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CONTRATO Nº 120.11/17

 

 

 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE BEM ESTAR E SAÚDE
(ACADEMIA) PELO PRAZO DE DOZE MESES, QUE ENTRE SI
FAZEM A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A - TRENSURB E SIRMATECH COM. E SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA. ME
 
 
 

 

 

Processo Administrativo 3136/2016.

Processo Licitatório: Pregão ELETRÔNICO nº 028/2017.

 

 

Celebram o presente Contrato a EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENSURB, sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério das Cidades, com sede na Av.
Ernesto Neugebauer, 1985, nesta capital, inscrita no CGC/MF, sob n.º90.976.853/0001-56, a seguir
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelos Diretores-Presidente e de Administração e
Finanças, respectivamente David Borille e Maria Cecília da Silva Brum, e SIRMATECH COM. E
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. ME , doravante, denominada CONTRATADA, com sede na Rua
Marechal Floriano Peixoto, nº 386, loja 12, Centro, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob n.º
14.381.945/0001-05, aqui representada pelo Sócio-Administrador JOACIR MULLER CARVALHO,
que será regido mediante as cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos do Centro de Bem Estar e Saúde (Academia), localizado nas
dependências da TRENSURB, de modo a atender às necessidades da CONTRATANTE, conforme
especificações, previsões e exigências constantes do Edital do Pregão ELETRÔNICO n° 028/2017,
Anexo 01.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
Este Contrato guarda consonância com as normas contidas no Decreto Lei 5.450/05 e na Lei nº. 8.666/93,
em sua versão atualizada, e vinculando-se, ainda, ao Edital de Licitação na modalidade Pregão
ELETRÔNICO nº. 028/2017 e seus Anexos, à Proposta de Preços da CONTRATADA, e demais
documentos que compõem o Processo 3136/2016 que, independentemente de transcrição, fazem parte
integrante e complementar deste Instrumento.

Parágrafo Único - A prevalência jurídica dos documentos é o seguinte:

a) o Edital de Pregão ELETRÔNICO nº. 028/2017 e seu Anexo 01;

b) o contrato;

c) a proposta da CONTRATADA datada de 20/04/2017;

d) demais documentos relativos ao objeto contratual, constantes do Processo Administrativo nº
003136/2016.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS E SUA EXECUÇÃO
A CONTRATADA deverá executar os serviços objeto deste contrato em observância ao Plano de
Trabalho, Prazos, Especificações Técnicas, Projetos, Quantitativos, Orçamentos e demais

disposições contidas no – Anexo 01 do Edital de Licitação, Modalidade Pregão ELETRÔNICO nº
028/2017.

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES
O presente CONTRATO somente sofrerá alterações em decorrência de fatos supervenientes,
devidamente justificados, consoante disposições do Art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
por meio de Termo Aditivo.

Parágrafo primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) calculados sobre o
valor inicial atualizado do presente CONTRATO, de acordo com o parágrafo 1º do Art. 65 da Lei nº.
8.666/93;

Parágrafo segundo - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no
parágrafo anterior, salvo as supressões por acordo celebrado entre as partes.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto deste contrato, no prazo de 12 (doze) meses
contados da data da Ordem de Início de Serviços - OIS, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, para
os subsequentes exercícios financeiros, mediante a celebração de termos Aditivos, se houver interesse por
parte da CONTRATANTE, observado o limite estabelecido no Inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666, de
1993.

Parágrafo Único – A Ordem de Início de Serviços – OIS, será emitida de acordo com a disponibilidade
orçamentária da TRENSURB, mediante Nota de Empenho específica que retrate o cronograma físico-
financeiro.

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor global de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil
reais), a serem pagos de forma mensal, em 12 parcelas sucessivas e iguais de R$ 5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais), de acordo com a aprovação do gestor do contrato e Clausula Sexta deste instrumento,
mediante Ordem Bancária condicionada à comprovação dos recolhimentos previdenciários e fiscais, e
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contracheques dos empregados efetivamente utilizados nos serviços objeto deste contrato.

Parágrafo Primeiro – Estão inclusos no preço: os materiais necessários a consecução do objeto
contratual, equipamentos o transporte de equipamentos e seus prepostos, a mão de obra, os encargos
fiscais e sociais, licenças, EPI(s), seguros, o lucro e todas e quaisquer despesas ou encargos necessárias ao
cumprimento do objeto contratual.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
A CONTRATANTE realizará o pagamento até o 30º (trigésimo) dia útil após o recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, mediante ordem bancária em conta corrente, uma vez satisfeita as condições estabelecidas
neste edital, e após o recebimento da mesma no seu Protocolo, o que estará adstrito ao Atestado de
Recebimento emitido pela área requisitante ou Gestor do Contratante, observado o limite de 30 (trinta)
dias imposto pelo art. 40, XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/93, consolidada.

Parágrafo Primeiro - A Nota Fiscal/Fatura correspondente somente será liberada para pagamento após o
Gestor designado pela CONTRATANTE, atestar o fornecimento do material/execução do serviço.

Parágrafo Segundo - O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem
bancária contra qualquer entidade bancária indicada pela CONTRATADA, devendo para isto, ficar
explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado
o crédito, ressalvando-se o direito da CONTRATANTE de não efetuar o pagamento via boleto bancário.

Parágrafo Terceiro - A Nota fiscal deverá conter o mesmo nº. do CNPJ do Contrato, sob pena do
pagamento não ser efetivado até que a situação se regularize.

Parágrafo Quarto - A CONTRATANTE só efetuará o pagamento após a efetiva comprovação da
quitação das obrigações trabalhistas, encargos sociais e fiscais relativas ao mês anterior ao

da respectiva fatura. A CONTRATADA deverá encaminhar, juntamente, com as faturas comprovantes
de recolhimento do FGTS, legível, dos empregados vinculados ao contrato, e demais documentos
especificados no parágrafo posterior.

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA, deverá encaminhar juntamente com a fatura, as certidões,
certificados e guias abaixo discriminadas, atualizadas:

· Certidão Negativa Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias;

· Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

· Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

· Certidão Estadual;

· Certidão Municipal;

· Guia de Previdência Social – GPS

· Guia do INSS

· Comprovante de recolhimento do FGTS

· Relação dos funcionários, constantes deste contrato,

· Atendimento à IN nº 3/INSS/2005.

Parágrafo Sexto - Os serviços serão pagos mediante a apresentação das faturas que espelharão medições
devidamente atestadas pela fiscalização, desde que acompanhados de cópia dos comprovantes de
recolhimento do FGTS do mês anterior a sua aprovação e atender ao disposto na IN MPS/SRP Nº.
3/2005 e suas Alterações. Circular N.º 046/99 de 24/06/99 da COORDENAÇÃO GERAL DE
ARRECADAÇÃO – INSS, inciso III, item 3 e letra C.

Parágrafo Sétimo - Estando a documentação completa para encaminhamento, a CONTRATADA
apresentará a fatura no Protocolo da CONTRATANTE, que encaminhará ao Setor de Pagamentos -
SEPAR, para as providências cabíveis.
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Parágrafo Oitavo - Havendo incorreções nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura
ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, serão estes restituídos pelo Fiscal/Gestor ou Setor de
Pagamentos - SEPAR à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Parágrafo Nono - No ato do pagamento, será verificada a situação de regularidade da CONTRATADA,
junto ao SICAF, que deverá conter as mesmas condições de habilitação exigidas no certame. Caso a
CONTRATADA não esteja regular junto ao SICAF, o pagamento será retido e deverá ser efetuada a sua
regularização de imediato, sob pena de rescisão contratual.

Parágrafo Décimo - Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA estarão sujeitos, quando for o
caso, à retenção dos tributos e contribuições na forma determinada em lei, ficando a CONTRATADA
incumbida de fazer as comprovações necessárias na hipótese de não retenção.

Parágrafo Décimo Primeiro - A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte
da CONTRATADA, da manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas no Edital que deu
origem a presente contratação.

Parágrafo Décimo Segundo - O pagamento ficará condicionado à disponibilidade financeira, consoante
dotação orçamentária.

Parágrafo Décimo Terceiro - As notas fiscais deverão ser emitidas observando a retenção de:

a) Tributos Federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), conforme a IN SRF 480/04;

b) Contribuições previndenciárias, conforme IN RFB 971/09;

c) Municipais (ISSQN), na forma da legislação dos Municípios de Porto Alegre, Canoas,

Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo, conforme o caso;

d) No caso de empresas isentas ou dispensadas de retenção e as optantes pelo Simples

Nacional deverão ser observada a legislação específica.

Parágrafo Décimo Quarto - No caso de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), na forma da
legislação tributária pertinente, a mesma deverá ser encaminhada ao endereço eletrônico nf-
e.materiais@trensurb.gov.br, quando se referir a operações sujeitas ao ICMS; e ao endereço eletrônico nf-
e.serviços@trensurb.gov.br quando se referir a operações sujeitas ao ISSQN.

Parágrafo Décimo Quinto – O Gestor do Contrato reserva-se o direito de suspender o pagamento se o
objeto do presente CONTRATO for entregue/executado em desacordo com as especificações constantes
no Edital que rege esta contratação.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária
União/TRENSURB S/A. para o exercício de 2015, sob a seguinte classificação:

Programação de trabalho: 091477-15.122.2116.2000.0043
Denominação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Fonte de Recursos: 275060
Natureza da Despesa: 33903917
Parágrafo Único - Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente aditamento
contratual estão regularmente inscritos na 2017NE002062 para o exercício em curso.

 

CLÁUSULA NONA – ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão acompanhados/fiscalizados pelo gestor designado pela CONTRATANTE, que será
responsável pelo controle e conferência da adequação dos serviços ao objeto do contrato e registrará as
falhas detectadas comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
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corretivas por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro – A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exclui e nem diminui a
completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas
contratuais.

Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata esta cláusula também não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei 8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DO SERVIÇO PRESTADO
Independente da fiscalização da CONTRATANTE, A CONTRATADA deverá oferecer garantia dos
produtos / serviços realizados, de no mínimo 5 (cinco) anos.

Parágrafo Único - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer
defeito relacionado à má execução dos serviços objeto deste Contrato, sempre que houver solicitação, e
sem ônus para a CONTRATANTE.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL
Será exigida da CONTRATADA, na data da Ordem de Início de Serviço, prestação de garantia em favor
da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por
uma das modalidades previstas no parágrafo 1° do art.56 da Lei 8.666/93:

Parágrafo Primeiro – A não apresentação da garantia, implicará glosa do pagamento até sua
regularização da mesma.

Parágrafo Segundo - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer
imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da
CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

Parágrafo Terceiro - A autorização contida no parágrafo anterior é extensiva aos casos de multas
aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA obriga-se a repor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE ou resgatada judicialmente.

Parágrafo Quinto - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, em que vier a trazer ônus a
CONTRATANTE, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Parágrafo Sexto - Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições
constantes no art. 57, da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo
aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, tomando-se por base o valor atualizado do
contrato.

Parágrafo Sétimo - A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, ao final da vigência do
contrato, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento
de multas e ressarcimento de eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros durante a
execução do objeto do contrato.

Parágrafo Oitavo - A garantia contratual responderá pelo cumprimento das disposições do contrato
ficando a TRENSURB autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos
de quaisquer obrigações inclusive no caso de rescisão. No caso da garantia contratual ser na forma de
Seguro Garantia fica vedado à Contratada pactuar com Terceiros (Seguradoras e ou Instituições
Financeiras) cláusulas de não ressarcimento ou não liberação do valor dado à garantia para o pagamento
de débitos trabalhistas e previdenciários por descumprimento contratual.
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO
Será admitida a alteração do preço contratado, para fins de restabelecimento da relação pactuada
inicialmente entre as partes, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato,
nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único: As eventuais solicitações deverão se fazer acompanhar de comprovação indubitável de
superveniência de fato imprevisível, ou previsível, porém com consequências incalculáveis, seguidas por
demonstrações analíticas de seu impacto no custo do contrato, mediante comprovação dos preços
praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasião da licitação.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE

O valor do contrato poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, mediante requerimento
prévio da CONTRATADA, com base no IPCA.

Parágrafo Único - O reajuste somente será admitido decorrido o interregno mínimo de um ano
da data da assinatura do contrato, apurando-se o índice a partir da data limite para apresentação
da proposta.

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no
Anexo I do Edital:

1. Prestar os serviços por meio de mão de obra especializada e devidamente qualificada, de acordo com a
legislação vigente, necessária e indispensável à execução dos serviços objeto deste contrato.

2. Executar os serviços contratados estritamente dentro dos prazos estabelecidos;

3. Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a mão de obra, peças,
equipamentos, materiais, acessórios, ferramentas, utensílios, componentes, suprimentos e insumos
necessários ao perfeito cumprimento do objeto do Contrato, à escorreita execução dos serviços,
fornecimento dos produtos contratados e demais atividades correlatas, pelos preços selecionados na
Licitação Pública e registrados em Contrato a ser assinado entre as partes, bem como, também, manter
essas condições durante toda a vigência contratual;

4. Será de responsabilidade da Contratada toda e qualquer taxa, imposto, licença, etc, por ventura
necessários, junto a órgãos públicos competentes, para o atendimento do objeto deste contrato;

5. A Contratada é obrigada a deixar em perfeitas condições de limpeza, ocupação e uso os locais onde
forem realizados os serviços, bem como aqueles utilizados para o acesso de seu pessoal e do material
necessário, sendo de sua responsabilidade, o conserto do que for danificado e a retirada do lixo;

6. A Contratada obriga-se a manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. A Contratada compromete-se a colocar à disposição do Contratante o número necessário de
profissionais para o completo, cabal e perfeito desempenho das tarefas mencionadas no presente contrato

8. Por ocasião do início dos serviços a CONTRATADA fica obrigada a fornecer nominata dos
empregados que forem utilizados na prestação dos serviços, devendo ainda comprovar o vínculo
trabalhista e os exames médicos exigidos por lei.

9. A comprovação do disposto no parágrafo anterior sempre que houver alteração dos empregados que
estiverem participando da prestação do objeto contratual.

10. Durante a contratualidade a CONTRATADA ficará sujeita as disposições contidas nos Arts. 70 e 71,
da Lei n° 8.666/93 consolidada.
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11. Selecionar e preparar rigorosamente os técnicos e empregados que irão prestar os serviços à
CONTRATANTE, os quais deverão ter suas funções profissionais legalmente registradas em carteira,
podendo a CONTRATANTE, a qualquer tempo, confirmar a veracidade das informações prestadas;

12. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI’s) adequados a todos os técnicos e empregados
envolvidos na prestação dos serviços, de acordo com o disposto no respectivo acordo, dissídio ou
convenção coletiva de trabalho, sem repassar quaisquer custos, em nenhuma hipótese, ao preço ajustado
pela prestação dos serviços;

13. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos seja por
culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a serem exigidas por força
de Lei, ligadas ao cumprimento do procedimento licitatório a ser realizado pelo CONTRATANTE

14. Responder, ainda, por quaisquer danos causados a bens de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados o durante a prestação dos serviços objeto
deste .

15. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, for vítima seu empregado, no desempenho de
suas funções referente à prestação de serviços objeto do presente CONTRATO, ainda que acontecido nas
dependências do CONTRATANTE, ficando, ainda, o CONTRATANTE, isento de qualquer vínculo
empregatício com a mesma.

16. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal,
relacionados com o objeto deste CONTRATO, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
contingência.

17. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nos parágrafo
anteriores não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar
o objeto do presente CONTRATO, razão pela qual a CONTRATADA renuncia, expressamente, a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

18. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

19. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização
e o acompanhamento do CONTRATANTE. TRENSURB, a qualquer tempo, poderá realizar
fiscalização no que concerne ao cumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho, e efetuará
notificação, caso seja constatado qualquer irregularidade.

20. A CONTRATADA está ciente que não cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias ou
as específicas de segurança e medicina do trabalho, é motivo para bloqueio dos pagamentos aos quais a
CONTRATADA tenha direito, até que sejam sanadas as irregularidades, independente da aplicação das
sanções contratuais e legais cabíveis.

21. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários.

22. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE.

23. A Contratada responsabilizar-se-á pela observância e cumprimento das instruções do Contratante
quanto aos avisos, sinalizações e locais proibidos de fumar.

24. Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vícios, falhos e defeitos percebidos na
execução dos serviços, bem como refazer ou adequar quaisquer serviços impugnados pelo Fiscal
designado pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;

25. Comunicar ao Fiscal designado pela CONTRATANTE, por escrito, sempre que verificar condições
inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar o escorreito cumprimento do
Contrato;

26. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, ferramentas, peças, partes,
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componentes, acessórios e materiais empregados;

27. Ao Fiscal/Gestor designado pela CONTRATANTE caberá o direito de rejeitar quaisquer peças,
partes, componentes, acessórios ou materiais que não satisfaçam os padrões especificados ou os critérios
de qualidade exigidos, bem como de exigir sua pronta e imediata substituição por outros que os atendam,
sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização;

28. Havendo necessidade de deslocamento de equipamento, peça, componente, acessório ou material da
CONTRATANTE para o depósito da CONTRATADA, esse transporte, bem como quaisquer outros
procedimentos associados, deverá ser providenciado e custeado total e exclusivamente pela
CONTRATADA;

29. Manter seus técnicos e empregados sempre, durante toda a execução dos serviços, devidamente
uniformizados e identificados por meio de crachás, com fotografia recente, e em completas condições de
higiene e segurança, fazendo uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança
necessários;

30. Fazer cumprir e assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento, por parte de seus técnicos e
empregados, de todas as normas internas e disciplinares determinadas pela CONTRATANTE, em
especial das normas relativas à segurança do edifício onde serão executados os serviços e das Normas de
Higiene e Segurança no Trabalho;

31. Executar os serviços sempre de acordo com as recomendações dos fabricantes e em obediência às
normas técnicas e regulamentares expedidas pelos órgãos competentes, bem como às normas da ABNT
atinentes aos assuntos;

32. Apresentar obrigatoriamente, sempre que solicitado, amostras das peças, componentes, acessórios e
materiais utilizados na execução dos serviços, que estarão sujeitos à aprovação e aceite por parte da
CONTRATANTE;

33. Mesmo na ocorrência de estado de greve da categoria, a CONTRATADA fica obrigada à prestação
do serviço, através de esquema de emergência.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
É obrigação da contratante:

1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar a prestação dos serviços
objeto deste CONTRATO.

2. Permitir acesso ao técnico da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para prestar os
serviços objeto deste CONTRATO, informando as normas e procedimentos de acesso às instalações do
CONTRATANTE.

3. Proporcionar os espaços físicos, instalações e os meios de comunicação necessários ao desempenho das
atividades exigidas no CONTRATO.

4. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação do serviço
objeto deste CONTRATO.

5. Fornecer, em tempo hábil, as informações necessárias e relevantes à execução dos serviços objeto deste
CONTRATO, bem como a documentação técnica referente aos padrões adotados no CONTRATANTE.

6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo profissional da
CONTRATADA alocado no CONTRATANTE para a execução dos serviços objeto deste
CONTRATO.

7. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços
mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

8. Supervisionar os serviços objeto do presente contrato, exigindo presteza na execução e correção das
falhas eventualmente detectadas;

9. Efetuar os pagamentos referentes ao serviço prestado, de acordo com o estabelecido em Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS
No que couber e conforme determina o art. 149 da Instrução Normativa MPS/SRP nº. 3, de 14.07.2005, a
CONTRATADA deverá manter em seu poder, para apresentar à Fiscalização do SRP, os documentos
fiscais referente à parcela correspondente a materiais destacada na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de
Prestação de Serviços.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deverá também, observar e aplicar as determinações dos arts.
150 a 170 da Instrução Normativa MPS/SRP nº. 3, já referida.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de
Prestação de Serviço, o valor do imposto e contribuições a serem retidas na operação conforme determina
o art. 1º, § 6º, da IN/SRF nº. 480, de 15.12.2004.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá observar e aplicar o que determina a Lei
Complementar nº. 7, de 1973 do Município de Porto Alegre e suas alterações quanto à tributação de ISS -
Imposto Sobre Serviço.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES
Em caso de inadimplemento total ou parcial, bem como na hipótese de atraso no cumprimento das
obrigações contratuais, a CONTRATADA estará sujeita, além das demais cominações legais, às
seguintes sanções, que poderão ocorrer cumulativamente.

Parágrafo Primeiro – As multas serão cobradas mediante descontos nos recebimentos a que a
CONTRATADA tiver direito ou mediante ação própria.

Parágrafo Segundo: A inexecução ainda que parcial do contrato ensejará a sua rescisão, nos termos do
disposto no art. 77 e seguintes, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 do
mesmo diploma legal.Se, na execução deste Contrato, ficar comprovada a existência de irregularidade ou
ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, sem
prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93, poderá sofrer as seguintes
penalidades ou sanções:

Parágrafo Terceiro - advertência por escrito;

Parágrafo Quarto - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, se constatado o
descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato, ressalvadas aquelas obrigações para as quais
tenham sido fixadas penalidades específicas;

Parágrafo Quinto - O atraso injustificado para o início da execução dos serviços sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora de 0,2% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite do
valor total da contratação, nos termos do art. 412 do Código Civil, incidente sobre o valor total da
contratação. A aplicação da multa de que trata esta alínea não impede a rescisão unilateral do Contrato ou
aplicação de outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/1993;

Parágrafo Sexto o atraso injustificado para o término da execução dos serviços sujeitará a empresa à
multa de mora de 0,2% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite do valor total da
contratação, nos termos do art. 412 do Código Civil, incidente sobre o valor total da contratação. A
aplicação da multa de que trata esta alínea não impede a rescisão unilateral do Contrato ou a aplicação de
outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/1993;

Parágrafo Sétimo - Multa compensatória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da
contratação, devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da
Lei nº. 8.666/1993, pelo atraso injustificado para o início da execução do objeto que ultrapassar 30 (trinta)
dias corridos da data prevista para o início da prestação dos serviços, caracterizando inexecução total das
obrigações pactuadas;

Parágrafo Oitavo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de
aplicação de outras, previstas na Lei nº. 8.666/1993, inclusive a responsabilização da CONTRATADA
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por eventuais perdas e danos causados à CONTRATANTE.

Parágrafo Nono - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito
eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Décimo - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito
existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

Parágrafo Décimo Primeiro - As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo
ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Parágrafo Décimo Segundo - Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na
entrega do material/execução do serviço advier de caso fortuito ou de força maior.

Parágrafo Décimo Terceiro - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, por razões
administrativas ou atendendo ao interesse público, bem como, de pleno direito, na hipótese de
inadimplemento de qualquer das cláusulas contratuais, e em especial nos termos do Art. 77 e seguintes, da
Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - Poderá ainda ser rescindido o presente Contrato pelos seguintes motivos:

a) Se a CONTRATADA falir, entrar em concordata, tiver título protestado ou entrar em processo de
extinção por qualquer forma;

b) Se a CONTRATADA transferir o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia autorização da
CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Poderão ainda as partes, rescindir este contrato, a qualquer tempo, de comum
acordo, mediante comunicação expressa com antecedência de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo Terceiro - Conforme o disposto no inciso IX, do art. 55, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA
reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão adminsitrativa prevista no art. 77, do
referido Diploma Legal.

Parágrafo Quarto - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarretará as consequências
previstas no art. 80, I e IV, ambos da Lei 8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O empregado e preposto da CONTRATADA envolvidos na execução dos serviços objeto deste
CONTRATO, não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, correndo por conta
exclusiva da primeira, todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e
comercial, às quais se obriga a saldar na época devida.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO
Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do presente CONTRATO, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias a partir da sua assinatura, com indicação da
modalidade de licitação e de seu número de referência, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente
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contratação.

 

E, por estarem de acordo, firmam este contrato eletronicamente, nos termos das normas legais e internas.

Documento assinado eletronicamente por Joacir Muller Carvalho, Usuário Externo em
19/05/2017, às 13:28, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-
104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente em 19/05/2017, às
14:08, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-
201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Maria Cecilia da Silva Brum, Diretor de
Administração e Finanças em 22/05/2017, às 11:05, conforme Normas de Procedimentos
Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por David Borille, Diretor Presidente em 22/05/2017,
às 15:23, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-
TDI-201 e NPG-PES-701.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0070537 e o código CRC 44BEBBB5.

003136/2016 0070537v5
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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 003136/2016

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 120.11/17-1

 

 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO
ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
S/A - TRENSURB E A SIRMATECH COM.
E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME

 

 

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB  e de outro lado a empresa
SIRMATECH COM. E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME. , doravante denominada
CONTRATADA, ambas já qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma em direito
admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo nº 003136/2016,
ADITAR o contrato originário, para renovar a avença e prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze)
meses, a contar de 03 de julho de 2018, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

 

O valor do presente aditamento é de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)., cujas
despesas correrão à conta do Orçamento Específico da União/TRENSURB, para o exercício de 2018,
como segue:

 
- PROG. DE TRABALHO: 15.122.2116.2000.0043.�
- DENOMINAÇÃO: Administração da Unidade.�
- FONTE DE RECURSOS: 0250 – Recursos Próprios.�
- NATUREZA DA DESPESA: 339039 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
 
- NOTA DE EMPENHO: 2018NE000293

 

Este é o primeiro Termo Aditivo ao contrato originário, permanecendo inalteradas as
demais condições e disposições do instrumento principal que não tenham sido expressamente modificadas
pelo presente aditamento.

 

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos
termos das normas internas e legais.

 

Documento assinado eletronicamente por Joacir Muller Carvalho, Usuário Externo em
22/03/2018, às 16:57, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-
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104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente em 23/03/2018, às
08:47, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-
201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Maria Cecilia da Silva Brum, Diretor de
Administração e Finanças Substituto em 23/03/2018, às 09:29, conforme Normas de
Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por David Borille, Diretor Presidente em 26/03/2018,
às 14:07, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-
TDI-201 e NPG-PES-701.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0125856 e o código CRC 35C20040.

003136/2016 0125856v2
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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaitá - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 003136/2016

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 120.11/17-2

 

 

 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO
ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
S/A - TRENSURB E A SIRMATECH COM.
E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME

 

 

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, de um lado a EMPRESA DE TRENS
URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB  e de outro lado a empresa SIRMATECH
COM. E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME. , doravante denominada CONTRATADA, ambas já
qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma em direito admitido, em conformidade com
as justificativas constantes no Processo Administrativo nº 003136/2016, ADITAR o contrato originário,
para renovar a avença e prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 03 de julho de
2019, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

 

O valor do presente aditamento é de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), cujas despesas correrão à
conta do Orçamento Específico da União/TRENSURB, para o exercício de 2019, como segue:

 
Programação de trabalho: 15.122.2111.2000.0043.
Denominação: Administração da Unidade.
Fonte de Recursos: 0250 – Recursos Próprios.
Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Nota de Empenho: 2019NE000779

 

Este é o segundo Termo Aditivo ao contrato originário, permanecendo inalteradas as demais condições e
disposições do instrumento principal que não tenham sido expressamente modificadas pelo presente
aditamento.

 

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos termos das normas
internas e legais.

 

Documento assinado eletronicamente por Joacir Muller Carvalho, Usuário Externo em
27/03/2019, às 08:26, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-
104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente em 27/03/2019, às
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10:28, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-
201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe, Diretor de Administração
e Finanças em 29/03/2019, às 14:45, conforme Normas de Procedimentos Gerais
TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por David Borille, Diretor Presidente em 03/04/2019,
às 09:18, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-
TDI-201 e NPG-PES-701.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0188824 e o código CRC AC2E8A4C.
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