  pelas  empresas  classificadas no  certame,  conforme Tabela  em anexo  de Itens  e

valores extraídos a partir do sistema Equiplano.

Parágrafo Segundo: O valor total do presente contrato correspondente ao preço obtido no certame

licitatório é  de  R$ 49.600,00 (Quarenta e nove  mil e seiscentos reais) no qual se inclui  todos os

tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.
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Parágrafo Terceiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterização dos

serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora

contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições

expressas  no  Edital  do  PREGÃO ELETRÔNICO 033/2021  e  seus  anexos,  bem como e o  Termo de

Referência anexo a este Contrato e devidamente assinado pelas partes, sendo os mesmos considerados

suficientes  para,  em  complemento  a  este  contrato,  definir  sua  extensão  e,  desta  forma,  reger  a

execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro

mencionado.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega da Nota de Empenho

com que correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-

símile e e-mail, na forma descrita no Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021.

3. DO OBJETO, ENTREGA E RECEBIMENTO (Art. 55, II, Lei 8.666/93, regime de execução 

indireta por preço unitário).

3.1. Os itens objeto deste Pregão deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, contados do envio

da Nota de Empenho, na sede da Prefeitura Municipal de Piên, localizada na Rua Amazonas, nº 373 –

Centro – Piên/PR, no horário compreendido entre 08:00 e 11:30 e das 13:00 às 16:30.

3.1.1. Quando solicitado pela contratante, por conveniência e/ou praticidade, os relatórios e informações

que se adequem no formato digital aos seus devidos fins, poderão ser encaminhadas de forma inclusiva

ou exclusiva por e-mail oficial do Município, a ser informado no ato da elaboração da Nota de Empenho.

3.1.2.  A prestação dos serviços objetos da presente licitação será de forma PARCELADA, nos exatos

termos das contratações levadas a efeito durante a vigência do Contrato, através da Nota de Empenho,

sem qualquer despesa adicional não constante da proposta apresentada na data da licitação.

3.2. O objeto da presente licitação será recebido:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, 

sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter 

definitivo;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos;

c) Serão rejeitados no recebimento, os serviços fornecidos com especificações diferentes das constantes 

no ANEXO I apresentadas na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos 

no item 26.3 do referido edital.

3.2.1. Para a providência de que trata o item anterior, a Administração terá o prazo de 10 (dez) dias

úteis após a efetiva prestação dos serviços.
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3.3. Caso o (s) objeto (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, ocasionará na não aceitação da Nota,

ficando  a  Contratada  obrigada  a  substituí-lo  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  corridos,  contados  da

notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, conforme a urgência do caso, sob pena

de incidência nas sanções capituladas no item 28 e subitens deste Edital:

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

  a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

  b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido 

o preço inicialmente contratado.

3.4. O fornecimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos 

das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, no próprio Contrato, bem como nos contratos dela decorrentes.

3.5. Não poderá o Detentor do Contrato recusar-se a entregar os itens solicitados na Nota de Empenho, 

mesmo que em pequena demanda.

4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses.

5. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).

5.1.  DAS  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  O pagamento será feito por crédito em conta bancária da

licitante vencedora ou via boleto bancário no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota

Fiscal/fatura, estando condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante.

5.1.  Se o  término do prazo para  pagamento ocorrer  em dia  sem expediente no  órgão licitante,  o

pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.2.  O Município  de Piên reserva-se  o direito  de não atestar  a Nota Fiscal  para  pagamento se  os

bens/serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências apresentadas em Edital.

5.3. A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome do Município de

Piên, CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, indicando o número de conta corrente para pagamento, o nome do

Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviços fornecidos.

5.4. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação

da nota fiscal/fatura junto a secretaria, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente
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INPC, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e efetivo pagamento (conforme art.

40, XIV, “c” Lei Federal 8.666/1993).

6.  Os  preços  registrados  serão  confrontados  periodicamente,  pelo  menos  trimestralmente,  com os

praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador.

7. Os itens serão entregues provisoriamente o recebimento definitivo será feito após a verificação das

especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias a

contar da prestação dos serviços, ou imediatamente quando for o caso. 

8. DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

8.1.   As  despesas  decorrentes  dos  pedidos  de  fornecimento  correrão  à  conta  do  código  a  seguir

discriminado(s): 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dotação: 

03.001.04.122.0003.2004.339039.0500

9. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1.  A Detentora do Contrato obriga-se a:

9.1.1.  Efetuar  a  entrega  do  equipamento  nas  condições,  no  prazo  e  no  local  indicado  pela

Secretaria/Órgão  solicitante,  em  estrita  observância  das  especificações  do  Edital  e  da  proposta,

acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da

marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente

Termo de Referência;

9.1.3.  Comunicar  à  Administração,  com antecedência  mínima  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a

devida comprovação;

9.1.4. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.5  Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as  obrigações

assumidas,  nem subcontratar  qualquer  das  prestações  a  que  está  obrigada,  exceto  nas  condições

autorizadas no Termo de Referência, edital ou na minuta do Contrato;
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9.1.6.  Responsabilizar-se pelas  despesas  dos  tributos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras

que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

9.2. A Contratante obriga-se a:

9.2.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do item recebido provisoriamente com

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.2.3.  Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de  servidor

especialmente designado;

9.2.4.   Este Contrato não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o fornecedor,

ficando-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios,  assegurada,  nesta  hipótese,  a  preferência  do

beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art.  15, § 4º da Lei Federal  nº

8.666/93.

10. O descumprimento das obrigações pactuadas sujeitará o fornecedor às sanções definidas no item 28

do edital  e subitens do edital  de  Pregão Eletrônico nº 033/2021,  que deste Contrato faz parte

integrante.

11. O Detentor do Contrato deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo

Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021.

12.  Faz  parte  integrante  deste  Contrato,  aplicando todos  os  seus  dispositivos,  o  edital  de  Pregão

Eletrônico nº 033/2021, as Notas de Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora do

Contrato naquilo que não contrariar as presentes disposições.

13. DA FISCALIZAÇÃO

13.1 A fiscalização da execução do objeto do Contrato será realizada pela Administração, através do(s)

servidor(es) indicado(s) abaixo, ao(s) qual(is) se designará(ão) o acompanhamento das solicitações,

entrega e recebimento dos itens e execução destes: 

SECRETARIA FISCAL/ GESTOR

SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LETÍCIA APARECIDA FUERST / 

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

13.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução

do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
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determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93).

Cláusula Treze: Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação, devendo atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de-

correntes da execução do presente Contrato.

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula  Quatorze: Concorda  o  CONTRATADO  quanto  ao  foro  privilegiado  atribuído  ao

CONTRATANTE, qual seja o Foro de Rio Negro, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para

dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Piên/PR, 20 de abril de 2021.

________________________________

Maicon Grosskopf
Prefeito 

CONTRATANTE

__________________________________
KATRU ASSESSORIA LTDA

CONTRATADO

_______________________________
Calebe França Costa
Procurador do Município

OAB/PR 61756

_____________________________________
Claudemir José de Andrade

Secretário de Administração e Finanças   

Decreto n° 06/2021

Testemunhas: 

Nome: Eduardo Duarte Scheivaraski                Assinatura: _________________________

Nome: Marcos Aurélio Melenek                        Assinatura: _________________________



Prefeitura Municipal de Piên - 2021
Classificação por Fornecedor

Pregão 33/2021

Equiplano Página:1

Preço UnitárioMarcaItem SelProduto/Serviço QuantidadeUN. Preço TotalStatus Modelo

27165-9   KATRU ASSESSORIA LTDAFornecedor: CNPJ: 30.140.174/0001-10 4141035139Telefone: Status: Classificado 49.600,00

Email: contato@katru.com.br

Lote 001 - Lote 001 49.600,00

001 SERVIÇO SERVIÇO 124,00 *22417   DIAGNÓSTICO TÉCNICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO MUNICIPAL, COM HR 400,00 Classificado 49.600,00

LEVANTAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA COM RECURSOS DE BUSINESS INTELLIGENCE

V A L O R   T O T A L : 49.600,00

Emitido por: Bernadete Maguerovski dos Santos, na versão: 5526 v 20/04/2021 13:38:07
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